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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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Inleiding  
 
Laat als inleiding tot dit Deel V de verzen 1-10 van Instructie 123 dienen, waarin Christus spreekt over 
zijn werk van de Geest: 
1. Mijn Woord stort zich onuitputtelijk over u uit. Ik ben Christus, die in het tweede tijdperk onder de 
mensen verbleef en die opnieuw tot u komt om van Zichzelf te getuigen en Zijn belofte en Zijn woord 
te vervullen; destijds heb Ik met Mijn werken de Wet bevestigd die de Vader aan Mozes had 
gedicteerd, die niet handelde naar zijn eigen wil, noch naar die van de mensen, maar naar de wil van 
de Eeuwige; daarom zeg Ik u: als Ik niet heb vernietigd wat Mozes sprak, zal Ik ook nu niet 
vernietigen wat Ik u in Jezus heb geleerd. 
2 Ik ben met jullie, dat heb Ik beloofd en aan Mijn discipelen verkondigd, toen Ik op een dag door hen 
omringd was en zij Mij vroegen: "Meester, U hebt gezegd dat U zou vertrekken, maar dat U daarna 
zou terugkeren. Vertel ons, wanneer zal dat zijn?" Ik zag dat hun eenvoud en hun verlangen naar 
kennis hen deed onderzoeken wat de geheime raad van hun Heer was. Niettemin sprak Ik liefdevol 
tot hen: "Waarlijk, de dag is niet ver meer dat Ik tot de mensen zal wederkeren", waardoor Ik hun 
duidelijk maakte dat Mijn Aanwezigheid dan in de geest zou zijn, en tegelijkertijd kondigde Ik hun de 
tekenen aan die Mijn volgende komst zouden aankondigen. Die tekenen zouden oorlogen, chaos en 
groot lijden over de gehele aarde zijn. Maar waarlijk, Ik zeg u, juist zo, te midden van chaos, was Mijn 
komst in deze tijd. Hier ben ik, gij mensen, met een boodschap van licht en vrede voor uw ziel, 
waarvan ik nu een (geestelijke) ark zal maken, waarin alle gelovige mensen die zichzelf willen redden, 
zullen binnengaan, waar de mensheid een toevluchtsoord kan vinden. Deze ark zal stevig verankerd 
worden door het geloof, de hoop en de activiteit van liefde van hen die Mij volgen, en zal geestelijk 
gelijkenis vertonen met datgene wat aan Noach werd toevertrouwd toen de krachten der natuur 
werden losgelaten. 
In welke tijd leef je? Denk erover na en weet dat Ik u Mijn Leer in drie eeuwen heb gegeven. De 
eerste was die van de wet, de tweede die van de liefde, en de derde, die de tegenwoordige is, komt 
overeen met de wijsheid. 
4... Eén enkele Geest, die de Mijne is, is altijd bij u geweest. Maar als Ik het in drie verschillende fasen 
heb geopenbaard, bedenk dan dat de vormen waarin Ik Mijzelf in de hele schepping manifesteer 
oneindig en tegelijkertijd volmaakt zijn. 
5. In het Eerste Tijdperk leerde je de Vader kennen als Rechter en Wetgever. In de tweede tijd heb Ik 
"Mijn Woord" mens laten worden in Jezus, en Zijn Woord sprak met goddelijke waarheid. Christus is 
"Het Woord", Dezelfde die tegen de mensen zei: "Wie de Zoon kent, kent de Vader." Nu bent u in de 
Derde Tijd, waarin Ik Mijn wijsheid over u uitstort. 
6 in vervulling van Mijn belofte ben Ik gekomen in de geest, op de emblematische "wolk" die jullie 
zielen vormen in hun verheffing tot Mij, en Ik bouw in de harten van de mensen de ware tempel. 
7... Wanneer jullie Mij horen door deze stemdragers, denk dan niet dat Mijn Geest zijn intrek neemt 
in dit kleine en onreine lichaam. Ik heb jullie reeds gezegd dat het jullie verstandsorgaan is waarop 
een straal van Mijn Licht neerdaalt, dat goddelijke inspiratie is, dat wijsheid en liefde is. 
8. Begrijp het wonder van deze mededeling, en besef dat door het verstand van deze ongeschoolde 
schepselen en hun lippen het woord komt dat de onwetende verlicht en de zondaar bekeert, zodat 
hij in zijn hart een huis vestigt dat God waardig is en hem de sleutel van het geloof geeft die de poort 
naar de wijsheid opent. 
9 met oneindig geduld heb Ik gewacht op het moment dat de evolutie van jullie ziel jullie in staat zou 
stellen Mijn communicatie te begrijpen door het orgaan van de geest van de stemdrager, als 
voorbereiding op de volmaakte vereniging tussen Mijn Geest en de julliene; Ik wacht op het moment 
dat jullie in staat zullen zijn Mijn communicatie te begrijpen door het orgaan van de stemdrager 
10. Daarom spreekt de stemdrager Mijn woord uit zonder dat zijn hersenen vermoeid raken of zijn 
keel schor wordt. Want Ik ben het Die deze lippen beweegt om Mijn oproep de mensen te laten 
bereiken. Ik nodig hen uit om te rusten in de schaduw van de Boom des Levens en te eten van de 
vrucht van het eeuwige leven. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 111  
 
1 Open voor Mij de deuren van uw hart, o volk! Ik heb gezien hoe de beproevingen van het leven u 
opjoegen als een stormwind; ik heb gezien hoe ziekte uw huis binnendrong en ellende u in zijn greep 
kreeg. Ik kom je vrede brengen. Ach, geliefde mensheid, als je eens wist hoe gemakkelijk je je 
verlossing zou vinden als je goede wil had! Een gebed, een gedachte, een woord zouden volstaan om 
mensen, volkeren en naties met elkaar te verzoenen, maar de mensen zoeken de oplossing van hun 
conflicten met andere middelen. Alles behalve handelen als Christus is het motto van velen; alles 
behalve Zijn onderwijs in praktijk brengen - en daar heb je de gevolgen! 
2 Wat zult gij van uw werken kunnen verwachten, indien er geen rechtvaardigheid, liefde en 
barmhartigheid in is? Zijn dit niet de lessen die Jezus je gaf? Waarlijk, Ik zeg u, liefde, 
rechtvaardigheid en barmhartigheid zijn niet in strijd met de levenswijze van uw tijd, maar het zijn 
deugden die eigen zijn aan geestelijk ontwikkelde wezens. 
3 Als ik zie hoe mensen verstrikt raken in oorlogen, elkaar doden om het bezit van de schatten van de 
wereld, kan ik niet anders dan de mensheid steeds weer vergelijken met kleine kinderen die vechten 
om dingen die geen waarde hebben. Kinderen zijn nog steeds de mensen die vechten om een beetje 
macht of een beetje goud. Wat betekenen deze bezittingen naast de deugden die andere mensen in 
zich hebben? 
4 De man die volkeren verdeelt door haat in hun harten te zaaien, kan niet worden vergeleken met 
degene die zijn leven wijdt aan het zaaien van de zaden van universele broederschap. Wie onder zijn 
broeders lijden veroorzaakt, is niet te vergelijken met hem die zijn leven wijdt aan het verlichten van 
het lijden van zijn naasten. 
5 Leder mens droomt van een troon op aarde, hoewel de mensheid vanaf het begin heeft ervaren 
hoe weinig een troon in de wereld waard is. 
6 Ik heb jullie een plaats in Mijn Koninkrijk beloofd, maar er zijn er maar weinig die er aanspraak op 
maken, en dat komt omdat de mensen niet willen begrijpen dat de minste onderdaan van de Koning 
van de hemelse koninkrijken groter is dan de machtigste vorst van de aarde. 
7 De mensen zijn nog kleine kinderen; maar de grote bezoeking die over hen komt, zal hen in zo 
korte tijd zoveel doen ervaren, dat zij spoedig van deze kinderjaren zullen overgaan tot 
volwassenheid, en dan, voorzien van de vrucht der ervaring, zullen uitroepen: "Jezus, onze Vader, 
had gelijk, laat ons tot Hem gaan." 
8 Het Lam dat voor uw zonden is geofferd, spreekt op dit ogenblik tot u en Zijn woord is liefde en 
vergeving. Het Boek van Goddelijke Gerechtigheid wordt in het zesde hoofdstuk geopend, want het 
Lam heeft elk zegel ervan losgemaakt. 
9 Het jaar 1950 zal spoedig zijn aangebroken, en deze vorm van manifestatie zal eindigen; maar het 
Zesde Zegel zal hierdoor niet worden gesloten, maar het zal blijven schijnen tot het einde van zijn 
tijd, wanneer het Zevende Zegel zal worden losgelaten. 
10 Ik wil dat de mensheid zich in deze tijd voorbereidt, zodat wanneer het laatste zegel wordt 
losgelaten, de mensen zich daarvan bewust zullen zijn en gereed zullen zijn om de inhoud van de 
nieuwe openbaringen te horen en te vatten. Ik wil dat de naties en de volkeren innerlijk sterk 
worden, zodat zij de bitterheid van die dagen kunnen doorstaan. 
11 Ik zal hen zalig noemen die in staat zijn de beproevingen van die tijd te doorstaan en Ik zal hen 
voor hun volharding en geloof in Mijn Macht belonen door hen tot ouders van een nieuwe mensheid 
aan te stellen 
12 De zonden der mensen zullen worden uitgewist, en alles zal als nieuw verschijnen. Een licht vol 
zuiverheid en maagdelijkheid zal alle schepselen verlichten, een nieuwe harmonie zal die mensheid 
begroeten, en dan zal uit de geest der mensen een liefdeshymne opstijgen tot hun Heer, waarop Hij 
zo lang heeft gewacht. 
13 Moeder Aarde, die vanaf de vroegste tijden door haar kinderen is ontheiligd, zal zich weer tooien 
met haar mooiste feestgewaden en de mensen zullen haar niet langer "tranendal" noemen, noch 
zullen zij haar veranderen in een veld van bloed en tranen. Deze wereld zal zijn als een klein 



heiligdom te midden van het heelal, van waaruit de mensen hun geest zullen verheffen tot het 
Oneindige, in een eenheid vol nederigheid en liefde voor hun Hemelse Vader. 
14 Mijn kinderen zullen Mijn Wet in hun gedachten gegrift hebben en Mijn Woord in hun hart, en als 
de mensheid in het verleden behagen vond in het kwade en zich verlustigde in de zonde, zal zij geen 
ander ideaal hebben dan het goede, noch zal zij een groter behagen kennen dan dat van het 
wandelen op Mijn Weg. Maar denk niet dat de mens daarom zijn wetenschap of zijn beschaving zal 
afzweren en zich zal terugtrekken in (eenzame) valleien en in de bergen om een primitief leven te 
leiden. Neen, toch zal hij de vruchten genieten van de boom der wetenschap, die hij met zoveel 
belangstelling heeft verzorgd, en wanneer zijn vergeestelijking groter is, zal zijn wetenschap dat ook 
zijn. Maar tegen het einde der tijden, wanneer de mens deze hele weg heeft afgelegd en de laatste 
vrucht van de boom heeft gerukt, zal hij de schamelheid van zijn werken beseffen, die hem vroeger 
zo groots voorkwamen, en hij zal het Geestelijk Leven begrijpen en voelen, en daardoor zal hij het 
werk van de Schepper bewonderen als nooit tevoren. Door inspiratie zal hij de grote openbaringen 
ontvangen, en zijn leven zal een terugkeer zijn naar eenvoud, natuurlijkheid, vergeestelijking. Het zal 
nog een tijd duren voor die dag komt, maar al Mijn kinderen zullen het aanschouwen. 
15 Nu moet gij een stap voorwaarts doen, opdat uw geest niet behoeft te klagen dat hij een 
onvruchtbaar leven heeft geleid. 
16 Ik heb tot u gesproken over de toekomende tijden. Mijn woorden zullen u niet van u 
vervreemden, want waarlijk, ik zeg u, morgen zullen zij het geloof doen herleven en hoop doen 
ontstaan in de harten van velen. 
17 Mensen, ik heb de macht om jullie zonde met liefde teniet te doen en jullie te redden; ik ben het 
die jullie zal redden. Ik zal niet ophouden te kijken naar jullie vlekken en zelfs als Ik jullie verloren vind 
in het slijk van de wereld, zal Ik jullie daaruit bevrijden om jullie tot Mijn gezanten te maken. 
18 Onder de mensen leeft een deel van de honderdvierenveertigduizend die door Mij zijn getekend. 
Deze dienaren van Mij zijn over de hele wereld verspreid en vervullen de taak te bidden voor vrede 
en te werken aan de broederschap van de mensen. Zij kennen elkaar niet, maar - sommigen intuïtief 
en anderen verlicht door deze openbaring - vervullen zij hun bestemming om het pad van hun 
broeders te verlichten. 
19 Zij die door Mijn liefde zijn getekend, zijn voor een deel eenvoudige mensen, maar er zijn er ook 
die in de wereld worden gerespecteerd. Zij kunnen alleen worden herkend aan de spiritualiteit in hun 
leven, in hun werken, in hun manier van denken en begrijpen van de Goddelijke openbaringen. Zij 
zijn geen afgodendienaars, fanatici, of roekelozen. Het schijnt dat zij geen godsdienst beoefenen, en 
toch is er een innerlijke eerbied tussen hun geest en die van hun Heer. 
20 Zij die getekend zijn met het licht van de Heilige Geest zijn als reddingsboten, zij zijn bewakers, zij 
zijn raadgevers en beschermers. Ik heb hen begiftigd met licht in hun geest, met vrede, met kracht, 
met helende balsem, met sleutels die onzichtbaar de meest weerbarstige deuren openen, met 
wapens om hindernissen te overwinnen die voor anderen onoverkomelijk zijn. Het is niet nodig dat 
zij titels aan de wereld tonen om hun bekwaamheden bekend te maken. Zij kennen geen 
wetenschappen en zijn arm aan goederen van de aarde, toch kunnen zij veel goeds doen op hun 
levensweg. 
21 Onder deze scharen die hier Mijn woord hebben ontvangen, zijn velen alleen gekomen om hun 
zending te bevestigen, want het was niet op aarde dat hun hun geestelijke gaven werden gegeven of 
dat hun de zending werd toevertrouwd. Waarlijk, ik zeg u, het licht dat elke geest bezit, is datgene 
wat hij op de lange reis van zijn evolutie heeft verworven. 
22 Gezegend zijn zij die, geïnspireerd door Mijn liefde, hun geestelijke taak volbrengen, en gezegend 
zijn zij die hen navolgen, want zij zullen de geestelijke rijpheid bereiken die zij hebben. 
23 Hoe dikwijls hebben in het tweede tijdperk de eenvoudige mensen die het woord van Jezus 
hoorden en de zieken die tot Hem kwamen, getracht grotere wonderen te doen dan die van Mijn 
discipelen, zonder tot het getal van Mijn apostelen te behoren? 
24 Zoekt ijverig het doel (van jullie ontwikkelingsweg), komt allen tot Mij op de weg van geloof, 
barmhartigheid en nederigheid, en jullie zullen je allen gelijkelijk waardig voelen voor jullie Vader. 
25 Bij het aanbreken van het nieuwe daglicht heeft uw geest zich naar boven gekeerd om de Vader te 
danken. 



26 Komt herwaarts om van Mij te leren, gij discipelen en beginnelingen, bewaart Mijn woorden diep 
in u, opdat de tijden der beproeving u niet onvoorbereid treffen. Ik wil jullie niet zien als breekbare 
boten in een woeste zee. 
27 Vernieuwing is wat Ik van Mijn volk vraag, opdat jullie, wanneer jullie je bevrijden van 
nutteloosheid en kwaad, Mijn leringen kunnen gebruiken en tegelijkertijd het bewijs leveren dat het 
de Geest van Waarheid is die jullie horen. Besef dat jullie nu deze vlekken moeten wegwassen door 
berouw en door nederigheid, en getuig van Mijn waarheid door werken van liefde. 
28 Maak vanaf uw eerste schreden op deze weg gebruik van de waarheid, hetzij om te spreken, hetzij 
om te handelen. De leugen mist de goddelijke essentie, daarom zal zij nooit overtuigen. 
29 Ik zuiver deze spreekbuizen alvorens Mijzelf door hen bekend te maken, opdat zij alleen aan u de 
waarheid mogen verkondigen. Als morgen mannen u beledigen door aan dit woord te twijfelen 
omdat het ook door de lippen van vrouwen is overgebracht, laat u dan niet intimideren. Gij zult hun 
zeggen, dat Ik Mijn discipelen niet heb uitgekozen naar geslacht of klasse, en dat voor Mijn 
verkondiging een open geest en volgzame lippen voldoende waren om door hen Mijn ingeving tot 
uitdrukking te brengen. 
30 Wees niet bang voor hen die u opzoeken, zelfs als u vindt dat zij onderzoekers of aanklagers van 
uw daden zijn. Herken in hen altijd, in essentie, zielen die op zoek zijn naar het Licht. 
31 Wie zou van Mijn horde een schaap kunnen scheiden dat Mij in waarheid liefheeft? Achter de 
eenvoud van elk van Mijn werkers, verborgen voor het menselijk oog, is een engel die waakt over 
elke stap die hij zet. 
32 Ik heb u gezegd, dat gij zoudt worden bestreden en dat gij, indien gij de waarheid wilt doen 
schijnen, moedig moet zijn in de strijd en elke belediging moet vergeven, die u wordt aangedaan en 
dat gij niet moet toestaan, dat wrok u wapens geeft, die gij niet moet gebruiken. 
33 Als je weet hoe je moet vergeven zonder op te scheppen, zul je de strijd winnen. Wanneer gij op 
de proef wordt gesteld, bid dan, en Ik zal verrassende werken doen, die alle wetenschap te boven 
gaan, en die de ongelovige harten zullen doen beven. 
34 Hiermee maak ik u op voorhand bewust van de beproevingen die u zult moeten doorstaan. Maar 
om niet verrast te worden, wees altijd voorbereid. 
35 Wees ontvankelijk voor Mijn ingevingen en handel niet als degenen met een verhard hart die de 
slagen van het leven afwachten alleen om hun fouten te verbeteren. Ik zeg u dat pijn en dood ook 
onder u bestaan, zij spreken ook tot u. 
36 Nu is de tijd aangebroken dat iedere geest zich bewust moet zijn van het tijdperk waarin hij zich 
bevindt, opdat hij de taak die Ik hem heb toevertrouwd, kan beginnen en volbrengen. 
37 Hoeveel pijn hebt gij de uwe veroorzaakt, maar Ik heb allen lief en aan allen zal Ik de middelen tot 
hun redding geven, totdat zij tot Mij komen. 
38 Elia heeft Mij bijgestaan in het restauratiewerk in het Derde Tijdperk. Vandaag ziet ge hem niet 
meer incarneren zoals in voorbije eeuwen, de wegen bereisend, de geest der mensen voorbereidend 
om Mijn Goddelijkheid te aanbidden. Je ziet zijn aanwezigheid alleen in de geest, en zijn grote strijd 
om de mensheid te redden. 
39 Ik wacht op u allen nadat u uw taak hebt volbracht, waarin u deze goede Herder als uw gids hebt. 
40 Hebt gij niet te allen tijde de oprechtheid, de liefde in hem bemerkt en zijn offer voor u? Zult gij 
niet opstaan en de hindernissen overwinnen om het doel te bereiken, Elia lovende en uw Heer 
verheerlijkende? 
41 Er staat geschreven dat gij Mij met grote majesteit tot u zult zien komen. Velen hebben Mij gezien 
met het geestelijk gelaat, zonder te begrijpen welk werk Ik onder de mensen verricht. Maar als men 
u zou vragen: "Naar wie luistert gij en waarom hebt gij u van de wereld afgekeerd?" wat zou gij 
antwoorden? - Spreek volgens de waarheid, ontken niet wat gij gezien hebt, doe niet zoals Petrus, 
zeggende dat gij dit werk niet kent, want gij kunt het teken niet verbergen, dat in uw geest is en dat u 
onderscheidt, zonder dat gij het kunt ontgaan. 
42 Ik weet dat velen van u, ondanks de bewijzen die Ik u heb gegeven, Mij de rug zullen toekeren uit 
vrees veroordeeld te worden en voor een rechtbank te worden gebracht. Maar indien gij, die Mij 
gehoord hebt, zwijgt, wie zal dan Mijn zaak verdedigen? Maar Ik leid hen op die, zonder kennis van 



Mijn leer, deze zullen bestuderen wanneer zij moeten worden beoordeeld, en die haar juist zullen 
vinden, en voor Mijn volk zullen pleiten. 
43 Als jullie Mijn werkers willen zijn, moeten jullie Mij tot voorbeeld nemen en instemmen met de 
beproevingen die moeten komen, want ze zijn door Mij voorzien. Maar wanneer jullie die tijd 
binnengaan, raak dan niet in verwarring en vergeet niet dat Ik jullie dit alles had aangekondigd. Dan 
zul je Mijn macht en Mijn gerechtigheid erkennen en als je aan Mijn woord getwijfeld hebt, zul je 
merken dat Ik je voorbereid heb zodat je niet verrast zult worden en te midden van deze 
beproevingen zul je Mijn oneindige genade en barmhartigheid voor jou erkennen. 
44 Gij hebt de mensen grote macht gegeven en hebt aan Mij getwijfeld. Spoedig zullen zich 
gebeurtenissen voordoen die jullie zullen bewijzen dat alles onderworpen is aan Mijn Wil en dat alles 
Mijn Wetten gehoorzaamt. Ik wil dat jullie zuiver zijn op het genoemde tijdstip, en jullie enige 
streven is jullie medemensen te verlichten met Mijn onderricht. Bedenk dat als jullie Mijn wetten 
hadden gehoorzaamd, jullie deze wereld tot een paradijs hadden kunnen maken. Je leven had een 
eeuwige verheerlijking van je God kunnen zijn. Maar je kunt nog steeds je overtredingen goedmaken 
en de kans zegenen die ik je blijf geven om terug te keren op het goede pad. 
45 Heb lief, zodat er van je gehouden kan worden. Vergeef, zodat je waardig wordt om vergeven te 
worden. Wees bereid u neer te buigen voor hen die uw dienaren zijn geweest, opdat gij u moogt 
beproeven in uw nederigheid. 
46 Weest Mijn dienaren en gij zult nooit door Mij vernederd worden. Bedenk dat ik niet gekomen 
ben als koning, noch draag ik een scepter of kroon. Ik ben onder u als een toonbeeld van 
nederigheid, en meer nog, als uw dienaar. Vraag Mij en Ik zal jullie geven, beschik over Mij en Ik zal 
gehoorzamen om jullie een ander bewijs te geven van Mijn Liefde en Mijn nederigheid. Ik vraag 
alleen dat jullie Mij erkennen en Mijn Wil doen, en als jullie hindernissen tegenkomen bij de 
vervulling van jullie plichten, bid en overwin in Mijn Naam, en jullie verdiensten zullen groter zijn. 
47 Indien gij niet tot iemand kunt naderen die lijdt, om hem te verzorgen en te troosten, bid dan en 
uw geest zal hem bereiken, en zo kunt gij uw gezegende zending vervullen. Omwille van de sterken 
zullen de nalatigen hulp krijgen, en omwille van een rechtvaardige zal een volk worden gered. 
48 Hoeveel tijd is er niet voorbijgegaan sinds de dag waarop Ik u liet weten dat Mijn Koninkrijk de 
mensheid naderde, tot op deze dag waarop gij Mij hoort, maar gij hebt Mijn woorden niet geloofd, 
noch gehoorzaamd, en iedere dag die voorbijgaat brengt u dichter bij het einde! Wat zult gij doen, 
zodra deze tijd is geëindigd, en gij geen gebruik hebt gemaakt van de gelegenheid om ten gunste van 
uw geest te werken? Toch blijf Ik jullie zeggen dat Ik op jullie wacht en dat Mijn geduld oneindig is. 
Toch wil Ik dat jullie Mij begrijpen, opdat jullie barmhartigheid zullen hebben voor jezelf. 
49 Met elk aards leven heb Ik jullie een nieuw lichaam gegeven en jullie geest verlicht, zodat jullie 
aan de strijd kunnen beginnen, en Ik zeg jullie dat jullie niet bang moeten zijn om flarden van jullie 
(zielen)kleed of stukken van jullie hart achter te laten, want het zijn alleen deze verdiensten die de 
poort voor jullie zullen openen en jullie naar het eeuwige thuis zullen brengen. 
50 Jullie hebben je verwonderd over de wonderen die Ik in het Tweede Tijdperk heb verricht, maar 
als jullie nadenken, zullen jullie zien dat deze niet zijn opgehouden in de wereld plaats te vinden - 
sommige in materiële vorm, andere in de zielen van de mensen. 
51 "De doven horen": dat zijn zij die, na de stem van hun geweten tot zwijgen te hebben gebracht, 
heden naar Mijn woorden hebben geluisterd, die in hun hart zijn binnengedrongen en hen tot 
berouw en goede voornemens hebben bewogen, en hun ziel is nu op de weg naar de zaligheid. 
52 De kreupele is genezen en volgt Mij vandaag: Dit is het kind dat, nadat het van de geestelijke weg 
was afgeweken, verlamd was en niet in staat om Mij te ontmoeten, en dat nu, nadat het Mijn woord 
heeft gehoord, genezen is en zich voorbereidt om vrij te komen van de ketenen die hem bonden, om 
bij Mij te zijn. 
53 En de blinden hebben gezien: Na de duisternis en de lethargie waarin deze mensheid leefde, 
zonder de wens om verder te zien dan wat haar omringde, heb Ik haar verlicht met het licht van een 
nieuwe dag, om haar de weg te wijzen vol strijd en beproevingen, waar Mijn Geest Zich bekend 
maakt en Zich laat zien, opdat allen, zonder enige uitzondering, Mij zullen herkennen. 
54 Zelfs de doden worden opgewekt: Hoe weinigen weten hoe in genade te blijven en te leven in 
eenheid met Mij. Aan hen die "gestorven" zijn aan de genade, heb ik het geloof teruggegeven, de 



hoop, om hen te doen ontwaken in een nieuw leven, waarin zij een wereld hebben gezien vol 
oneindige verrassingen, die zij niet kunnen bevatten, en waarin alles kracht, gezondheid en vrede is. 
55 Dezen zijn het die Mij in deze tijd hebben gekend, maar Ik zeg u: Indien na 1950 Mijn woord is 
opgehouden en nieuwe scharen tot u komen, wekt hen dan op en onderwijst hen zoals Ik u heb 
onderwezen. Ik geef u groot gezag, opdat u het geloof van de nieuwgelovigen zult blijven 
bemoedigen. 
56 Twijfel niet aan Mijn woord omdat Ik zondige mannen en vrouwen heb gebruikt. Geef Mij een 
rechtvaardige, en Ik zal tot u spreken door hem. Maar waarlijk, Ik zeg u, Ik vind onder de mensen 
geen reine en volmaakte zielen, en Mijn verkondiging moet in deze tijd worden volbracht, ondanks 
het menselijk materialisme en de onvolmaaktheid. Hoewel deze schepselen hier niet de zuiverheid 
van de engelen of de onberispelijke deugd van de aartsvaders bezitten, heb Ik hen reeds lang 
voorbereid, Ik heb hun geest uitgekozen en hun lichaam gezuiverd, en van generatie op generatie 
hebben hun voorvaderen zich gezuiverd. Wie is in staat door te dringen tot Mijn diepste raad? Mijn 
werk nadert zijn voltooiing, en wanneer Ik u Mijn laatste woord heb gegeven, zult gij de goddelijke 
essentie ervan gebruiken en u ermee voeden, gij en allen die het Derde Testament zoeken. 
57 Het gebedshuis is niet de enige plaats waar gij Mijn leer moet overwegen en beoefenen, maar op 
elke plaats. Ik leer jullie niet alleen hoe jullie in deze wereld moeten leven, maar Ik bereid jullie ook 
voor op het geestelijke leven dat jullie te wachten staat en dat geen einde kent. 
58 Waakt en bidt, want gij weet niet het oogenblik, waarop Ik uw hart roep om het te bezielen en 
onder de menschen de geestelijke gaven te doen gebruiken, die Ik het heb geschonken. 
59 U bent vermoeid door uw zwerftochten en hebt veel geleden. Rust uit in Mijn huis, zit aan Mijn 
tafel, en drink van deze wijn. Morgen moet je verdergaan op de weg van het leven, maar je zult in je 
hele wezen een nieuwe kracht voelen die je zal helpen de eindbestemming van je pad te bereiken. 
60 Ik zal u enkele uitgestrekte "landerijen" toevertrouwen om te bewerken, en het is van wezenlijk 
belang dat u de nodige kracht bezit opdat u niet in het werk zou bezwijken. Ieder van jullie zal een 
gretige arbeider zijn op deze "akker" waar je zult leren zaaien, verzorgen en oogsten, aangemoedigd 
door Mijn Goddelijke leringen. Het is een genade die Ik jullie op dit ogenblik schenk als de 
kostbaarste gelegenheid die Mijn Liefde jullie geeft om verdiensten te verwerven die jullie dichter bij 
Mij zullen brengen. 
61 Loop niet achter de genoegens of frivoliteiten van de wereld aan. Volg het ideaal om uw leven 
onberispelijk te maken, want gedurende uw hele bestaan zal Ik u de voldoeningen schenken die uw 
hart zullen stimuleren. 
62 Begrijp dat er veel ellende en pijn is in de wereld. Bij elke bocht kun je mensen vinden die troost, 
liefde, helende balsem en gerechtigheid nodig hebben. Open je hart voor elke pijn. Word 
mededogend, zodat je de klaagzangen kunt horen van hen die wenen, en ontwikkel intuïtie, zodat je 
je kunt inleven in hen die zwijgen en hun lijden verbergen. 
63 Gedraagt u niet als heren voor de armen, want niemand zal zich God, koning of heer wanen, tenzij 
hij zich vernederd wil zien voor degenen die hij op de dag van Mijn gerechtigheid heeft vernederd. 
64 Wend u niet af van hen die in hun wanhoop tegen Mij of tegen u lasteren. Ik geef je een druppel 
van mijn balsem voor hen. 
65 Wees bereid iedereen te vergeven die je kwetst in datgene wat je dierbaar is. Waarlijk, ik zeg u, 
elke keer dat u oprechte en waarachtige vergeving schenkt in een van deze beproevingen, zal dat een 
nieuwe stap zijn die u bereikt op uw geestelijke ontwikkelingsweg. 
66 Zullen jullie dan wrok koesteren en vergeving weigeren aan hen die jullie helpen om dichter bij 
Mij te komen? Zult gij afzien van het geestelijk genot Mij tot uw voorbeeld te nemen, en toestaan dat 
geweld uw verstand verduistert om elke slag terug te slaan? 
67 Waarlijk, ik zeg u, deze mensheid kent nog niet de kracht van vergeving en de wonderen die zij 
doet. Zodra zij geloof hebben in Mijn Woord, zullen zij zichzelf overtuigen van deze waarheid. 
68 Geliefde mensen, ik laat u het water na dat de dorst lest en alle kwaad geneest. 
69 Ik kom op zoek naar harten om in hen te wonen, opdat zij, wanneer zij Mijn woord horen, hun 
geestelijke zending zullen herkennen. Ik wil dat jullie leren bidden, leren spreken met jullie Hemelse 
Vader, denkend en voelend wat jullie Mij willen meedelen, met die intimiteit en waarachtigheid 
waarmee Jezus jullie onderwees. Maar doe niet zoals zij die dagelijks herhalen: "Uw wil, Heer, 



geschiede, op aarde zoals in de hemel," en die in werkelijkheid niet weten wat zij zeggen, omdat zij 
het in werkelijkheid helemaal niet eens zijn met Mijn wil! 
70 De tijd is gekomen dat de mensen opstaan en Mijn Goddelijke leringen in praktijk brengen. 
Daarom heb Ik jullie bewogen om jullie leven te vereenvoudigen en jullie harten te bevrijden van 
materiële verlangens. 
71 De beoefening van Mijn Leer is een terugkeer tot het eenvoudige leven van vroeger, maar 
tegelijkertijd een stap voorwaarts in de kennis van het geestelijke. 
72 De uitverkorenen van deze tijd zijn niet willekeurig gekozen; voor elk van Mijn kinderen is er een 
Goddelijke reden voor de keuze. Opdat jullie de taak kunnen vervullen waarvoor jullie bestemd 
waren, nog voordat jullie naar de aarde kwamen, en om jullie te helpen die te vervullen, maak Ik 
jullie die door Mijn onderricht bekend. 
73 Hebt gij niet ondervonden hoezeer Ik u beproefd heb om uw geloof staal en kracht te geven? Voel 
je geen onlesbare dorst om het spirituele te bereiken en te kennen? Hebt gij geen benauwdheid en 
ademnood gevoeld in de (geestelijke) atmosfeer die de wereld omgeeft? Valt het u niet op - zonder 
te weten "waarom" - hoe u vlucht voor de vuiligheid? Al deze tekenen zijn het bewijs dat je 
voorbestemd bent voor een geestelijke taak die voorrang heeft boven alle andere taken die je op 
aarde onderneemt. 
74 De ziel wil leven, zij zoekt haar onsterfelijkheid, zij wil zich reinigen en zuiveren, zij is hongerig 
naar kennis en dorstig naar liefde. Laat het denken, voelen en handelen, sta het toe een deel van de 
tijd die u ter beschikking staat voor zichzelf te gebruiken, zodat het zich daarin kan openbaren en zich 
kan laven aan zijn vrijheid. 
75 Van alles wat je hier in de wereld bent, zal alleen je ziel overblijven na dit leven. Laat het deugden 
en verdiensten verzamelen en deze in zichzelf bewaren, zodat het, wanneer het uur van zijn 
bevrijding aanbreekt, geen arme ziel zal zijn aan de poorten van het Beloofde Land. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 112  
 
1 Ik ben de voeding van de geest, ik ben de eigenaar van alles wat je nodig hebt, ik ben het licht op je 
pad van evolutie. 
2 Ik verlang dat jullie Mij kennen. Eens was Ik onder u als een mens; heden kom Ik in geest om u te 
tonen dat Ik waarlijk in Mijn kinderen ben en dat Ik kan spreken door hun verstandsorgaan. In de 
toekomst zal alleen het licht van Mijn inspiratie jullie geest bereiken. Maar in elk van de vormen die 
Ik gebruik om tot jullie te spreken, zal er altijd een nieuwe les en een nieuwe fase van openbaring zijn 
die Mijn Geest voor jullie brengt, zodat jullie Mij beter zullen leren kennen. 
3 Van leeftijd tot leeftijd hebben de mensen een duidelijker idee van Mij. Zij die Mij door Christus 
hebben leren kennen, hebben een idee dat dichter bij de waarheid staat dan zij die Mij alleen door 
de wetten van Mozes kennen. Die God, die de massa's mensen volgden en gehoorzaamden uit vrees 
voor Zijn gerechtigheid, werd later gezocht als Vader en als Meester, toen het zaad van Christus' 
liefde in hun harten ontkiemde. 
4 Voorwaar, Ik zeg u. Ik stuur je geen pijn. Heb je de liefde gezien waarmee de tuinman zijn tuin 
verzorgt? Welnu, jullie zijn als een immense tuin voor Mij, waarin Ik jullie aanschouw als vuurlelies, 
rozen of witte lelies. Maar als je kelken zich sluiten voor de dauw van Mijn liefde, is het niet meer 
dan normaal dat je je zwak voelt wanneer de stormwinden je geselen. Waarom denk je dan dat ik het 
ben die jou kastijd? Het is een vergissing Mij de oorzaak van jullie lijden en bitterheid toe te schrijven, 
want een vader wil alleen het geluk van zijn kinderen. 
5 Wanneer jullie zullen beseffen dat jullie niet in overeenstemming zijn met wat geschapen is en met 
Mijn wetten, zullen jullie er spijt van krijgen dat jullie Mij beschuldigd hebben van jullie tegenspoed 
en zullen jullie begrijpen dat jullie het waren die de pijn geschapen hebben. 
6 In vroegere tijden, toen de mensheid nog niet tot de kennis van de ware God was gekomen, zagen 
zij in elke kracht van de natuur een godheid. Daarom zeiden de mensen, toen deze krachten werden 
ontketend, dat het de wraak van hun goden was, zonder te beseffen dat zij omwille van hun zonden 
zichzelf niet konden redden van de werking van de ontketende elementen. 
7 Iets van deze overtuiging hebt gij nog steeds; want wanneer gij ziet of hoort van aardbevingen, 
stormen of plagen die volkeren, steden of naties teisteren, roept gij uit: "Het is een straf van God." 
8 Ik heb u in deze tijd geopenbaard dat de mens macht heeft over de krachten der natuur, een macht 
die gij tot heden niet hadt ontdekt. Ik heb jullie geleerd dat wie bidt en leeft in overeenstemming 
met Mijn Wetten, gehoorzaamheid kan bereiken met de elementaire krachten en gehoord kan 
worden door de natuur. Vind je dit verbazingwekkend? Herinner u hoe Jezus, onder Zijn voorbeelden 
van onderwijs, u ook dat gaf van hoe Hij de natuur onderwierp aan Zijn bevel. Vergeet niet dat toen 
de Meester met Zijn discipelen in een boot op het Meer van Galilea voer, het plotseling begon te 
schuimen. Toen Hij de vrees van Zijn apostelen zag, strekte Hij Zijn hand uit en gebood de golven tot 
bedaren te brengen, en zij gehoorzaamden onmiddellijk als gehoorzame dienaren. 
9 Waarlijk, Ik zeg u, er is nog veel dat gij in die voorbeelden moet bestuderen en doorgronden om 
Mijn nieuwe leringen te begrijpen. Het is genoeg dat jullie vertrouwen hebben in Mijn woorden, 
zodat jullie in de vervulling van Mijn wet, in de moeilijke tijden van crisis in jullie leven, getuigenis 
afleggen van de kracht van het geloof. 
10 Hoezeer hebben uw harten zich verblijd toen gij in een van deze beproevingen hebt gebeden en 
Mijn waarheid tastbaar hebt ervaren. Met geloof, met vergeestelijking en nederigheid zult gij het 
ware gebed bereiken, dat zal voorkomen dat gij nog langer het slachtoffer zult zijn van de wisselende 
lotgevallen der aarde. Want als jullie leven in harmonie met de wetten die jullie leven beheersen, zal 
alles wat jullie omringt tot jullie dienst zijn. Houd Mijn leringen in gedachten, die Ik jullie met zoveel 
liefde voorleg door middel van het menselijk orgaan van de geest. Wanneer Mijn straal zich vestigt 
op de geest van de stemdrager, wordt het een woord zonder zijn goddelijke betekenis te verliezen. 
Dit licht, dat ik u in de allegorie van het Tweede Tijdperk heb aangekondigd, is het baken dat de 
zielen naar de oase van verlossing zal leiden. Ik heb Mijn inspiratie vermenselijkt, opdat jullie, 
wanneer jullie Mij horen, de inhoud van Mijn openbaringen zullen begrijpen en de manier om Mijn 



leringen in praktijk te brengen. Morgen, wanneer deze vereniging die Ik met u heb gehad eindigt, zal 
Mijn licht de geest van de mensen blijven verlichten. 
11 Als in die dagen het Bloed van de Zoon van God voor allen vergoten werd, zal het nu het Licht van 
Mijn Geest zijn dat neerdaalt op alle vlees en op iedere geest 
12 In het diepst van ieder mens klinkt het rinkelen van een bel, waardoor je niet in slaap kunt vallen. 
Het is Mijn stem die jullie roept en uitnodigt tot gebed, tot bezinning en tot contemplatie. Sommigen 
staan stil bij deze roep en gaan ernaartoe; anderen verzetten zich tegen die stem en laten de harde 
schil van hun stoffelijke natuur zien. Daarom, terwijl sommigen zich haasten om tot het ware leven te 
ontwaken, zijn anderen lui. 
13 Hoevelen van u, die de genade van het horen van Mijn Woord hebben ondervonden, hebben in 
hun harten tot Mij gezegd: "Heer, waarom hebt Gij zo lang gewacht om naar de wereld terug te 
keren?" - Tot dit zeg ik u: Voor mij heeft al die tijd maar een moment betekend. Ik kan jullie zeggen, 
dat vanaf de tijd dat Ik jullie Mijn laatste woord gaf op Golgotha tot de dag dat Ik jullie Mijn eerste 
onderwijswoord gaf in deze tijd, voor Mij geen tijd is voorbijgegaan. De tijdspanne tussen Mijn 
vertrek in die tijd en Mijn komst in deze tijd was zo kort dat Ik het vergelijk met het licht van een 
bliksemflits die flitst in het oosten en dooft in het westen. 
14 Soms achten de mensen zich Mij zo onwaardig dat zij niet begrijpen dat Ik hen zozeer kan 
liefhebben; en wanneer zij zich erbij neergelegd hebben dat zij ver van hun Vader leven, richten zij 
een leven in volgens hun eigen verbeelding, scheppen hun wetten en maken hun godsdiensten. 
Daarom is hun verbazing groot wanneer zij getuige zijn van Mijn komst. Dan vragen zij zich af: "Houdt 
onze Vader werkelijk zoveel van ons dat Hij op deze wijze een manier zoekt om met ons te 
communiceren?" 
15 Jullie mensenkinderen, Ik kan jullie alleen maar zeggen dat Ik niet zal laten vergaan wat van Mij is, 
en jullie zijn van Mij. Ik hield van je voordat je bestond, en ik zal altijd van je houden. 
16 Als jullie je terugkeer naar Mij hebben uitgesteld en onderweg veel tegenslagen zijn 
tegengekomen, betekent dit niet dat Mijn liefde minder is geworden vanwege jullie zonden. Mijn 
stem, door jullie geweten, heeft jullie in werkelijkheid altijd aangespoord om tot Mij te komen op de 
weg van de waarheid. Ik ben de poort die tot in alle eeuwigheid openstaat en die u uitnodigt Mijn 
heiligdom binnen te gaan, waar uw erfenis is. 
17 Mijn leer heeft u opgedragen overtredingen in goede werken te veranderen. Wees ervan 
verzekerd dat wie het kruis van zijn Heer opneemt en Hem volgt, spoedig de verheffing van zijn ziel 
zal voelen. 
18 Dit is niet de laatste lering die de Derde Eeuw belicht. Het geestelijke heeft geen einde; Mijn wet 
schijnt nu in alle gewetens als een Goddelijke zon. Stagnatie of verval is alleen eigen aan de mens, en 
is altijd het gevolg van ondeugden, zwakheden of losbandigheid van de hartstochten. Als de 
mensheid eens haar leven op geestelijke grondslagen had gebouwd en in zich het ideaal van 
eeuwigheid had, dat Mijn Leer u ingeeft, zal zij de weg naar vooruitgang en volmaaktheid hebben 
gevonden, en nooit meer van haar pad van evolutie afwijken. 
19 Indien Ik uw geest één zaad gaf om te zaaien, zal hij Mij er honderd moeten teruggeven. Heb je de 
vermenigvuldiging van zaden op aarde niet gezien? Doe hetzelfde met hen! Ik schiep slechts één 
zaadje van elke soort, en zie hoe zij zich onophoudelijk vermenigvuldigen. 
20 Geliefde kinderen, denken jullie dat het nodig is dat Ik terugkeer naar de wereld om opnieuw Mijn 
Bloed te vergieten om jullie Mijn Liefde te doen begrijpen? Neen, dit bewijs is niet langer nodig, want 
nu is het voldoende elke dag enkele ogenblikken te bidden en te mediteren, en Mijn Licht zal uw ziel 
met verkwikking doordringen. Dit licht zal dat van de Meester zijn, zal Mijn stem zijn die jullie vele 
leringen zal openbaren die jullie niet kennen, maar die jullie moeten kennen, opdat jullie in volle 
kennis zullen leven in het Derde Tijdperk, het Tijdperk van Licht en Spiritualisatie. 
21 In dat Tweede Tijdperk zochten de mensen Mij meer als geneesheer dan als Meester, want de 
mensen hebben altijd geloofd dat de pijn van het lichaam groter is dan die van de ziel. Jezus was 
gewillig en stond toe dat de zieken zich tot Hem wendden. Hij wist dat deze pijn de weg was die de 
mensen naar het licht van Zijn Woord trok. 



22 Toen de blinden weer zagen en de melaatsen werden gereinigd, toen de lammen hun kamp 
verlieten en de bezetenen werden bevrijd van hun (buitenwereldse) invloeden en hun bezittingen, 
waren zij levende getuigen dat Jezus de Geneesheer der Geneesheren was. 
23 Lange tijd, zelfs toen Ik niet meer bij hen in de wereld was, vroegen de mensen naar Mij vanwege 
dit. Maar tegenwoordig, wanneer een dokter aan je bed komt en je al je vertrouwen in hem stelt en 
je leven aan zijn wetenschap toevertrouwt, vergeet je dat het leven van beiden van Mij afhangt. Je 
vergeet op dat moment tot je Vader te bidden om bij Hem verlichting af te smeken voor de man van 
de wetenschap en helende balsem voor je lijden. In plaats van dat die ziekenkamer gevuld is met 
licht en doordrongen van kracht en hoop, blijft het 
24 Wanneer zult gij Mij weer zoeken met het geloof waarmee de zieken van het tweede tijdperk Mij 
benaderden? Ik moet jullie zeggen dat Ik dorst naar jullie geloof en dat als jullie je vertrouwen op Mij 
stellen, jullie recht zullen hebben op de grote wonderen die Ik voor jullie in petto heb. 
25 Ik ontzeg Mijn erkenning niet aan de mensen van de wetenschap, daar Ik hun de taak heb 
gegeven die zij vervullen. Maar bij velen van hen ontbrak het aan gebed, liefdadigheid en verheffing 
van geest om ware artsen van de mensen te zijn. 
26 Ik zal ook nog tot hen spreken, maar Mijn Stem zal voor hen een oordeel betekenen wanneer zij 
Mijn discipelen met geestelijke middelen zieken zullen zien genezen die de wetenschap niet heeft 
kunnen genezen; en dan, wanneer de mensen elkaar genezen door hun geestelijke gaven, zullen de 
materialisten hun ogen openen voor deze openbaring en zeggen: "Waarlijk, buiten onze wetenschap 
is er een Wijsheid en een Kracht hoger dan de onze"; Ik zal tot hen spreken, maar Mijn Stem zal voor 
hen een oordeel betekenen wanneer zij Mijn discipelen met geestelijke middelen zieken zien 
genezen die de wetenschap niet heeft kunnen genezen 
27 Ik zeg u, mensen, dat gij deze goddelijke gave niet zult vergeten, omdat gij daardoor licht zult 
verspreiden in de zielen, troost zult brengen aan de lijdenden en velen zult bekeren en bevrijden van 
hun droefheid. 
28 Pijn is een weg die de mens leidt naar de bron van gezondheid, die Ik ben. Maar bedenk altijd dat 
Ik jullie een druppel van Mijn genezende balsem heb gegeven, opdat jullie er gebruik van kunnen 
maken wanneer iemand bij jullie aanklopt. Waak en bid, opdat deze roep om hulp u altijd bereid 
vindt. 
29 Leerlingen van het derde tijdperk, voorwaar, Ik zeg jullie, omdat jullie Mijn nieuwe openbaringen 
hebben ontvangen, moeten jullie de inhoud van de leringen van de voorbije tijden waarheidsgetrouw 
en juist interpreteren; Ik zeg jullie, dat is waarom Ik jullie Mijn nieuwe openbaringen heb gegeven 
30 Alles wat u daarin is geopenbaard, heeft een Goddelijke betekenis, ook al komt het u voor dat zij 
soms over het menselijk leven spreken. Zoek naar hun geestelijke inhoud en u zult ontdekken dat zij 
u altijd het geestelijke leven tonen. 
31 Blijf niet te veel stilstaan bij de studie van de letters, dat is het oppervlakkige, want dat kan u in 
verwarring brengen. Doordring de betekenis van het woord, daar zul je de waarheid vinden. Zorg 
ervoor dat uw onderzoek eenvoudig is, zoals Mijn Woord, en maak niet moeilijk te begrijpen wat 
duidelijk, luid en vanzelfsprekend is. 
32 Gebed en geestelijke contemplatie is wat nodig is voor de studie van de Goddelijke lessen. 
Waarlijk, Ik zeg u, wie op deze wijze Mijn licht zoekt, zal het weldra vinden. Ik heb u reeds getoond 
dat men door te bidden wijsheid verkrijgt. 
33 De discipel die op deze wijze Mijn Woord doorzoekt en op deze wijze zijn Meester om raad vraagt, 
zal altijd de waarheid vinden en zal nooit in verwarring verkeren. 
34 De dag zal komen waarop uw gevoeligheid voor het geestelijke u gemakkelijk de geestelijke 
betekenis zal doen ontdekken van ieder woord dat van Mij is uitgegaan. 
35 "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld", zei Ik u in het Tweede Tijdperk; daarom spreek Ik tot u 
over het Geestelijk Koninkrijk. "Ik ben de Weg", zei Ik ook tegen jullie en maakte jullie duidelijk dat Ik 
de weg zou bereiden die jullie zou leiden om met Mij in het Hemelse Huis te wonen. 
36 Voor het menselijk leven was de wet, die Ik u door Mozes gegeven heb, voldoende, maar om het 
eeuwige leven te kunnen leiden, was het nodig dat het Woord van God bij u zou zijn, opdat Hij voor u 
de weg zou bereiden naar het ware paradijs. Maar omdat er op de weg naar de hoge huizen van 
licht, volmaaktheid en liefde - hinderlagen, klippen en verleidingen zijn, was het noodzakelijk dat er 



op het pad van de reiziger een ster verscheen, een baken, een lichtstraal die zijn schreden zou 
verlichten. Dit licht is dat van Mijn Geest, die tot jullie is gekomen om twijfel, onwetendheid en 
onzekerheid te verdrijven. 
37 Zie, hoe Ik u stap voor stap en beetje bij beetje de weg van de Geest heb doen kennen, vanaf de 
tijd toen gij door de natuurwet werd beheerst, dat wil zeggen door het dictaat van het geweten, tot 
op dit ogenblik, nu gij het geestelijk licht ontvangt door middel van ingeving. 
38 Deze bezieling is de vrucht van een lange ontwikkelingsreis, waarop u niet kunt stilstaan, en die u 
de volmaaktheid zal geven die nodig is om de beste vruchten te plukken. 
39 Vandaag zeg ik tot u: Welkom, onvermoeibare zwervers op de weg naar volmaaktheid. Komt tot 
Mij allen die hongeren of dorsten in de geest, want een ieder die dit woord weet te ontvangen en er 
de essentie uit weet te halen, zal vrede vinden. 
40 "Ik zegen degene die met kalme en vaste tred op het pad is gegaan, want hij zal niet struikelen. Ik 
verlicht jullie, opdat jullie je als goede discipelen van Mijn Leer zullen gedragen. 
41 De tijd die Ik gesteld heb voor het einde van deze verkondiging in dit Tijdperk zal aan het einde 
van 1950 zijn, de juiste periode voor uw voorbereiding. Want als Mijn Woord van u zou worden 
teruggetrokken vóór de dag die is aangewezen voor de voltooiing ervan, zouden velen van u 
verzwakken, en anderen van u zouden terugkeren tot uw oude gewoonten. Jullie bestemming is 
gepland met de hoogste volmaaktheid, en de beproevingen die jullie te wachten staan zijn de 
motivatie voor jullie om je gedachten naar boven te richten en Mij lief te hebben. Als jullie in jullie 
leven alleen maar bevredigingen en overvloed van materiële goederen hebben gehad, zijn jullie 
gestopt op de geestelijke weg en hebben jullie je van Mij verwijderd; maar nu heb Ik jullie een 
nieuwe kans toevertrouwd voor de vervulling van jullie zending. Vergeet echter niet dat uw bestaan 
op aarde slechts een ogenblik is te midden van de eeuwigheid, en dat, als u dit ogenblik ongebruikt 
laat, u bij het ontwaken in de volgende wereld het residu en het gebrek aan licht in uw geest zult 
zien. Het zal een droevig ontwaken zijn voor de ziel, omdat zij zich bewust zal worden van haar 
armoede en naaktheid ten gevolge van het niet vervullen van haar taak en tranen zal moeten 
vergieten over de verloren tijd totdat zij zichzelf heeft gezuiverd. 
42 Ja, discipelen, zij zal dan een verzoening moeten doen om het verwijt van het geweten te doen 
verstommen en zich waardig te maken om haar ontwikkeling voort te zetten. 
43 Volg steeds het pad der wet, en zij zal u beschermen. 
44 Hoe weinigen zijn Mijn discipelen, en hoe talrijk is de mensheid! Toch versterk Ik hen die in staat 
zijn geweest deze zending en verantwoordelijkheid op zich te nemen, want zij zijn gereed om uit te 
zaaien wanneer Ik hen daartoe roep. Tot dan zullen zij de volgzaamheid hebben van een dienaar en 
de zielskracht van een apostel. 
45 Wanneer Mijn woord niet meer gehoord zal worden zoals het nu is, en het jullie niet meer zal 
kunnen waarschuwen, wanneer de vijand nadert en de onzuivere wateren de kristalheldere bron die 
Ik jullie heb toevertrouwd willen vertroebelen, dan zullen jullie je toevlucht nemen tot het gebed, en 
dan zal je geweten je zeggen wat je moet doen. In het licht van het geweten ben ik aanwezig en zal 
dat altijd zijn. 
46 Gij kent reeds de smaak van de vruchten van deze boom, en Ik waarschuw u, opdat gij in de 
toekomst niet door valse profeten zoudt worden misleid; maar gij zult ook voor uw medemensen 
waken, en hen onderwijzen, de kern van Mijn leer te onderscheiden (van andere leringen). Er staat 
geschreven dat er na Mijn vertrek valse profeten zullen opstaan die Mijn volk zullen komen vertellen 
dat zij Mijn boodschappers zijn en in Mijn naam komen om het werk voort te zetten dat Ik onder u 
heb volbracht. 
47 Wee u, indien gij u buigt voor valse profeten en valse meesters, of indien gij woorden zonder 
geestelijke inhoud toevoegt aan Mijn onderricht, want dan zal er grote verwarring zijn! Daarom zeg ik 
jullie steeds weer: "Waak en bid." 
48 Ik heb de mens aan twee wetten onderworpen en het is Mijn wil dat jullie, Mijn werkers, beide 
vervullen, opdat jullie in de vereniging van geest en stof volmaakte werken in jullie leven kunnen 
volbrengen. In elk van Mijn wetten heb Ik Mijn wijsheid en volmaaktheid gelegd. Vervul beide, want 
zij zullen u tot Mij leiden. Streef er niet naar om op aarde te leven alsof je al in het geestelijke bent, 
want dan zou je vervallen tot fanatisme, wat valse vergeestelijking is. Als je dat doet, wordt je 



lichaam ziek en zink je voortijdig in het graf, zonder je missie te hebben volbracht. Begrijp dus, dat de 
geest begiftigd is met een hogere intelligentie om de gids en meester van het lichaam te zijn. 
49 Thans vertoeft gij in dit dal van strijd en pijn, waarin beproevingen u ieder oogenblik zeggen, dat 
dit tehuis vergankelijk is, maar dat wat gij in het heden niet hebt bereikt, gij morgen zult bezitten. De 
vrede en vreugde die in de wereld slechts een ogenblik duren, zijn in het Geestelijk Tehuis 
eeuwigdurend. Daarom nodig ik u uit in het rijk van eeuwige vrede en tevredenheid zonder einde. 
Bereid jullie voor op de grote reis, ik wacht op jullie. 
50 Leer de stem van je geweten te horen, en je zult Mijn stem horen die tot je hart spreekt. Die 
innerlijke stem is die van je Vader, altijd vriendelijk, bemoedigend en overtuigend. 
51 Vandaag heb Ik jullie pad gekruist, en jullie hebben Mij ontvangen met vreugde in jullie geest. De 
ontmoeting tussen de Meester en de toekomstige discipelen is gelukkig geweest. 
52 De sekten bereiden zich voor en spreken over Mijn spoedige komst. Maar wanneer Ik hen 
geestelijk benader, voelen zij Mij niet omdat zij geen gevoeligheid hebben en niet geloven. Ik zeg tot 
Mijn volk dat in deze tijd grote mensen, geleerden en priesters Mij zullen herkennen en Mij zullen 
voelen in de vorm die Ik heb gekozen om Mijzelf bekend te maken aan de mensheid van dit tijdperk. 
Ik zal uit hen diegenen kiezen die Mij zullen moeten dienen, want nadat Ik hen heb voorbereid, zal Ik 
hen zenden om te prediken over Mijn openbaringen en leringen in deze tijd. 
53 Ik heb u aan Mijn tafel van liefde geroepen, daaraan hebt gij van de goddelijke spijs deelgenomen: 
het brood en de wijn van de Geest. O, als u allen de aard van de honger van de Geest begreep: met 
hoeveel liefde zou u de hongerigen opzoeken! Deze momenten hier zijn een tijd van herinnering voor 
jullie, Mijn nieuwe discipelen. Niet zo voor Mij, die de Eeuwige Aanwezigheid ben. Mijn Lijden en 
Mijn Opofferingsdood gaan in het geheim door, Mijn Bloed is nog vers. Maar gij, die tijdelijk op aarde 
zijt en in de eeuwigheid als atomen zijt, gedenkt en beleeft opnieuw, als iets ver weg, het Lijden dat 
de Meester u heeft nagelaten als het grootste getuigenis van liefde. Hoor Mij en leer, zo zullen jullie 
in staat zijn Mijn leer lief te hebben, jullie broeders en zusters te dienen en jezelf geestelijk te 
vervolmaken. Als jullie meesters onder de mensen willen zijn, hoeven jullie Jezus alleen maar na te 
volgen. Door naar Mij te luisteren zullen jullie niet langer onwetende kinderen zijn die naar alles 
vragen omdat ze niets weten, en jullie zullen discipelen worden die zich door Mijn Geest bezield 
voelen wanneer zij hun lippen openen om over Mijn onderricht te spreken. In de vragen van de 
mensen zal uw woord dan het licht zijn dat een fakkel van geloof ontsteekt in ieder hart. 
54 Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven en daarom kom Ik naar u toe en giet Mijn Liefde in de 
beker op deze tafel, opdat gij daaruit moogt drinken totdat uw dorst gelest is. Ik kom niet om 
enkelen te redden, maar iedere ziel die het Licht nodig heeft. Toch bereid ik slechts enkelen voor, 
opdat zij dan anderen redden, en zij op hun beurt anderen redden. 
55 De naties zijn bedrukt, depressief en ziek. Zij verwachten niet langer dat wetenschap of menselijke 
macht hun ontberingen en bitterheden zal oplossen. Het volk begint te geloven dat alleen een 
wonder hen kan redden. Velen van hen weten dat de profeten van het Eerste Tijdperk Mijn nieuwe 
komst hebben aangekondigd; velen van hen weten dat alles wat thans in de wereld gebeurt, 
overeenkomt met de tekenen die zijn voorspeld voor de tijd van Mijn komst en Mijn aanwezigheid 
onder jullie. Spoedig zullen allen weten dat het Derde Tijdperk is aangebroken en dat Ik Mijzelf heb 
geopenbaard in overeenstemming met wat was aangekondigd; dat Ik kwam "op de wolk", dat wil 
zeggen in de geest, om Mijn Woord als een lichtstraal te zenden op de geest van Mijn uitverkorenen. 
Maar door wie zullen de mensen de blijde boodschap ontvangen, en al de getuigenissen, die Ik 
gesproken en onder u gedaan heb? Door wie zal dit geschieden, indien niet door hen, die naar Mij 
geluisterd hebben? 
56 Hier is de tafel, ga er aan zitten, verhef je geest en voel Mijn aanwezigheid. Voel het niet alleen 
met de geest, maar ook met het vlees, wanneer jullie je waarlijk vergeestelijken en beven in contact 
met Mijn Licht. 
57 Terwijl jullie innerlijk opstaan, verblijf dan enkele ogenblikken in de geestelijke wereld, opdat Ik 
jullie in dit uur ontvang namens de mensheid, en in jullie de volkeren zegen, de zieken troost die 
rouwen, en hen die alleen lijden. Bedenk dat er nu meer weduwen en wezen zijn dan ooit tevoren in 
uw wereld. 



58 In u die hier bidt, ontvang ik alle rassen, alle volkeren, godsdiensten en sekten, want u hebt de 
wijn van het eeuwige leven gedronken. Ik stort Mijn kracht van liefde uit over iedere geest, zodat er 
niet één van Mijn kinderen is die honger lijdt of dorst naar gerechtigheid in deze ogenblikken. 
59 Tegenover de zonde van de wereld is het noodzakelijk dat het licht van Mijn Geest u bereikt. Als 
jullie toen bloed, zweet en tranen uit Mijn lichaam deden barsten, zullen jullie nu de Meester als licht 
laten schijnen over de pijn, de verdorvenheid en de duisternis van de mensen. 
60 Groot zijn de smarten en zonden die de volkeren als een mantel van smarten bedekken. Maar 
vandaag, nu jullie Mij niet zien wenen of bloeden, zullen jullie in je geest de onuitputtelijke stroom 
van Mijn vergeving, Mijn liefde en Mijn licht voelen. 
61 Dit is Mijn nieuwe bloed dat Ik vandaag over de mensheid uitstort. Op deze ogenblikken verkwikt 
uw geest zich in de regionen waartoe hij zich zou kunnen verheffen in deze gemeenschap met Mij. 
Maar vergeet niet dat het Elia was, de geestelijke Herder, die jullie heeft voorbereid en jullie naar Mij 
heeft geleid, opdat jullie het woord van jullie Meester zouden ontvangen en tegelijkertijd de tedere 
streling van Maria, jullie Hemelse Moeder, wier Geest altijd in Mij aanwezig is. 
62 Ik zal vrede in uw hart laten, want hierna zullen ogenblikken van smart en vrees komen. Bereid je 
voor, want je weet niet wat de toekomst voor je in petto heeft. 
63 Onthoud dat ik jullie heb gezegd dat er valse profeten en valse spiritualisten zullen verschijnen. 
Bedenk dat Ik jullie altijd bewust heb gemaakt van deze beproevingen en jullie heb gezegd dat Mijn 
manifestatie, die Ik begon door de geest van Damiana Oviedo, zou voortduren tot 1950, en dat Ik Mij 
na dat jaar niet meer in die vorm zou manifesteren. Ik heb u dikwijls gezegd, dat Ik na die tijd Mijn 
Geest zou uitstorten door middel van uw geestelijke gaven, maar dat gij, wanneer de door Mijn Wil 
vastgestelde periode voorbij is, zoudt wensen, dat in sommige gemeenten het woord van de 
Stemdrager niet zou ophouden, terwijl in andere deze manifestaties niet meer zouden zijn - wee dan 
hen, die Mijn Geboden zouden ontheiligen en Mijn Wil zouden willen tarten! 
64 Ik wil niet dat u verantwoordelijk bent voor zulke ernstige overtredingen. Maar opdat gij niet in 
verzoeking valt, zult gij werken voor uw vereniging, opdat wanneer de laatste dag van Mijn 
verkondiging komt, gij allen zult horen dat het vertrek van de Meester door de stemdrager definitief 
is, en dat het niet alleen voor een vergaderplaats of voor een gemeente is, maar voor het gehele 
volk. 
65 Bereidt u voor, want Ik zal de oproep richten tot de geestelijken van de religieuze 
gemeenschappen, tot de ambtenaren en tot de regeerders, opdat zij Mijn laatste woorden zullen 
horen. Ik zeg u nogmaals: bereidt u voor, opdat in die tijd een grote schare getuige zal zijn van Mijn 
afscheid. Ik zal kracht op je geest uitstorten, zodat je Mijn "afwezigheid" niet zult voelen, want in 
werkelijkheid zal Ik niet afwezig zijn. Daar Ik tot u gekomen ben op den weg des geestes, moet gij tot 
Mij komen op denzelfden weg. 
66 De taak van de stemdrager zal eindigen op de door Mij bepaalde dag, maar zijn begripsorgaan zal 
open blijven voor inspiratie en voor alle geestelijke gaven, evenals dat van de "werker" of dat van de 
leider, en van allen die Mijn wet van liefde vervullen. Ik moet u nog zeggen dat de gave van het 
woord ook onder u zal ontstaan en dat u over Mijn Werk zult kunnen spreken met mensen die 
andere talen spreken. Ieder van u die Mij hoort in deze dag zal Ik verantwoordelijk houden voor Mijn 
Woord, want u bent het volk dat Ik van het pad heb zien afdwalen, maar dat in Mijn Woord het juiste 
pad weer heeft gevonden. Zij die arm en snikkend aankwamen kennen vandaag vrede. 
67 Onder u zijn zij die als paria's kwamen en nu aan Mijn tafel zitten. Onder de menigte zijn er die 
blind waren en nu het licht zien, zijn er ook die stom waren voor het woord van liefde en 
barmhartigheid en die nu, reeds bekeerd, Mijn dienaren zijn; zijn er die doof waren, die de stem van 
het geweten niet hoorden, maar die dit vermogen hebben hervonden en de stem van de 
Opperrechter hebben gehoord, en die geleerd hebben de weeklacht van hen die lijden te horen. Ik 
ontdek onder deze menigte de overspelige vrouw, en ook de boetvaardige zondaar, beide 
beschuldigd en gebrandmerkt door hen die dikwijls meer zondigen dan zij. Toch vergeef ik hen en zeg 
hen niet meer te zondigen. 
68 O volk, wist gij maar hoe gij al Mijn woorden in uw hart moest bewaren, hoe rijk zoudt gij zijn aan 
schatten van de geest, hoe sterk en verlicht! Maar je geheugen en je hart zijn zwak. Laat Mijn Woord 
en zijn geestelijke essentie, die het symbool zijn van Mijn Lichaam en Mijn Bloed, en die het symbool 



zijn van het brood en de wijn die Ik aan Mijn leerlingen heb aangeboden bij het Laatste Avondmaal, 
uw geest doordringen op deze gedenkmiddag. 
69 Eet het Brood des Levens, eet voor de hele mensheid in deze tijd van pijn, eerherstel en zuivering. 
Terwijl jullie van dit voedsel genieten, bedenk dan dat op hetzelfde uur miljoenen mensen een zeer 
bittere beker leegdrinken en dat velen van jullie broeders, in plaats van de wijn van Mijn liefde te 
drinken, het bloed van hun naasten vergieten op de slagvelden van de oorlog. 
70 Jullie zitten aan Mijn tafel en Ik wil niet dat iemand van jullie wroeging voelt, zich onwaardig voelt 
om hier te zijn, of de wens voelt om je plaats te verlaten en je te verwijderen van deze bijeenkomst. 
71 Het is waar dat er in die tijd onder Mijn discipelen één was die samenspande tegen zijn Meester, 
en toen hij Mijn laatste aanbevelingen en de laatste woorden van Mijn Liefdesbetuiging hoorde, kon 
hij niet in Mijn tegenwoordigheid blijven en vertrok van het Avondmaal. De reden was dat hij de 
geldstukken waarvoor hij zijn meester had verkocht, reeds in zijn zak had. De andere discipelen 
wisten dit niet, maar Jezus wel. Hij heeft het laten maken, opdat op deze wijze zou geschieden wat 
geschreven staat. De Eeuwige maakte gebruik van de ontrouw van een hart, opdat alles wat door 
Hem geprofeteerd was, in Zijn Zoon zou worden volbracht. 
72 Bidt, leerlingen van het derde tijdperk, dat er onder u geen verrader opstaat, die Mijn Waarheid 
verruilt voor de ijdelheden van de wereld, die huichelachtig zegt zoals Judas: "Meester, zal ik het 
zijn?" 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 113  
 
1. Geliefde volkeren van Israël, discipelen, leerlingen en laatsten: de werken van uw geest door 
middel van het stoffelijk lichaam worden geoordeeld door het enige wezen dat u in waarheid kan 
oordelen. U bent bekeken door de enige blik die in uw gedachten kan doordringen, en uw geest 
heeft gesidderd bij dit oordeel. Het is niet het vlees dat zich bewust wordt van de grootheid van zijn 
overtredingen, maar de geest, en het is die geest die het niet heeft aangedurfd het Goddelijk 
Aangezicht aan te zien. Toch hebben jullie je nek gebogen om de stem van de Rechter te horen, o 
geliefde discipelen. Ik zend u Mijn zegen, Mijn liefde en Mijn vergeving als Vader. 
2 Wanneer zal de stem van de rechter niets meer hebben om u te verwijten, en zal hij slechts zien 
dat uw tranen, als dauw, uw ziel en uw hart zuiveren? 
3 Ik ben met jullie; Ik ben eens te meer gekomen als Meester, als Vader, als vriend en reisgezel op de 
weg van jullie geest. Ik ben binnengegaan in het binnenste van jullie hart en hier ben Ik opnieuw 
onder jullie om jullie te onderrichten en jullie de Hemelse Raad te geven die jullie de weg wijst waar 
Mijn genade is en waarvan jullie je niet moeten scheiden. 
4 Elia met zijn stem van een herder, al zijn schapen weten: komt bijeen en schuilt in de schaapskooi. 
Mijn geheime kamer van het hart is geopend voor de geïncarneerde en niet-geïncarneerde zielen, 
Mijn genade en Mijn barmhartigheid stromen uit in het heelal, in geest en in waarheid. - De liefde 
van de Vader is eeuwig. Maar met het oog op de manifestatie van Mijn Goddelijke Liefde, wie van 
jullie heeft zich aan spirituele contemplatie gewijd en heeft zichzelf vernieuwd om tot 
vergeestelijking te komen? Wie is die discipel die Mijn leer reeds begrepen en in praktijk gebracht 
heeft? 
5 Vanaf de Tweede Tijd sprak Ik tot grote menigten en werd door velen begrepen, en als jullie Mij nu 
in de Derde Tijd begrijpen en de leer in praktijk brengen waaraan Ik jullie herinner, wees dan 
gezegend, want in de huidige tijd zullen jullie een stap voorwaarts zetten op de weg naar 
vergeestelijking 
6 Gedurende jullie hele bestaan zullen jullie Mijn eigen manier van lijden beleven, want reeds in het 
Tweede Tijdperk heb Ik jullie getoond hoe je geboren wordt en in nederige omstandigheden leeft. Ik 
heb je geleerd zo te leven dat je "aan God geeft wat van God is en aan de wereld wat van de wereld 
is". Ik heb jullie geleerd dat wanneer het moment komt om de wil van de Vader te vervullen, men 
achter moet laten wat bij de wereld hoort om zich een weg te banen naar het Beloofde Land, naar 
het Koninkrijk der Hemelen. Ik toonde u de smalle weg van opoffering, van liefde, van vergeving, van 
barmhartigheid, altijd voorwaarts en opwaarts, totdat men bij het kruis van opoffering aankomt. 
7 In deze tijd nemen jullie Mij tot voorbeeld in Mijn Lijden van dat Tweede Tijdperk, want jullie zijn 
geboren in nederige omstandigheden en tijdens jullie menselijk leven hebben jullie pijn, vallen, 
doornen, beledigingen en tranen moeten vergieten voor de liefde van Mijn Werk; Ik ben de enige die 
jullie de gave van Mijn Liefde kan geven 
8 In de tweede Era liet de Goddelijke Meester, hoewel rein van ziel en lichaam, zich door Johannes 
dopen in het water van de Jordaan, om u een bewijs te geven van gehoorzaamheid en nederigheid. 
Maar als Hij, die geen vlek had, het symbool van de reiniging niet verwierp, hoe kunnen zondaars in 
dit derde tijdperk zichzelf dan rein noemen ten opzichte van de mensen? 
9 Nadat Ik Mij in de woestijn had teruggetrokken om te mediteren en jullie zo te tonen hoe je in 
verbondenheid met de Schepper kunt komen, overpeinsde Ik vanuit de stilte van de woestijn het 
werk dat Mij wachtte, om jullie te doen beseffen dat, als jullie het werk dat Ik jullie heb toevertrouwd 
willen volbrengen, jullie eerst jezelf moeten zuiveren. Zoek daarom daarna, in de stilte van je wezen, 
de directe gemeenschap met je Vader en ga zo toegerust - zuiver, gesterkt en vastberaden - aan de 
slag om je moeilijke zending vastberaden te volbrengen. 
10 In het tweede tijdperk heb Ik slechts drie jaar gepredikt onder de scharen die naar Mij luisterden 
en Mij volgden. De grote rijkdom van liefde, wijsheid, rechtvaardigheid en wet die in Mijn Geest was, 
werd niet alleen uitgedrukt in Mijn woord, maar ook in Mijn werken, in Mijn blikken, in de genezende 
kracht die Ik in de zieken inbracht, in de vergeving die de hardnekkige zondaars vernieuwde, in Mijn 
stem die de doden opwekte, in Mijn woord dat de onreine zielen verwijderde en hun het verloren 



licht teruggaf. De tijd was gekomen en geschreven, dat ik de stad Jeruzalem moest binnengaan, waar 
de Farizeeën en de machtige priesters van die tijd slechts wachtten op de gelegenheid om Jezus te 
doden. Mijn werken bleven in onvergankelijke herinnering voor de gehele mensheid: de dag van Mijn 
triomfantelijke intocht in Jeruzalem, het Heilig Avondmaal, de gevangenneming, de nacht van 
lijdensweg, de pijnlijke reis, en tenslotte de kruisiging. 
11 In die tijd zag gij slechts de man die u onderwees, die weende en leed voor Zijn discipelen en de 
scharen. Vandaag de dag hebt u een hogere kennis en ziet u de diepgang van dat werk, en u weent 
niet alleen vanwege de menselijke pijn van Jezus, noch bent u alleen ontroerd vanwege dat bloed dat 
uit Zijn lichaam vloeide, maar door studie en geestelijke verheffing begrijpt u dat in en om die mens 
de Goddelijke Geest was, die met Zijn licht de mensen leerde de taak te vervullen die hen zou 
zuiveren van al hun overtredingen. Het was een God die weende en bloedde door een lichaam 
vanwege de duisternis en onwetendheid die de mensheid bedekte - een God die mens werd om bij 
de mensen te wonen, om hen de ware weg te leren en elkaar lief te hebben - een God die Zich 
vermenselijkte om de pijn van de mens te voelen en dicht bij hem te zijn. 
12 Die tijden zijn voorbijgegaan, maar de mens heeft Mij niet vergeten. De mensen dragen Mijn 
naam in hun geweten gegrift. Doch zij zijn van het ware pad afgedwaald, en thans zijn zij tevreden 
alleen Mijn naam te kennen, die te gedenken, en Mijn leer te bezoedelen. Want de mens heeft deze 
gewikkeld in riten, in ceremoniën, in gebruiken en feesten, en daarmee is hij tevreden. Hij hield niet 
meer van zijn eigen broeder, voelde niet meer de pijn van zijn naaste, vulde zijn hart met egoïsme, 
maakte zichzelf tot Heer en vergat dat zijn Meester zijn bloed vergoot en het veranderde in 
genezende kracht, in genade, in verlossing en in leven voor de mensheid, en dat iedereen die Mij 
liefheeft en Mij volgt kan doen wat Ik deed: vernieuwen en redden door het Woord, doden 
opwekken tot leven en alle ziekten genezen door geestelijke strelingen. 
13 Na Mijn vertrek in de Tweede Era hebben Mijn apostelen Mijn Werk voortgezet, en zij die Mijn 
apostelen volgden, hebben hun werk voortgezet. Zij waren de nieuwe arbeiders, de landbouwers van 
die akker die door de Heer was toebereid, vruchtbaar gemaakt met Zijn bloed, Zijn tranen en Zijn 
Woord, gecultiveerd door het werk van de eerste twaalf en ook door hen die na hen kwamen. Maar 
in de loop der tijden en van geslacht tot geslacht hebben de mensen Mijn werk en Mijn leer 
verontreinigd of vervalst. 
14 Wie heeft de mens gezegd dat hij een beeld van Mij mag maken? Wie zei hem dat hij Mij moest 
voorstellen hangend aan het kruis? Wie heeft hem gezegd dat hij de beeltenis van Maria, de gestalte 
van de engelen, of het gelaat van de Vader kon nabootsen? 
15 O jullie mensen van weinig geloof, die het geestelijke moesten symboliseren om Mijn 
Aanwezigheid te kunnen voelen! 
16 Het beeld van de Vader was Jezus, het beeld van de Meester zijn discipelen. Ik zei in de tweede 
keer, "Hij die de Zoon kent, kent de Vader." Dit betekent dat Christus die in Jezus sprak, de Vader zelf 
was. Alleen de Vader kon Zijn eigen beeld scheppen. 
17 Na de dood als mens heb Ik Mij vol leven aan Mijn apostelen geopenbaard, opdat zij zouden 
weten dat Ik het Leven en de Eeuwigheid ben en dat Ik in het stoffelijk lichaam of daarbuiten onder u 
aanwezig ben. Niet alle mensen begrepen dit, en daarom vervielen zij tot afgoderij en fanatisme. 
18 Sommigen hebben Mij gevraagd: "Heer, zijn wij vervallen tot een nieuw fanatisme of een nieuwe 
afgoderij? Maar de Meester zegt u: gij zijt nog niet geheel zuiver, gij hebt u nog niet voorbereid met 
al de vergeestelijking die de Meester u op dit ogenblik leert, maar beetje bij beetje zult gij die 
bereiken. In deze Derde Tijd heb Ik profeten bereid om met de geest te zien en tegen de mensen te 
getuigen. 
19 Hoor Mijn stem door het geweten, erken dat jullie Mijn uitverkoren volk zijn, dat jullie een 
voorbeeld moeten zijn en de heldere spiegel waarin de mensen zichzelf kunnen beschouwen. Later, 
wanneer jullie allen één lichaam en één wil vormen, zullen jullie het voorbeeld zijn voor de 
(christelijke) leer en de religieuze gemeenschappen, en zullen jullie het recht hebben om over liefde 
en vrede te spreken en de anderen te zeggen dat zij elkaar moeten liefhebben, omdat jullie hun een 
voorbeeld geven. Jullie zullen de anderen vernieuwing onderwijzen, omdat jullie je vroeger zelf 
vernieuwd hebben en Mijn leer begrepen hebben. 



20 Hoe zult gij, indien gij u niet vergeestelijkt, kunnen beginnen de valsche goden omver te werpen? 
Alleen vergeestelijkt zult u in staat zijn de wereld in te gaan en een eind te maken aan haat, het 
dwaze verlangen naar macht, valse grootheid en slechte wetenschappen. Alleen zo, als de 
uitgerusten, zullen jullie in staat zijn de verspreiding van corruptie te stoppen. Op welke manier? Met 
liefde, dat is vergeestelijking. Dan zul je een open boek zijn. Gij zult niemand zeggen, dat gij meesters 
zijt, noch dat gij Mijn discipelen zijt. Zonder opscheppen zult gij vertrekken, en ik zal de scharen tot u 
brengen. Ik zal de landen voorbereiden en de wegen effenen, Ik zal u doen communiceren met uw 
broeders die een andere taal spreken. Niet iedereen van jullie zal de zeeën oversteken. Zij, die naar 
verre of nabije streken moeten vertrekken, zijn door mij aangewezen; maar zij zullen allen vertrekken 
als een kudde duiven. Mijn afgezanten zullen overal op aarde zijn als boodschappers van de vrede. 
21 Ja, mensen, dit is de taak die op jullie wacht. Vandaag spreek Ik tot jullie via Mijn stemdragers met 
grotere helderheid. In het Tweede Tijdperk sprak Ik tot Mijn discipelen en tot grote menigten in 
allegorieën en gelijkenissen. 
Het volk begreep Mij niet, maar hun geest drong door tot de betekenis van dat woord. Mijn 
discipelen vroegen elkaar: "Wat wilde de Meester met dat woord zeggen?" Maar niemand van hen 
slaagde erin Mijn leer volledig te begrijpen, maar het bleef in hen totdat de tijd zou komen dat het 
volledig zou worden begrepen. 
23 In dit Derde Tijdperk is Mijn Woord, gegeven door middel van het menselijk verstandsorgaan, 
duidelijker en begrijpelijker geworden voor jullie begrip, omdat jullie geëvolueerd zijn. Hoe zou ik 
ontwikkeling en volmaaktheid van u kunnen verwachten, als ik u vroeger uw geestelijke gaven had 
ontnomen? 
24 Als er mensen zijn die op hun weg de zin van het ware leven hebben verloren en in parasitaire 
planten zijn veranderd, zal Ik hun het sap van het eeuwige leven toedienen, zodat zij weer vruchtbare 
planten zullen worden. 
25 Mensen, maak gebruik van Mijn onderricht, want veel van Mijn woorden zullen niet worden 
opgetekend door de "gouden veren", en veel van de afschriften zullen worden verborgen door 
zelfzuchtige en onwetende harten; Ik zal niet worden opgeschreven door de "gouden veren" 
26 Bedenk dat gij Mij weldra niet meer in deze vorm zult horen en dat gij dan zult zijn toegerust om 
Mijn openbaringen en verordeningen door ingeving te ontvangen. 
27 Wee degenen die Mijn bedoelingen zouden willen verdraaien, want wanneer het Uur van de 
Oogst komt, zal Mijn rechtvaardige sikkel hen behandelen als giftige planten of onkruid! 
28 begrijp dat Ik gekomen ben om jullie te leren de pijn van je medemensen te delen, zodat jullie op 
weg kunnen gaan om vrede te zaaien en Mijn helende balsem uit te gieten over elke kwelling 
29 Zie, hoe de oorlog als een zwarte mantel de volkeren en naties, die hij doorkruist, met droefheid 
bedekt. De zeeën, de bergen en de valleien zijn veranderd in plaatsen van bloed en dood. Maar gij 
moet uw geloof niet verliezen; hoe groot de verwarring ook is in de wereld - twijfel niet aan uw 
krachten om de beproevingen te doorstaan. Want dan zullen de geestelijke verheffing en de manier 
van bidden, die ik u geleerd heb, uw broeders en zusters helpen om de weg naar het ware licht te 
vinden. 
30 Ziet gij die mannen, die slechts leven om een buitensporige machtshonger te stillen, het leven van 
hun naasten veronachtzamen, zonder de rechten te eerbiedigen die Ik, hun Schepper, hun heb 
toegekend? Zie je hoe hun werken enkel spreken van afgunst, haat en hebzucht? Voor hen moet je 
dus meer bidden dan voor anderen die het Licht niet zo nodig hebben. Vergeef deze mensen voor al 
het leed dat zij u aandoen en help hen met uw zuivere gedachten tot bezinning te komen. Maak de 
mist die hen omgeeft niet dikker, want als zij op een dag verantwoording moeten afleggen voor hun 
daden, zal Ik ook hen ter verantwoording roepen die, in plaats van voor hen te bidden, hen met hun 
boze gedachten slechts duisternis zonden. 
31 Lijkt het u onmogelijk dat deze mensen op een dag de stem van het geweten zullen horen? Ik zeg 
u, spoedig zal het uur komen, dat zij op Mijn deur zullen kloppen en tot Mij zullen zeggen: "Heer, doe 
ons open, want er is geen koninkrijk dan het Uwe." 
32 In het leven van de mens heeft het kwade altijd het goede onderdrukt. Maar Ik zeg jullie nogmaals 
dat het kwaad niet zal zegevieren, maar dat Mijn wet van liefde en gerechtigheid de mensheid zal 
regeren. 



33 "Hoort Mijn woord, o discipelen, want er zal een dag komen waarop gij het niet meer zult kunnen 
horen en het is noodzakelijk dat gij de betekenis ervan in uw hart bewaart. Ik alleen kan uw dorst 
naar gerechtigheid lessen in deze tijd van egoïsme en leugenachtigheid. Drink dit kristalheldere 
water, want ik zeg u nogmaals in waarheid: "Wie van dit water drinkt, zal nooit meer dorst voelen." 
34 Wanneer gij denkt dat Ik Mijn Goddelijk Woord geef door deze ongeschoolde geesten en dat 
duizenden harten er heil en troost in vinden, buigt gij voor dit wonder. 
35 Voorwaar, Ik zeg u: Als Mozes, door gebruik te maken van zijn 
(Zoals toen de staf in de woestijn de rots aanraakte en er water uit deed vloeien om de dorst van de 
menigte te lessen, zo heb Ik in deze tijd met Mijn gerechtigheid, die liefde en kracht is, die geesten en 
harten van steen aangeraakt en er water van eeuwig leven uit doen vloeien. 
36 Mijn woord is de weg, bewandel het en in het licht van Mijn liefde zult gij de weg kennen. Ik ben 
de gids die je stappen leidt. Mijn stem, die in uw geweten is, bemoedigt u en leidt u, en Mijn 
wonderen ontsteken uw geloof. 
37 In alle tijden is Mijn Wet de stem geweest die de volkeren naar het licht heeft geleid. De mannen 
die ik aan het hoofd van de menigte heb gezonden, zijn voorbeelden geweest van geloof, trouw en 
standvastigheid, en hebben de mensen voortdurend de ware weg gewezen. 
38 Wijd u met liefde aan de studie van Mijn Leer, want langzamerhand nadert voor u de tijd dat u 
geen andere gids zult hebben dan uw geweten, noch een andere herder dan Mijn Geest. 
39 Totdat u de volledige toerusting bereikt, hebt u iemand nodig die u vooruit helpt en uw schreden 
op de goede weg leidt. Daarom kies Ik uit jullie een aantal van Mijn kinderen om leiders te zijn van 
gemeenschappen of grotere groepen. Hoe moeilijk is deze missie, en hoe ernstig is de 
verantwoordelijkheid ervan! Zalig zijn zij die vol ijver, gehoorzaamheid en vrees hun broeders en 
zusters voorgaan op Mijn weg, want dan zal hun beker minder bitter zijn wanneer de gemeenteleden 
hen als een zwaar kruis neerdrukken. Ik zal hen bijstaan wanneer zij eens bijna bezwijken onder het 
gewicht van hun verantwoordelijkheden, en ik zal hen nooit laten vallen. 
40 Gezegend zijn ook de broeders en zusters in het geloof die gehoorzaam in de voetstappen treden 
van hen die "waken" en lijden, opdat zij geen stap afwijken van het pad van het vervullen van hun 
plichten. 
41 Verenigt u in waarheid, en gij zult duidelijk de stem van de Goddelijke Herder horen, die u stap 
voor stap naar de Hemelse Hindernis zal leiden. 
42 Alles was bereid voor u om Mij te horen in het Derde Tijdperk door middel van de menselijke 
geest. Zij die Mij op deze wijze hebben gehoord, waren er reeds voor voorbestemd. 
43 Niet allen hebben Mij verwacht en nog minder in de gedaante waarin Ik Mij heb geopenbaard, 
want Mijn woord is voor u verborgen gebleven en gij hebt Mijn belofte vergeten terug te keren. 
Maar Ik, voor wie de tijd niet voorbijgaat, heb Mijn belofte aan jullie vervuld. Nu kondigt Mijn Woord 
jullie een nieuwe tijd van openbaringen aan die jullie zal bevrijden van alle slavernij. Geen ketenen 
meer, geen slavernij meer, mensheid! 
44 In het Eerste Tijdperk was één man voor Mij voldoende om u naar het land der belofte te leiden. 
In de Tweede Tijd werden twaalf discipelen bereid om Mijn Leer te verspreiden en de mensen de 
juiste weg te onderwijzen. Nu zal Ik een groot volk van geloof bereiden, bekleed met Mijn genade en 
begaafd met Mijn woord, om aan de naties en landen van de 'wereld het brood van eeuwig leven te 
brengen, dat de geestelijk behoeftigen en hen die hongeren naar gerechtigheid, voedt. 
45 Ik laat in uw harten het brood der liefde en der waarheid achter om met de mensen te delen; 
want hoewel zij uiterlijk sterk zijn, hebben zij achter hun feestelijke gewaden, hun pracht en hun 
macht een zwakke, zieke en vermoeide ziel. 
46 Zie, hier ben Ik onder u, Ik heb Mijn belofte vervuld. Ik kom als God, als Vader, als Meester, en als 
Vriend. 
47 Bij het nieuws van Mijn komst hebben velen zich tot de (heilige) boeken en de geschiedschrijving 
gewend om bevestiging van Mijn nieuwe komst te vinden, en allen hebben hun gezegd dat Mijn 
aanwezigheid waar is. Vind je het niet vreemd dat ik nu in de geest gekomen ben? Begrijp dat het 
niet langer de juiste tijd is voor "Het Woord" om mens te worden en onder u te wonen. Deze leer van 
de liefde is verleden tijd. Vandaag leven jullie in het tijdperk van de Heilige Geest. 



48 Dit is de tijd van geestelijke verheffing, waarin jullie, als jullie Mij willen zien of Mij willen voelen, 
je ziel moeten voorbereiden, want jullie mogen aan niemand vragen of het waar is dat Ik in jullie 
midden ben. Heb je geen geest, of geen gevoeligheid? Heb je geen hart en zintuigen? Aan wie zullen 
jullie dan vragen of Mijn verschijning onder jullie een feit is? Waag het niet de geleerden er naar te 
vragen, want zij weten niets van Mij. Denk eraan: Terwijl de machthebbers in het Tweede Tijdperk 
verbaasd waren over Mijn Aanwezigheid, en terwijl de schriftgeleerden in verwarring verkeerden en 
de priesters Mij veroordeelden, horen de nederige en eenvoudige geesten de echo van Mijn Woord 
in het binnenste van hun hart. Tot hen die Mij thans horen en die niet in staat zijn Mijn aanwezigheid 
in deze manifestatie te begrijpen, zeg Ik dat als zij, ondanks hun twijfel en weerspannigheid, willen 
weten of Ik het ben die spreek, zij Mijn leer op de proef moeten stellen door haar toe te passen: dat 
zij Mijn Woord doorgronden, dat zij hun hart en hun geest zuiveren, dat zij hun vijand opzoeken om 
hem te vergeven, dat zij de zweer van de melaatse wassen, dat zij de treurende troosten - dan zullen 
zij aan zichzelf weten of Ik het was, Christus, die sprak door deze menselijke lippen. 
49 Het zal uw geweten zijn dat u zal zeggen of dit woord van God of van een mens komt. 
50 Wanneer Ik spreek door middel van het menselijk verstandsorgaan, ben Ik niet verborgen; 
integendeel, Ik openbaar Mijzelf erdoor. 
51 Destijds zeide Ik tot u: "De boom zal aan zijn vrucht gekend worden". Erken de vruchten die Mijn 
Leer geeft; de zieken die door de wetenschap in de steek zijn gelaten worden gezond, de ontaarden 
komen tot inkeer, de slechten worden vernieuwd, de twijfelaars worden fervente gelovigen, de 
materialisten vergeestelijken. Zij die deze wonderen niet zien, doen dat omdat zij blind willen blijven. 
52 Er zijn vele "bomen" die de mensheid cultiveert; de honger en de ellende van de mensen doen 
hen schaduw en vruchten zoeken van die bomen die hun redding, gerechtigheid of vrede bieden. 
Deze bomen zijn leringen van mensen, vaak ingegeven door haat, egoïsme, machtswellust en 
grootheidswaanzin. Hun vruchten zijn dood, bloed, vernietiging en ontheiliging van het heiligste in 
het leven van de mens, namelijk de vrijheid van geloof, denken, spreken - dat is, in één woord, het 
ontnemen van de vrijheid van de geest. 
53 Het zijn de duistere krachten die opstaan om tegen het licht te vechten. 
54 Ik trok uw aandacht toen ik u aankondigde dat er een tijd zou komen waarin de oorlogen van 
ideeën, doctrines en broedermoord zouden uitbreken, zich van natie tot natie zouden verspreiden en 
een spoor van honger en pijn onder de mensheid zouden achterlaten. En dat dit de tijd zou zijn van 
Mijn komst "op de wolk," dat wil zeggen, geestelijk. 
55 Een ogenblik voor ik stierf aan het kruis, sprak ik met de lippen van Jezus: "Alles is volbracht. Dit 
was Mijn laatste woord als mens, want geestelijk is Mijn stem nooit opgehouden, daar Mijn "Woord" 
een concert van liefde zong met alle wezens vanaf het moment van hun schepping. 
56 Thans spreek Ik tot u door middel van een menselijke stem; na 1950 zal Ik met u van geest tot 
geest spreken en u grote wonderen en openbaringen openbaren. Maar ik zal altijd spreken, want ik 
ben het Eeuwige Woord. 
57 Gij zult bereid zijn uw broeders en zusters te onderwijzen wat gij van Mij hebt geleerd en er zal 
geen vraag, hoe diepgaand ook, zijn die gij niet juist zult beantwoorden, mits gij nederig zijt, opdat gij 
Mijn genade niet verliest 
58  Liefde, spreek wanneer het moet - zwijg wanneer het passend is, vertel niemand dat jullie Mijn 
uitverkorenen zijn. Vermijd vleierij en maak niet bekend wat voor goeds je doet. Werk in stilte en 
getuig met uw werken van liefde van de waarheid van Mijn Leer. 
59  Liefhebben is je lot. Liefde, want op die manier zul je je smetten wegwassen, zowel van je huidige 
leven als van vorige levens. 
60  Zeg niet dat Ik de God ben van armoede of droefheid, want gij neemt in aanmerking dat Jezus 
altijd werd gevolgd door scharen van zieken en bedroefden. Ik zoek de zieken, de bedroefden en de 
armen, maar het is om hen te vervullen met vreugde, gezondheid en hoop, want Ik ben de God van 
vreugde, leven, vrede en licht. 
61  Indien iemand u heeft gezegd, dat er zonden zijn, die door Mij niet worden vergeven, heeft hij u 
niet de waarheid gezegd. Voor de grote overtredingen zijn er de grote zuiveringen, en bij oprecht 
berouw is er Mijn grenzeloze vergeving. Ik zeg jullie nogmaals dat jullie allemaal tot Mij zullen 
komen. 



62  In deze tijd zal Mijn Verbond met u niet met bloed worden bezegeld, zoals het gebeurde in 
Egypte, toen Mijn volk de deuren van hun huizen markeerde met het bloed van een eerstgeboren 
lam, of zoals het daarna gebeurde in het Tweede Tijdperk, toen Jezus, het Lam Gods, met Zijn bloed 
een geestelijk Verbond bezegelde tussen de Meester en Zijn discipelen. 
63  Nu wil ik dat gij uit liefde, geleid door het licht van het geweten en het ideaal van vergeestelijking, 
op weg gaat, opdat het bloed van een onschuldige dit verbond niet bezegelt. Het zal het licht van 
Mijn Geest zijn en uw licht dat zich verenigt in één heldere gloed, in één straal van licht. 
64  De weg die Mozes de scharen door de zee en de woestijn wees om hen naar de poorten van het 
beloofde land te leiden, is emblematisch voor het onderricht dat voorafging aan de lessen die Ik u 
door Jezus heb geopenbaard, lessen die begonnen in de kribbe van Bethlehem en eindigden op 
Golgotha. 
65 In deze tijd moeten jullie uitgaan en Mijn leringen onderwijzen; daarbij moeten jullie met de 
grootste eerbied binnengaan in het hart van je medemens, want het hart van de mens is Mijn 
tempel. Als gij daar bij uw binnenkomst een gedoofde lamp of een verdorde bloem vindt, steek dan 
de lamp aan en geef de bloem water, opdat in dat heiligdom weer het licht en de geur van de geest 
zal zijn. Maar verlang niet om onmiddellijk de vruchten te plukken. Als je een zaadje in de grond 
zaait, ontkiemt het dan meteen of draagt het meteen vrucht? Waarom wil je dan de oogst van het 
menselijk hart, dat harder is dan de aarde, oogsten op dezelfde dag dat je het zaait? 
66 U moet ook weten dat, zoals er verschillen zijn in de materiële aarde, er ook verschillen zijn in de 
mens. Vaak zul je zaaien, en wanneer je al alle hoop verloren hebt dat je zaad zal opkomen, zul je 
verrast zijn omdat je het zult zien opkomen, groeien, en vrucht dragen. In andere gevallen zul je 
denken dat je in vruchtbare velden hebt gezaaid en zul je het zaad niet zien ontkiemen. Indien gij zulk 
een harde aarde ontmoet, dat zij uwe pogingen weerstaat, laat haar dan aan Mij over, en Ik, de 
Goddelijke Landman, zal haar vruchtbaar maken. 
67 Ik spreek tot jullie in het beeld, opdat jullie Mijn leringen in jullie geheugen zullen bewaren. Ik wil 
niet dat jullie je na 1950 als wezen zonder erfenis voelen. Als Mijn stem dan zwijgt, zullen velen naar 
Mij blijven vragen. Maar Mijn stem zal niet langer in die vorm worden gehoord. - Er zal een moment 
van zwakte zijn voor de mensen waarin mannen en vrouwen verbijsterd zullen zijn. Wanneer hun 
verwarring haar hoogtepunt bereikt, zal Ik Mijn aanwezigheid in al haar glorie laten voelen. Dan zal 
een ieder die bereid is, zijn ogen openen en de waarheid van Mijn leer kennen. Zij zullen het zijn die 
Mij zullen zien en getuigen van Mijn aanwezigheid onder jullie. 
68 Ik bereid u voor op die tijden, want wanneer gij Mijn woord niet meer hoort, zullen verzoekingen 
uw hart overvallen en van uw zwakheid misbruik maken om u vele wegen te wijzen. Zoekt dan met 
uw geheugen naar Mijn Woord en houdt u aan de boeken die geschreven worden, opdat u daar de 
moed vindt die uw geest ontbeert. Dan zul je begrijpen dat je in de tijd van zuivering leeft. 
69  Toch bent u zwak, maar u zult weer sterk worden. Want in die tijd zullen er heersers zijn die 
beven voor het gezag van Mijn volk. Wanneer zullen deze gebeurtenissen plaatsvinden? Wanneer dit 
volk zich vergeestelijkt en de ontplooiing van zijn geestelijke gaven een hoge graad bereikt. Dan 
zullen geruchten over je autoriteit de ronde doen. Deze geruchten zullen gaan van natie tot natie, en 
dit zal het ogenblik zijn waarop die nieuwe Farao verschijnt die zal trachten u tot slaaf te maken 
zonder het te bereiken; want dit zal de tijd zijn van vrijheid van de geest op aarde. Mijn volk zal de 
woestijn van laster en onrecht doorkruisen, maar het zal niet buigen voor de pijn, en stap voor stap 
zal het zijn weg gaan, en in de schatkist van zijn geest zal het de leer van het enige Boek met zich 
meedragen dat in drie eeuwen aan de mensen is geopenbaard - het licht van de drie Testamenten, 
die zijn: de Wet, de Liefde en de Wijsheid van God. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 114  
 
1 Telkens wanneer deze twijfelende, ongelovige en materialistische mensheid een goddelijke 
openbaring of wat zij een wonder noemt tegenkomt, zoekt zij onmiddellijk naar redenen of bewijzen 
om aan te tonen dat er geen bovennatuurlijk werk is, noch dat er zo'n wonder heeft plaatsgevonden. 
Wanneer iemand verschijnt die een geestelijke bekwaamheid vertoont die ongewoon is, ervaart hij 
spot, twijfel of onverschilligheid om zijn stem te doen verstommen. En wanneer de Natuur, als 
werktuig van Mijn Goddelijkheid, haar stem van gerechtigheid en haar alarmkreten laat horen aan de 
mensen, schrijven zij alles toe aan het toeval. Maar nooit is de mensheid zo ongevoelig, doof en blind 
geweest voor alles wat Goddelijk, geestelijk en eeuwig is als in deze tijden. 
2 Miljoenen mensen noemen zichzelf christenen, maar de meerderheid van hen kent de leer van 
Christus niet. Zij beweren dat zij al Mijn werken als mens liefhebben, maar in hun manier van 
geloven, denken en kijken naar de dingen, bewijzen zij dat zij de essentie van Mijn Leer niet kennen. 
3 Ik heb u het leven van den geest geleerd, en u de vermogens geopenbaard, die daarin zijn; daartoe 
ben Ik in de wereld gekomen. 
4 Ik genas de zieken zonder enig medicijn, Ik sprak met de geesten, Ik bevrijdde de bezetenen van 
vreemde en bovennatuurlijke invloeden, Ik sprak met de natuur, Ik veranderde Mijzelf als mens in 
een geestwezen en als geestwezen weer in een mens, en elk van deze werken had altijd tot doel u de 
weg te wijzen naar de ontwikkeling van de geest. 
5 Mensen hebben de ware geestelijke inhoud van Mijn Leer verborgen om jullie in plaats daarvan 
een Christus te tonen die niet eens een afspiegeling is van Hem die gestorven is om jullie leven te 
geven. 
6 Vandaag ervaar je het resultaat van je afstand tot de Meester die je onderwees. Je bent omringd 
door pijn, depressief door je armoede, gekweld door onwetendheid. Maar de tijd is gekomen dat de 
vermogens en gaven die in de mens sluimeren, ontwaken en als herauten verkondigen dat een 
nieuwe tijd is aangebroken. 
7 De godsdienstige gemeenschappen, de wetenschap en de rechtvaardigheid der mensen zullen 
trachten de opmars te beletten van datgene wat voor hen een vreemde en schadelijke invloed is. 
Maar er zal geen macht zijn die het ontwaken en de vooruitgang van de geest kan stoppen. 
8 De dag der verlossing is nabij. 
9 Zelfs in deze tijd heb Ik Mijn profeten gehad, zoals Ik ze in vroegere tijden had. Iedere stemdrager is 
een profeet geweest, want door zijn mond heb Ik tot u gesproken van hetgeen komen zal. 
10 Mijn woord in dit Derde Tijdperk, verzameld in geschriften, bevat vele profetieën voor de 
mensheid van morgen. Ik heb u voorzegd wat er zal gebeuren wanneer vele jaren voorbij zijn, en ik 
heb tot u gesproken over beproevingen die in andere tijden zullen plaatsvinden. Om jullie de 
waarheid van Mijn profetieën te bewijzen, heb Ik jullie er enkele gegeven die jullie al hebben zien 
uitkomen. Daarom zijn er onder dit volk harten van onwankelbaar geloof, die de vervulling van Mijn 
woord met verwondering en blijdschap hebben ervaren. 
11 Niet alleen de stemdrager tijdens Mijn manifestatie is een profeet in deze tijd. Wanneer dit volk 
zijn geest verheft, wanneer het naar Mij luistert, heeft het de ontwaking van zijn sluimerende 
geestelijke gaven gevoeld en is het een profeet geworden. Sommigen zien, anderen horen, en weer 
anderen goddelijk. 
12 De Meester vertelt het je: Bereid u voor, ontwikkel uw geestelijke gaven, want zij zullen u leiden 
op de weg van het licht, zodat uw werken, woorden en gedachten altijd de essentie in zich dragen 
die voortkomt uit de waarheid. 
13 De geschiedenis heeft de namen bewaard van de profeten uit de oudheid, van wie velen de tijden 
voorspelden waarin u nu leeft. Van Joël tot Johannes, zij hebben de geschiedenis van de mensheid 
voor u voorspeld. 
14 Aan deze namen zal worden herinnerd, wanneer de volkeren langzamerhand zullen ontwaken 
voor de waarheid, die zij die door Mij zijn gezonden, u reeds hebben geopenbaard. 
15 Heden zeg Ik jullie dat de profetieën van Mijn nieuwe leer zich zullen voegen bij de profetieën van 
vroegere tijden, want zij spreken allen tot jullie als één openbaring 



16 Gezegend zijn de kinderen van deze tijd die in hun geloof, in hun ijver en in hun liefde tot de 
Vader gelijk zijn aan die vroegere profeten, want door hun mond zal Mijn Geest spreken tot de 
mensen van deze tijd en van de toekomende tijden 
17 Schaamt u niet als ik u zeg dat uw namen niet de geschiedenis zullen ingaan. Indien gij reeds 
nederig zijt, zult gij weten hoe gij barmhartigheid kunt bewijzen met uw rechterhand, ervoor wakend 
dat de linkerhand het niet weet. 
18 Bidt, mensen, laat het licht van Mijn Woord u verlichten, opdat het licht van uw geweten u leidt 
op al uw wegen; Ik ben het licht van uw geweten; Ik ben het licht van uw geweten 
19 Heden heb Ik u erfgenamen van Mijn heerlijkheid genoemd, omdat gij voorbestemd zijt Mijn 
Koninkrijk te bezitten. 
20 Toen jullie uit Mij voortkwamen, waren jullie begiftigd met alle kwaliteiten die nodig zijn om de 
lange weg van het leven af te leggen en terug te keren naar het beginpunt. Geen van deze gaven zijn 
onderweg verworven; alles bezat de ziel vanaf haar oorsprong. Het geweten is aangeboren in de ziel; 
het is licht. Zonder ophouden raadt zij haar aan verdiensten te verwerven om haar te helpen tot de 
Vader terug te keren. 
21 Soms dwaalt de ziel van het pad af, en dan vindt zij het weer; voor een korte tijd gaat zij snel 
vooruit, en dan treuzelt zij weer. De reden hiervoor is dat er geen langere weg is, en geen weg met 
meer beproevingen, dan die van de ontwikkeling van de ziel. 
22 Hoeveel schade is er toegebracht aan hen die geloven dat zij op het ogenblik van de dood het 
geestelijk Koninkrijk der hemelen kunnen bereiken! Deze zielen zijn niet in staat verder te zien dan 
wat zij in hun verbeelding in dit leven hebben geschapen. 
23 Toen Dimas, de macht van Jezus erkennend, vanaf zijn kruis zijn geloof in de goddelijkheid van 
Christus beleed en Hem nederig vroeg een zondaar te gedenken, beloofde Hij hem nog diezelfde dag 
naar het Paradijs te brengen, ziende hoe die man op dat moment door berouw, door geloof en door 
pijn loutering bereikte. 
24 De Meester heeft u willen doen begrijpen, dat wanneer de ziel zich zuivert, zij opstijgt naar 
gebieden van vrede en licht, van waaruit zij die zending kan vervullen van het liefhebben van haar 
broeders en zusters, geïnspireerd door de liefde van de Vader, die de enige geestelijke ladder is die 
bestaat om het volmaakte koninkrijk te bereiken. 
25 Gij allen hebt het recht Mijn Rijk te bezitten, gij allen zijt voorbestemd tot Mij te komen, ook al zijt 
gij de grootste zondaars en onvolmaakt, zodra gij, zoals Dimas, door uw liefde en uw geloof, door uw 
nederigheid en uw hoop, die wereld van vrede hebt verkregen. Van daaruit begint u uw God die 
werken aan te bieden die het volmaakte eerbetoon van de Geest zijn aan de Vader die u met zoveel 
liefde geschapen heeft en die u bestemd heeft om met Hem in volmaaktheid te leven. 
26 Ik heb niemand onterfd, in allen zijn de gaven die hen op een dag berouw zullen doen hebben 
over hun zonden, over het feit dat zij Mij beledigd hebben, en later zullen deze hen tot de grootste 
werken inspireren. 
27 Nog eenmaal openbaar Ik Mij onder u. Iedere ziel is een tempel van de Heer, iedere geest is een 
woning van de Allerhoogste, ieder hart is het heiligdom van de Goddelijke Herder die Zijn schapen 
leidt naar het eeuwige leven. De Heer doorzoekt de zielen met zijn rechtvaardigheid en zuivert de 
gedachten met zijn licht. 
28 Waarlijk, Ik zeg u: Ik ben geen bezoeker, maar Ik ben de eeuwige bewoner van uw ziel, Ik ben het 
licht en het tegenwoordige leven in u. Wie kan Mijn licht in jouw geest doven? Dus laat deze 
stralende ster zich op je pad openbaren. 
29 Ach, als de mensen Mijn Wil zouden volgen, met Jezus als hun voorbeeld, die op aarde alleen de 
Wil van Zijn hemelse Vader deed, hoe groot en mooi zouden dan de openbaringen van jullie geest 
zijn in werken, in woorden of in gedachten! 
30 Ik bereid Mijn woning in het binnenste der mensen, zowel in hen die Mij liefhebben als in hen die 
Mij niet kennen, opdat Mijn Licht uw ziel tot haar koninkrijk moge hebben. Erken Mijn licht, dat 
openbaring en onderricht is geworden. Het is de boodschap van de beloofde Trooster, waarvan ik u 
aankondigde dat Hij zou komen. De langverwachte is nu hier, Hij wacht slechts op het sluimerende 
hart der mensen om te ontwaken en in hen te schijnen als het licht van een nieuwe dageraad. Dan 
zul je beseffen dat ondanks de tijd die nu voorbij is, de waarheid nog steeds dezelfde is, want zij is 



onveranderlijk. Waarheid is God, en het bewijs daarvan vind je in de natuur, een van de vele uitingen 
van je Schepper. En zoals Ik Mijzelf laat zien door de natuur, zo wil Ik Mijzelf ook in jou openbaren. 
31 Mensheid, word wakker! Doorgrond het woord van Hem die zou komen, en die nu onder u is! Hij 
die zielen voedt is nu hier. Hij die het pad van jullie evolutie verlicht, zendt op dit moment Zijn licht 
van bovenaf, gebruik makend van het menselijk brein om de Goddelijke ingevingen te vertalen in 
woorden - woorden die het bedroefde hart bereiken, de verbijsterde ziel, de zieke en hongerige. Hij 
die dit licht op zijn ziel ontvangt, ziet de krachten ervan toenemen. Mijn goddelijke kracht beweegt 
het universum en komt naar je toe als een streling. Elk van deze boodschappen is een gedachte van 
uw Heer. 
32 Mensen, Ik zal jullie redden en jullie tot de volmaakte zender maken die Mijn Wil beter uitdrukt. O 
leerlingen die Mij horen op deze ogenblikken, als jullie niet alles kunnen begrijpen, voel dan 
tenminste deze liefde, deze uitstraling van leven die tot jullie komt. Mijn licht zal jullie redden in deze 
tijd. 
33 Welke grootheid zou de mens kunnen hebben zonder het Goddelijke? Het is Mijn licht dat al het 
bestaande verfraait. Laat het schijnen in je wezen en in je werken, en je zult de gelukzaligheid voelen 
van het leven in Mijn navolging. 
34 Erken, dat hoewel Ik het Woord ben, Ik niet alleen het Woord ben, maar ook de daad. Ik heb u 
daarvan het bewijs gegeven toen ik mens werd om met u te leven en een voorbeeld voor u te zijn. Ik 
ben in waarheid mens geworden, maar dat lichaam heeft, toen het gevormd werd, niet de geringste 
zonde begaan en niet de geringste smet gehad. Het was een ware tempel, waaruit het Woord van 
God voortkwam. Hij die de nederigen oprichtte en de zieken genas met een woord - Hij die de 
kinderen zegende en aan de tafel der armen ging zitten, is Hij die nu komt hetzelfde "Woord". Het is 
het Licht der Waarheid dat jullie in het Oosten zagen verschijnen en waarvan de uitstraling nu het 
Westen verlicht. Vandaag verschijn Ik niet vleesgeworden in een mens, Ik manifesteer Mij door 
mensen die door Mij zijn voorbereid, die geboren zijn om deze taak te vervullen. Waarlijk, Ik zeg u: 
degenen door wie Ik u Mijn Woord heb gegeven, heb Ik er al op voorbereid voordat zij op aarde 
kwamen. Daarna heb ik ze vanaf hun geboorte begeleid, en nu ik ze gebruik, blijf ik ze trainen. 
35 Ik wil tot u spreken over vele geestelijke onderwerpen, maar u kunt ze nog niet begrijpen. Indien 
Ik u zou openbaren in wat voor woningen gij op aarde zijt neergedaald, zoudt gij niet in staat zijn te 
begrijpen, hoe gij in zulke plaatsen hebt gewoond. Vandaag kunt ge ontkennen dat ge de geestelijke 
sferen kent, want zolang uw ziel geïncarneerd is, is haar de kennis van haar verleden verboden, 
opdat zij niet ijdel of neerslachtig zou worden, noch zou wanhopen tegenover haar nieuwe bestaan, 
waarin zij opnieuw moet beginnen als in een nieuw leven. Zelfs als je het zou willen, zou je het je niet 
kunnen herinneren; Ik sta alleen toe dat je een flauw vermoeden of een intuïtie behoudt van wat Ik 
je openbaren wil, opdat je volhardt in de strijd van het leven en bereidwillig de beproevingen 
doorstaat. 
36 Je mag twijfelen aan alles wat ik je vertel, maar die geestelijke sfeer was werkelijk je thuis zolang 
je geest was. Jullie waren bewoners van die plaats waar jullie geen lijden kenden, waar jullie de 
heerlijkheid van de Vader in jullie wezen voelden, omdat er geen smet in Hem was. Maar u had geen 
verdienste, en daarom was het nodig dat u die hemel verliet en neerdaalde naar de wereld, zodat uw 
ziel door haar inspanning dat koninkrijk zou verwerven. Maar meer en meer zonk je moreel weg tot 
je je heel ver verwijderd voelde van het Goddelijke en het spirituele, je oorsprong. 
37 Mijn stem, die van de Meester, heeft altijd tot jullie gesproken om jullie te onderrichten; jullie 
hebben haar gekend door haar liefdevolle aard. Maar wanneer gij aan uw fouten hebt vastgehouden, 
heeft de pijn, als een onverbiddelijke leraar, u bewust gemaakt van uw ongehoorzaamheid. De ene 
doorn vandaag en de andere morgen - zo heeft zich langzamerhand een krans van smartelijke 
ervaring op uw voorhoofd gevormd. Waarom leren jullie geen liefde van Mij en laten jullie je niet 
leiden door Mijn onderricht, dat niemand kwetst, maar jullie harten juist vriendelijk maakt wanneer 
het zegt: "Hebt elkander lief"? Hij die zijn medemens liefheeft, heeft de Vader in hem lief. 
38 Ik hield van je voordat je bestond, Ik streelde je in Mij en toen je geboren werd liet Ik je Mijn 
Goddelijke tederheid voelen. Indien gij uw Vader op dezelfde wijze liefhebt, moet gij ook uw grotere 
en uw kleinere broeders en zusters liefhebben, wetende dat ieder mens die bestaat, er is omdat God 
het gewild heeft, en dat ieder schepsel de (zichtbare) vorm is van een Goddelijke gedachte. Bedenk 



bovendien, dat gij niet alleen broeders en zusters van de mensen zijt, maar dat er vele schepselen 
zijn, die, hoewel zonder geest, uw broeders en zusters zijn, en die gij de mindere kunt noemen, maar 
die daarom niet ophouden als hun Vader te hebben Dezelfde, die u geschapen heeft. Ken uw plaats 
in het midden van het leven, zodat u uw taak naar behoren kunt vervullen. 
39 Wanneer het licht van Mijn Leer in waarheid door uw geest wordt aanvaard, zult u veel meer naar 
de Hemel verlangen dan nu naar de goederen van de aarde. Hij die verlangt naar de deugden van de 
Hemel, om het opstijgen van zijn geest te bereiken, voelt een innerlijke vlam die hem verlicht, en 
hoort in zichzelf een lofzang van liefde voor zijn Vader. Het is dit licht dat u de aanwezigheid doet 
voelen van Hem die in u woont en die u de kortste weg toont die naar het Beloofde Land leidt, u 
verwijdert van die paden waar mensen in alle tijden sporen van pijn hebben achtergelaten. 
40 Eens, toen Ik onder Mijn discipelen was en Mijn vertrek reeds nabij was, zeide Ik tot hen bij een 
zekere gelegenheid: "Ziet, weldra zult gij Mij niet meer onder u hebben, want Ik zal heengaan tot de 
Vader, van wie Ik gekomen ben." Tegen jou zeg ik nu: Doe zoals ik, en de hemel zal van jou zijn, zelfs 
voor minder dan wat ik deed - als je het wilt. 
41 Treed binnen in het licht van die eeuwige dageraad, zodat gij geen nacht meer ziet, want in de ziel 
van de verlichte, van hen die acht hebben geslagen op Mijn leringen, zal geen duisternis zijn. Zoals de 
nacht de ziel is van de gematerialiseerden, zo is de dageraad de ziel van hem die streeft naar 
vergeestelijking. Laat je ziel haar licht onthullen, dat is alsof je de mijne laat schijnen. 
42 Wees leraars van wat ik u geleerd heb, maar wees eerst doof voor de stem der verzoekingen, voor 
het wereldse lawaai van frivoliteiten en ijdelheden. Luister naar mijn stem in stilte, en je zult mijn 
boodschap ontvangen. 
43 Niemand zal verloren gaan; sommigen zullen eerder aankomen op de weg die Ik u heb gewezen, 
en anderen zullen later aankomen op de weg die zij volgen. In alle religies kan de mens de leer 
aanvaarden die hij nodig heeft om goed te worden. Maar als hij dit niet bereikt, dan geeft hij de 
schuld aan de godsdienst die hij belijdt en blijft hij wie hij altijd is geweest. Elke godsdienst is een 
weg; sommige zijn volmaakter dan andere, maar alle beogen het goede en streven ernaar tot de 
Vader te komen. Als iets je niet bevredigt in de godsdiensten die je kent, verlies dan je geloof in Mij 
niet. Ga op de weg van de liefde en gij zult verlossing vinden, want Mijn weg wordt verlicht door de 
kracht van de liefde. 
44 Zo bereid Ik voor Mijzelf Mijn woning, Mijn tempel. Wanneer Ik spreek over Mijn woning, spreek 
Ik niet over uw lichaam, maar over uw ziel, want deze woning bouw Ik op eeuwige fundamenten, niet 
op dat wat vergankelijk is. 
45 Velen zijn naar deze manifestatie gekomen hongerig naar dit Woord van Leven, terwijl anderen 
deze woorden van onderricht nog niet begrijpen. Deze raak ik aan, zodat zij hongeren en dorsten 
naar liefde en Mijn licht zoeken. 
46 Mensheid, ik zie dat je bang bent voor de storm die over je raast. Vrees het niet, want Ik zal het 
kalmeren, mits jullie in Mij geloven en naar Mijn stem luisteren. Indien gij nog niet weet hoe in stilte 
te luisteren, kom dan en leer van Mij, die u onderwijst door deze voorbereide organen van verstand, 
of wacht tot deze boodschap u bereikt van geest tot geest. Deze boodschap heeft licht voor alle 
godsdiensten, voor alle sekten en denominaties, en voor de verschillende manieren waarop mensen 
geleid worden. Maar wat hebben jullie met mijn woord gedaan, discipelen? Is dit hoe je wilt dat de 
boom bloeit? Laat het bloeien, want zij zullen aankondigen dat het later vrucht zal dragen. Waarom 
verbergt u deze boodschappen en brengt u de wereld niet de verrassing van dit nieuwe tijdperk met 
deze Blijde Boodschap? Waarom durft u de wereld niet te vertellen dat de stem van Christus onder u 
klinkt? Spreek en getuig van Mijn onderricht door uw werken van liefde; want als sommigen hun 
oren sluiten om u niet te horen, zullen anderen ze openen en uw stem zal dan zo zoet en melodieus 
voor hen zijn als het lied van de nachtegaal. 
47 Mijn woord van deze tijd zal niet de woorden uitwissen die Ik u in het tweede tijdperk gaf. 
Tijdperken, eeuwen en eeuwen zullen voorbijgaan, maar de woorden van Jezus zullen niet 
voorbijgaan. Vandaag verklaar en openbaar Ik u de betekenis van wat Ik u toen heb gezegd en die gij 
niet hebt begrepen. 
48 "Ik ben dezelfde zaaier als vroeger; heden plant Ik en morgen zal Ik de vruchten oogsten, maar 
Mijn Waarheid is dezelfde als in alle tijden. Jullie leven niet alleen van het brood der aarde, maar ook 



van Mijn onderricht. Uw lichaam zal wegzinken in de schoot der aarde, maar tot uw ziel zal Ik zeggen: 
"Sta op en wandel, keer terug tot uw Vader." 
49 Mijn Woord is reeds in een ander tijdperk mens geworden om u door een voorbeeld te 
onderrichten u lief te hebben; want indien Ik u slechts door het woord onderwezen had, zou de 
wereld gezegd hebben: "Alleen woorden, geen daden. Ik was onder jullie om jullie te onderwijzen, 
want dat was waarvoor ik gekomen was. Wat kon ik van mannen leren dat ik niet had gekend? Niets. 
Ik heb dat leven aan de mensheid gewijd. In de tempels was ik licht onder de leraren van de wet. Drie 
jaar voordat ik de aarde weer verliet, ging ik op weg om de mensen te onderrichten op de velden, 
aan de oevers van de zee of de rivieren, op de marktplaatsen. Ik sprak tot allen; tot niemand 
verloochende Ik Mijn leer. 
50 Vandaag zeggen jullie tot Mij: "Meester, de wereld is nog altijd dezelfde ondanks Uw offer, Uw 
woord en Uw vergoten bloed." Het is waar, mensen hebben hun bloed vergoten tot de aarde ermee 
doordrenkt was. Het was niet uit liefde, maar uit hebzucht, uit boosaardigheid. Zij hebben het bloed 
vergoten van hun medemensen die zij niet liefhebben. 
51 Velen maken een beeld van Mij en bedekken het met zijde, goud en edelgesteente, terwijl zij de 
armen laten sterven van honger en koude; maar Mijn Goddelijk plan is sterker dan de 
hardvochtigheid der mensen en zal geschieden. Wee degenen die liegen! Het zou beter voor hen zijn 
hun schuld te bekennen in plaats van zich beter te voelen dan anderen, want hun geweten zal hen 
niet met rust laten, zelfs niet in hun slaap. Zij die hun schaamtevlekken trachten te bedekken met de 
mantel der huichelarij zijn witgekalkte graven die van binnen bederf herbergen. Wee jullie, 
schriftgeleerden en hypocriete Farizeeërs! Als jullie willen wandelen in de wegen van de Heer, doe 
dan wat Mijn leer leert, neem Mij als voorbeeld, neem je kruis op en volg Mij. 
52 Mijn kinderen, vinden jullie iets slechts in Mijn boodschap? Doe ik u kwaad met dit woord dat 
alleen liefde voor allen bevat? Bestudeer het en u zult er niets oneerlijks in vinden. 
53 Deze boodschap, die u zal herinneren aan de tijd toen Ik Mij bekend maakte, zal op schrift worden 
bewaard en velen zullen komen en zich herinneren hoe dicht Ik bij hen was. Zelfs in de Tweede Era, 
zolang Ik bij hen was, hadden Mijn apostelen Mij niet zo lief als na Mijn vertrek. Zolang zij bij Mij 
waren, gaven zij hun leven niet voor Mij; daarna gaven zij alles wat zij hadden uit liefde voor hun 
Meester. Toen de stem van Jezus niet meer werd gehoord, pas toen hebben de discipelen geleden, 
verlangend Mij weer bij zich te hebben, en nooit hebben zij Mij zo liefgehad als toen. De reden was 
dat ik al regeerde in hun harten. Zo zal het met u zijn, naar Mijn wil. 
54 Door de vrede die je in je ziel voelt, kun je Mijn aanwezigheid kennen. Niemand anders dan ik kan 
je echte vrede geven. Een geest van de duisternis kan het je niet geven. Ik zeg u dit, omdat vele 
harten de strikken vrezen van een verleidelijk wezen, waaraan de mensen leven en vorm hebben 
gegeven naar hun verbeelding. 
55 Hoe verkeerd hebben zij het bestaan van de Prins der Duisternis geïnterpreteerd! Hoevelen 
hebben toch meer in zijn macht geloofd dan in de mijne, en hoe ver zijn de mensen van de waarheid 
afgedwaald! 
56 Het kwaad bestaat, en daaruit worden alle ondeugden en zonden geboren, dat wil zeggen, zij die 
kwaad doen hebben altijd bestaan, zowel op aarde als in andere huizen of werelden. Maar waarom 
verpersoonlijkt u al het bestaande kwaad in één enkel wezen, en waarom stelt u het tegenover de 
Godheid? Ik vraag het je: Wat is voor Mijn absolute en oneindige macht een onzuiver wezen, en wat 
betekent uw zonde tegenover Mijn volmaaktheid? 
57 De zonde is in de wereld gekomen. Toen de geesten uit God voortkwamen, bleven sommigen in 
het goede, terwijl anderen, die van dat pad afdwaalden, een ander pad schiepen, dat van het boze. 
58 De woorden en de gelijkenissen die u in de oudheid als openbaring werden gegeven, zijn door de 
mensheid verkeerd uitgelegd. De intuïtieve kennis die de mensen hadden van het bovennatuurlijke 
werd beïnvloed door hun verbeelding, en zo vormden zij beetje bij beetje, rond de macht van het 
kwaad, wetenschappen, culten, bijgelovige begrippen, en mythen die tot in uw dagen voortduren. 
59 Uit God kunnen geen duivels voortkomen; deze hebben jullie met je verstand bedacht. Het idee 
dat jullie hebben van dat wezen waarmee jullie Mij voortdurend tegenwerken is vals. 
60 Ik heb u geleerd te waken en te bidden, opdat gij u zoudt bevrijden van verzoekingen en slechte 
invloeden, die zowel van menselijke als van geestelijke wezens kunnen uitgaan. 



61 Ik heb u gezegd de geest boven het vlees te stellen, want het vlees is een zwak schepsel dat 
voortdurend dreigt te vallen als gij er niet over waakt. Het hart, het verstand en de zintuigen zijn 
open deuren waardoor de hartstochten van de wereld de ziel geselen. 
62 Als jullie je hebben voorgesteld dat de wezens van de duisternis als monsters zijn, dan zie Ik hen 
slechts als onvolmaakte schepselen naar wie Ik Mijn Hand uitstrek om hen te redden, want ook zij 
zijn Mijn kinderen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 115  
 
1 Ik ontvang u, geliefd volk, en in u de mensheid, die Mijn dochter is. In deze tijd waarin Ik Mijzelf 
kenbaar maak door middel van het orgaan van de menselijke geest, geef Ik jullie kracht om terug te 
keren op de weg van volmaaktheid, jullie levensgedrag te verbeteren en in je eigen hart de echo van 
Mijn Goddelijke stem te voelen. Ik werk aan u in deze voor u gunstige tijd, opdat gij uw geest, die 
thans slaapt, zult verheffen, opdat gij uw hart gevoelig zult maken. Want Ik wil er niet slechts zijn als 
een voorbijganger, maar als een eeuwige bewoner, want het is juist daarin dat jullie Mijn tempel 
moeten bouwen volgens Mijn wil. 
2 Ik ben hetzelfde Goddelijke Woord dat zich in het Tweede Tijdperk manifesteerde in een stoffelijke 
gedaante, Jezus genaamd, die met u leefde en u de zachtmoedigheid van Zijn Woord bracht, vervat 
in Zijn volmaakte model. Nu maak Ik gebruik van de menselijke instrumenten die Ik heb voorbereid 
en die voor hun geboorte waren voorbestemd voor de vervulling van deze sublieme zending. 
3 Ik heb jullie gezegd dat deze aarde niet jullie ware vaderland is, want er was werkelijk een tijd dat 
jullie de Hemel als jullie woning hadden en bij de Hemelse Vader waren. Toen jullie nog niet op deze 
planeet waren neergedaald, waren jullie in het spirituele huis waar alles licht en waarheid is. Maar je 
hebt deze indruk niet stevig in je ziel geprent, en daarom laat je geheugen je in de steek, en herinner 
je je niets van dat leven, van je verblijf in wat jij de Hemel noemt, dat niet overeenkomt met wat je je 
voorstelt op basis van je verstand in deze wereld die jij Aarde noemt. 
4 Vóór jullie schepping waren jullie in Mij; daarna, als geestelijke schepselen, waren jullie op de 
plaats waar alles in volmaakte harmonie vibreert, waar de essentie van het leven is en de bron van 
het ware licht van waaruit Ik jullie voed. 
5 Pijn is niet geschapen door de Vader. In de tijd waarover ik tot jullie spreek, hadden jullie geen 
reden om te zuchten, hadden jullie niets om over te klagen, voelden jullie de Hemel in jezelf, want in 
jullie volmaakte leven waren jullie het beeld van dat bestaan. Maar toen je dat huis verliet, gaf ik je 
geest een kleed en zakte je steeds dieper weg. Dan, stap voor stap, evolueerde je ziel tot ze het 
niveau van bestaan bereikte waar je nu bent, en waar het licht van de Vader schijnt. 
6 Ik ben de Meester der liefde; daarom, indien gij niet in Mijn wegen wandelt en de mensen niet 
liefhebt met de liefde die Ik u heb geleerd, zal pijn u treffen wegens uw ongehoorzaamheid. Zo, met 
elke nieuwe val, krijg je meer ervaring. 
7 De mens, als schepsel Gods, is een broeder van alle schepselen van deze wereld en van de andere 
werelden, want elke vorm van leven is een gedachte van de Vader in verschillende 
verschijningsvormen. Aangezien u begiftigd bent met verstand, moet u begrijpen dat u deel uitmaakt 
van deze Schepping en in die zin broeders en zusters bent van alle wezens, en u moet in bewuste 
vorm duidelijk zijn welke plaats u inneemt in De Schepping, in het Goddelijke Plan en in het 
universele concert. Waarom handelt u niet in overeenstemming met de zending die Ik u heb 
geopenbaard? Wees apostelen van Mijn Leer, duidelijk wetend dat jullie moeten evolueren van 
stadium tot stadium. Heb medelijden met uzelf en ga zo snel mogelijk naar de weg van de verlossing, 
die niets anders is dan die van de volmaakte liefde, vervat in deze eenvoudige leer: "Heb God meer 
lief dan al het geschapene en uw naaste als uzelf". 
8 Onderricht uw medebroeders niet alleen met woorden, maar ook met uw werken van liefde. 
Hoewel Ik "Het Woord" van de Vader ben, ben Ik in het Tweede Tijdperk mens geworden om jullie, 
met Mijn eigen voorbeeld, te leren de Goddelijke wetten te gehoorzamen. Want indien Ik u slechts 
met Mijn woorden onderwezen had, zoudt gij gezegd hebben: "Hij heeft gesproken en geen enkel 
werk verricht." Daarom was Ik onder Mijn discipelen altijd als Meester. 
9 Houdt Mijn goddelijke leringen en voorbeelden, zij zullen morgen als een staf zijn. Vraag het Mij op 
die ogenblikken dat Ik Mijzelf bekend maak door de Woorddrager en als uw verzoekingen edel en 
rechtvaardig zijn, zal Ik ze verhoren. Maar als je zonder reden vraagt, weet dan dat ik je alleen zal 
geven wat je moet ontvangen. Bied Mij geestelijke aanbidding aan en wees niet als zij die tempels en 
altaren bouwen, bedekt met goud en edelgesteente, die lange pelgrimstochten maken, die zichzelf 
kastijden met wrede en wrede geselingen, die zichzelf prostreren met lippengebeden en litanieën 
van gebed, en toch niet in staat zijn geweest hun hart aan Mij over te geven. Ik heb u vermaand over 



het geweten, en daarom zeg ik tot u: Hij die spreekt en bazuint over wat hij gedaan heeft, heeft geen 
verdienste bij de hemelse Vader. 
10 Indien gij wilt wandelen op de rechte wegen van de Heer, doet dan wat Ik u heb geleerd in Mijn 
woord, Mijn voorbeelden en met Mijn liefde. Wees nederig, vergelden kwaad met goed, niet begaan 
met menselijke ondankbaarheid. Neem geduldig je kruis op en volg Mij. 
11 Ik, "het Woord", werd mens in het Tweede Tijdperk om jullie Mijn Goddelijke Liefde te tonen. Ik 
verachtte het niet om onder jullie te leven in menselijk vlees. Ik wilde een kind van deze mensheid 
zijn, opdat ik mij meer met haar verwant zou voelen, en opdat zij Mij meer van nabij zou beleven. Die 
vrouw die haar schoot offerde opdat in haar "Het Woord" mens zou worden, was door haar 
zuiverheid en onschuld de waardige tempel waarvoor Ik haar als mensenmoeder had uitgekozen. 
Maria was de bloem van een generatie die door de Heer was voorbereid vele generaties voordat zij 
geboren zou worden. 
12 De moederliefde, waarvan het wezen en de tederheid in de Vader zijn, is geïncarneerd in Maria, 
die Maagd die een bloem van zuiverheid en onschuld was. 
13 Maria als vrouw is de belichaming van de universele Moeder, is de moederlijke liefde die bestaat 
in Mijn Goddelijkheid en die vrouw is geworden opdat er een licht van hoop zou zijn in het leven van 
de mensen. Maria als Geest is de Goddelijke Tederheid die naar de aarde kwam om te wenen om de 
zonden van de mensheid. Haar tranen vermengden zich met het bloed van de Zoon om de mensen te 
leren hun plicht te doen. In de eeuwigheid wachten haar open armen liefdevol op de komst van haar 
kinderen. 
14 Vanaf het begin der mensheid is u de komst van de Messias voorzegd; ook Maria is u 
aangekondigd en beloofd. 
15 Zij die het goddelijk moederschap van Maria ontkennen, miskennen een van de mooiste 
openbaringen die de Godheid aan de mens heeft gegeven. 
16 Zij die de Goddelijkheid van Christus erkennen en Maria verloochenen, weten niet dat zij zichzelf 
beroven van het bezit van de tederste en lieflijkste eigenschap die in Mijn Goddelijkheid bestaat. 
17 Hoevelen zijn er niet die menen de Schriften te kennen en toch niets weten, omdat zij niets 
begrepen hebben; en hoevelen zijn er niet die, ondanks hun mening dat zij de taal der schepping 
hebben ontdekt, in dwaling leven! 
18 De moederlijke Geest is liefdevol aan het werk in alle wezens; je kunt zijn beeld overal 
aanschouwen. Zijn goddelijke tederheid is als een gezegend zaad in de harten van alle schepselen 
gevallen, en elk koninkrijk der natuur is er een levend getuigenis van, en elk moederhart is een altaar 
opgericht voor die grote liefde. Maria was een goddelijke bloem, en de vrucht was Jezus. 
19 In dat schepsel ben Ik mens geworden, een meesterwerk van Gods liefde, om aan de mensen de 
grote geheimen van Mijn Rijk te openbaren, terwijl Ik tot hen spreek met werken en woorden van 
liefde. 
20 Alles over Christus sprak omdat Hij het "Eeuwige Woord" is, hetzelfde waarnaar u luistert. 
21 Geliefde leerlingen, bestudeer Mijn onderricht met liefde en goede wil, en uiteindelijk zullen jullie 
alles begrijpen wat Ik jullie door de eeuwen heen heb geopenbaard. 
22 Voorwaar, Ik zeg u: gij en allen die tot op de bodem van dit werk gaan, zullen de ware uitleggers 
van de Schriften zijn. 
23 De geschiedenis van Mijn volk is vol van tekenen en wonderen die het geloof van die scharen in 
het bestaan en de macht van God - de levende, onzichtbare en ware God - aanwakkerden. 
24 Het getuigenis van wat dat volk zag en ervoer, is opgetekend in de geschiedenis, en het is 
opgetekend in geschriften die alle geslachten hebben gekend tot in uw dagen. Maar die 
getuigenissen zijn nu gekomen tot mensen zonder geloof en zonder geestelijke voorbereiding, die, 
om te geloven, het nodig achten om na te denken, na te denken, te onderzoeken, en alles te 
onderwerpen aan hun wetenschap, aan hun rede en hun logica. Deze mensen hebben getwijfeld, 
anderen zijn in verwarring gebracht, sommigen hebben het ontkend, en sommigen hebben er de 
spot mee gedreven. 
25 Het is niet meer dan normaal dat zij die de Goddelijke waarheid trachten te vinden door haar met 
hun ogen of hun beperkte verstand te zoeken, geen drie stappen zetten zonder te struikelen of in 
een afgrond te vallen. Alleen de geest kan de weg naar de waarheid vinden. 



26 Het is noodzakelijk, dat Ik u zeg, dat het getuigenis van het volk, dat Mij volgde, waarachtig was; 
wat zij aan het nageslacht nalieten, was juist. Zij presenteerden de leer die zij hadden ontvangen met 
hun eenvoudig en onschuldig geloof - zoals zij het zagen en zoals zij alle gebeurtenissen hadden 
begrepen. 
27 Al die gebeurtenissen, werken en beproevingen waarover de ouden tot u spreken, bevatten een 
waarheid, een licht, een openbaring. Zij geloofden zonder onderzoek, omdat zij getuige waren van de 
gebeurtenissen. Het is aan u om te onderzoeken en dan te geloven, om de geestelijke inhoud te 
halen uit wat u is geopenbaard. 
28 Alles heeft zo'n simpele en voor de hand liggende verklaring. Maar ik zeg u nogmaals dat om het 
te vinden, de geest vooruitgang moet boeken in diepe reflectie. 
29 De verbazing van deze gematerialiseerde mensheid zal groot zijn, wanneer zelfs haar wetenschap 
en haar waarnemingen haar de waarheid zullen bewijzen van veel van die gebeurtenissen die zij niet 
heeft willen aanvaarden. Dan zal ze met verbazing zeggen: "Het was de waarheid". Maar alles wat 
jullie vandaag wonderen noemen, is niets anders dan de stoffelijke verwerkelijking van een 
Goddelijke boodschap, een boodschap waarvan de stem onophoudelijk tot jullie spreekt over iets dat 
jullie planeet en jullie verstand te boven gaat, over iets dat rechtstreeks van Mijn Geest tot jullie 
komt. 
30 Vandaag is Mijn Vader bij jullie. Ik hoor uw petities, zelfs de geringste van uw klachten. Ik wil dat 
je leert om met je Vader te spreken. Maar denk niet dat ik alleen voor jou gekomen ben. Nee, Ik ben 
neergedaald tot al Mijn kinderen, want de angstkreet van deze mensen bereikte de hemel als een 
angstkreet, als een smeekbede om licht. 
31 Wanneer gij Mijn woord in deze vorm ontvangt, vraagt gij u innerlijk af of Ik kom als Vader of als 
Rechter. Dan zeg Ik u, dat nog voordat gij Mijn eerste woord van deze dag hoort, uw geweten u reeds 
al uw overtredingen en ook al uw goede werken heeft getoond. 
32 Maar indien Ik u in Mijn Woord zou oordelen, waarom vreest gij dan? Komt Mijn oordeel niet 
voort uit de liefde die Ik jullie toon? 
33 Ik wek u op, opdat de beproevingen u niet onvoorbereid treffen, opdat de stormen en de 
wervelwinden van deze tijd u niet van het licht scheiden. 
34 Zeker, dit is een tijd van bezoekingen, dus is het nodig sterk te zijn en toegerust om niet verslagen 
te worden. 
35 Het leven op aarde is voor de mens altijd gepaard gegaan met beproeving en boetedoening; maar 
nooit was deze weg van de evolutie zo vol pijn als nu, nooit was de beker zo vol van bitterheid. 
36 In deze tijd wachten mensen niet tot ze volwassen zijn om de strijd van het leven aan te gaan. 
Hoeveel schepselen kennen de teleurstellingen, het juk, de slagen, de hindernissen en de 
mislukkingen uit hun kinderjaren. Ik kan u nog meer vertellen: in deze tijd begint de pijn van de mens 
al voor zijn geboorte, dat wil zeggen reeds in de moederschoot. 
37 Groot is de verzoeningsplicht van de wezens die in deze tijd op aarde komen! Maar je moet 
onthouden dat al het lijden in de wereld het werk van mensen is. Bestaat er een grotere 
volmaaktheid in Mijn gerechtigheid dan toe te staan dat zij die de levensweg met doornen hebben 
bezaaid, die nu zullen oogsten? 
38 Ik weet dat niet iedereen even schuldig is aan de chaos die u ervaart. Dat is waar, maar ik zeg u 
dat zij die niet de oorzaak zijn van de oorlog, verantwoordelijk zijn voor de vrede. 
39 "Tot u, mensen, zeg ik: "Heb medelijden met uzelf en uw naaste. Maar om deze barmhartigheid 
effectief te laten zijn, moet u uw geestelijke gaven kennen door de studie van Mijn Werk. Wie zijn 
medemens liefheeft, heeft Mij lief, want zijn medemens is Mijn zeer geliefd kind. 
40 Jullie zijn een volk dat ik voorbereid op gebed, op onderricht in de waarheid, op genezing. Het 
leven, met zijn ellende, zijn ontberingen en bitterheid, is als een woestijn geworden. Toch zeg Ik u 
niet stil te staan of te volharden in de woestijn, want dan zult gij de ware vrede niet kennen. 
41 Zie voor uw ogen het voorbeeld van Israël, zoals dat in de geschiedenis is opgetekend, toen zij 
lange tijd in de woestijn rondzwierven. Zij vochten om te ontsnappen aan de gevangenschap en de 
afgoderij van Egypte, maar ook om een land van vrede en vrijheid te bereiken. 
42 Thans is de gehele mensheid als het volk in de gevangenschap van Farao. Geloofsbelijdenissen, 
doctrines en wetten worden aan de mensen opgelegd. De meeste naties zijn slaven van anderen die 



sterker zijn. Harde strijd om te overleven en dwangarbeid onder de zweepslagen van honger en 
vernedering zijn het bittere brood dat vandaag door een groot deel van de mensheid wordt gegeten. 
43 Door dit alles ontstaat in de harten van de mensen meer en meer een verlangen naar bevrijding, 
naar vrede, naar een beter leven. 
44 Het gebrul van de oorlog, het menselijk bloed dat vergoten wordt, het egoïsme, de zucht naar 
macht en de haat die op duizend manieren vrucht dragen, wekken de mensen uit hun diepe 
lethargie. Maar als dit verlangen van al Mijn kinderen hen verenigt in één ideaal, zoals het volk Israël 
zich verenigde in Egypte onder de bezieling van Mozes - welke man, welke bedreiging, welke macht 
zou deze harten kunnen stoppen? In waarheid, niemand, want in dit verlangen zal Mijn licht zijn, in 
deze strijd zal Mijn kracht aanwezig zijn, in dit ideaal zullen Mijn Goddelijke beloften werkzaam zijn. 
45 Heeft de wereld, om zich van haar ketenen te bevrijden, een nieuwe Mozes nodig? Ik zeg u, dat de 
leer, die ik u in deze tijd heb gebracht, het licht is, dat Mozes inspireerde. Het is het woord van 
gerechtigheid en profetie, het is de kracht die de zwakke, de bange, de lafaard opricht en hem 
verandert in de moedige, de vastberadene, de vurige. Het is wet die leidt en leidt op de weg der 
waarheid; het is manna dat in leven houdt in de lange dagen van omzwervingen, en tenslotte is het 
bevrijding, vrede, welbehagen voor mensen van goede wil. 
46 Jullie voelen je bemoedigd door Mijn woord, mensen, en alsof er een wonderbaarlijke balsem op 
jullie wonden neerdruppelt, voelen jullie je gesterkt, vernieuwd, vol hoop voor morgen. Daarom 
vraag ik u: gelooft gij niet, dat, indien gij dezelfde boodschap zoudt brengen aan de verdrukte 
volkeren der aarde, zij hetzelfde wonder in hen zou bewerken? 
47 Daarom zeg Ik steeds tot u dat gij u moet voorbereiden, opdat gij het tijdstip niet uitstelt waarop 
gij als boodschappers van deze geïnspireerde boodschap op weg kunt gaan. Ik zeg u dat gij u moet 
voorbereiden, omdat dit goede nieuws zo moet worden verspreid dat het geen pijn veroorzaakt, dat 
het geen broedertwist veroorzaakt en dat er geen druppel bloed om wordt vergoten. 
48 Mijn boodschap is overtuigend, zacht, vol waarheid. Het raakt zowel het hart als het verstand en 
overtuigt de geest. 
49 Hoor Mij, studeer, breng in praktijk, en gij zult in staat zijn voor de mensen bressen te slaan naar 
het geloof, naar het licht, naar de vrijheid en naar de vrede. 
50 Daarvoor leer Ik jullie de volmaakte aanbidding van Mijn Goddelijkheid. Ik wil dat jullie begrijpen 
dat jullie alleen tot Mij moeten bidden, want Ik ben de Gever, zonder wiens wil of toestemming niets 
gebeurt. 
51 Maria, uw Hemelse Moeder, is de bezitster van gaven en genaden. Daarom, indien uw 
verhevenheid laag is, of indien uw ontoereikende verhevenheid u onwaardig maakt om met Mij te 
spreken, bid tot haar, vraag haar bijstand en voorspraak, en waarlijk Ik zeg u, op deze wijze zullen uw 
verzoekschriften Mij snel bereiken. 
52 Ik geef u deze verklaringen, omdat gij de geesten van vele rechtvaardigen tot goden hebt 
gemaakt, die gij vraagt en aanbidt alsof zij goden zijn. Wat een onwetendheid, o mensheid! Hoe 
kunnen mensen de heiligheid en volmaaktheid van een geest alleen beoordelen aan de hand van zijn 
menselijke werken? 
53 Ik ben de eerste om u te zeggen de goede voorbeelden na te volgen die uw broeders en zusters 
hebben geschreven met hun werken, met hun leven en met hun deugdzaamheid, en ik zeg u ook dat 
u, door hen te gedenken, mag hopen op hun geestelijke bijstand en invloed. Maar waarom richt u er 
altaren voor op, die slechts dienen om de nederigheid van die zielen te beledigen? Waarom 
scheppen de mensen sekten in hun herinnering alsof zij God waren, en stellen zij die in de plaats van 
de Vader die zij vergeten, terwijl zij hun broeders vereren? Hoe smartelijk is voor hen de glorie 
geweest die u hen hier hebt geschonken! 
54 Wat weten de mensen van Mijn oordeel over hen die zij heiligen noemen? Wat weten zij van het 
geestelijk leven van die wezens, of van de plaats die ieder van hen voor de Heer heeft verdiend? 
55 Laat niemand denken dat Ik met deze openbaringen de verdiensten die Mijn dienaren onder u 
hebben verworven, uit uw hart wil uitwissen. Integendeel, Ik wil dat jullie weten dat de genade die zij 
bij Mij hebben gevonden groot is en dat Ik jullie veel schenk door hun gebeden. Maar het is 
noodzakelijk dat gij uw onwetendheid uit de weg ruimt, waaruit godsdienstig fanatisme, afgoderij en 
bijgeloof voortkomen. 



56 Als je voelt dat de geest van deze wezens je levenssfeer omgeeft, vertrouw hen dan, want zij 
maken deel uit van de geestelijke wereld, zodat zij en jij, verenigd op de weg van de Heer, het werk 
van geestelijke broederschap kunnen volbrengen - dat werk waar Ik op wacht als het resultaat van al 
Mijn leringen. 
57 Ik leer u in deze vorm, opdat gij uw taak met een zuiver hart zult volbrengen. 
58 Voorwaar, dit bestaan is een nieuwe ontwikkelingsfase voor uw geest, die een werk, dat hem was 
toevertrouwd, onvoltooid had gelaten en die nu de gelegenheid heeft gekregen, het een weinig 
verder op de weg naar volmaaktheid te brengen. 
59 Ik, de Goddelijke Meester, moest ook terugkeren tot de mensen, omdat Mijn werk van toen 
onvoltooid bleef. Sommigen verwerpen deze bewering en zeggen dat het werk van Jezus voltooid 
was toen Hij aan het kruis stierf. Maar dit zeggen zij, omdat zij vergeten hebben, dat Ik u Mijn 
terugkeer heb aangekondigd en beloofd. Maar jullie, aan wie Ik nu deze leringen openbaar, moeten 
begrijpen dat voor Mij reïncarnatie niet absoluut noodzakelijk is, want in Mijn Geest ligt de macht om 
Mijzelf op duizend manieren aan de mensheid te openbaren. Ik ben ook niet teruggekomen om de 
volmaaktheid van mijn geest te zoeken. Als ik nu tot jullie kom, is het alleen maar om jullie het pad te 
blijven tonen dat jullie naar het Licht zal leiden. Herinner u dat de profeten u in het Eerste Tijdperk 
vertelden: "Hij is de Poort". En toen Ik onder u mens werd, heb Ik u niet gezegd: "Ik ben de Weg"? 
Zeg ik jullie nu niet: "Ik ben de top van de berg die jullie beklimmen"? 
60 Waarlijk, ik zeg u, ik ben altijd in volmaaktheid geweest. Vandaag geeft het Mij vreugde om je 
veilig op Mijn pad te zien lopen. Morgen zal er algemene vreugde zijn, wanneer allen van u in het 
geestelijk vaderland zullen wonen, dat lang heeft gewacht op de komst van de kinderen van de Heer. 
61 Zo spreek ik tot uw geest, wetende dat hij nu deze leer kan vatten en hem zeggen kan, dat hij 
geen kind van deze aarde is, dat hij zich slechts als gast hier op deze wereld moet beschouwen, 
omdat zijn ware vaderland geestelijk is. 
62 Neem dit woord in zijn juiste betekenis, want anders zoudt gij kunnen denken dat Mijn Leer tegen 
alle menselijke vooruitgang is. Maar het zou niet juist zijn zulke dwalingen toe te schrijven aan uw 
Vader, die alleen de volmaaktheid van Zijn kinderen zoekt op hun verschillende levenspaden. 
63 Datgene wat onverzoenlijk Mijn gerechtigheid vervolgt, is het kwaad, dat verschillende vormen 
aanneemt in het menselijk hart en zich soms manifesteert in zelfzuchtige gevoelens, in onedele 
hartstochten, in mateloze hebzucht en zelfs als haat. 
64 Discipelen, bestudeer zorgvuldig wat ik u nu figuurlijk zeg: Het leven is een boom, zijn takken zijn 
ontelbaar, en van deze takken zijn er geen twee dezelfde, toch vervult elk zijn taak. Als een vrucht 
mislukt, wordt hij van de boom afgeworpen, en als een tak wildgroei vertoont, wordt hij gesnoeid, 
want uit de boom des levens mogen alleen vruchten des levens voortkomen. 
65 Voorwaar, Ik zeg u: elke wetenschap die kwaad heeft veroorzaakt en elke godsdienst die het ware 
licht niet heeft verspreid, kunt gij beschouwen als takken en vruchten waardoor het sap van de boom 
des levens niet vloeit, omdat zij er van zijn afgeweerd. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 116  
 
1 Jullie zijn het volk in wie Ik opnieuw Mijn welbehagen heb gelegd, want telkens wanneer de pijn 
jullie zwaar viel, hebben jullie je ogen naar Mij opgeheven en Mij aangeroepen 
2 Dit is een tijd van beproevingen, maar Mijn Woord heeft, als een goddelijke balsem, troost en hoop 
gebracht in uw beproeving. Toch vraag ik je: Waarom huil je, heb je honger, ben je ziek en behoeftig? 
Waarom heb je geslapen? Waarom hebt gij uit uw hart Mijn woorden des levens gezuiverd, die een 
voeding voor uw ziel zijn? 
3 Jullie waren niet voorbereid toen Mijn Aanwezigheid jullie verraste, maar jullie konden Mij 
tenminste voelen toen jullie je ervan bewust werden dat Mijn Stem jullie riep om jullie een nieuwe 
openbaring te geven 
4 In uw verlangen om tot Mij te komen, baatte het u veel dat u arm was aan materiële goederen. 
Maar niet omdat jullie er vrijwillig afstand van hebben gedaan om spiritualiteit te zoeken, maar 
omdat Mijn zorgzame liefde jullie heeft losgemaakt van de verleidelijke en overbodige rijkdommen, 
zodat jullie, toen Ik aan de deuren van jullie harten klopte, vrij zouden zijn. 
5 Toen gij voor het eerst kwam om het woord te horen, bekommerde gij u weinig of in het geheel 
niet om het geestelijk doel van Mijn manifestatie. Wat jullie hart verlangde en Mij vroeg waren 
slechts aardse goederen waaraan jullie grote behoefte hadden. Maar daarna werd je je bewust dat 
de gaven die je Meester overvloedig uitdeelde van geestelijke aard waren, en tenslotte begreep je 
dat de goederen van de aarde nooit de waarde van die gaven zouden hebben. 
6 Toen dit licht in jullie geesten scheen, begrepen jullie de ellende van de grote naties, het lijden van 
hen die, hoewel rijk en meesters van de wereld, alles slechts in schijn bezitten. Je hebt de valsheid 
ontdekt van glamour, van valsheid, van pracht en praal, en van de geneugten des levens. 
7 U bent getuige geweest van het onvermogen van de godsdiensten om de mensheid te verenigen en 
te vernieuwen, en telkens weer bent u getuige geweest van hun verdeeldheid. 
8 Toen gij zo'n verstoord evenwicht en verwarring onder de mensen zag, sprongen gevoelens van 
dankbaarheid jegens de Vader uit uw hart, want toen gij Hem op dat ogenblik hoorde, vond gij in Zijn 
woord een veilige haven voor uw ziel. 
9 Maar zoals gij u bewust bent geworden van al deze waarheden, is het noodzakelijk dat gij u ook 
bewust wordt van de verantwoordelijkheid die gij hebt tegenover uw medemensen, want gij moet 
dit begrijpen: Heb ik de vrede die jullie genieten en het licht dat jullie bestaan verlicht alleen 
gebracht om dit volk te helpen? Neen, Mijn toehoorders, Mijn genadegaven zijn slechts op u 
neergedaald als eerstelingen of als een voorschot op wat Ik later aan de mensheid zal geven. Besef 
waarom ik zeg dat je moet uitkijken naar de daklozen die schaduw en een schuilplaats komen 
zoeken. Zouden uw harten zich niet verheugen als zij die uit andere volkeren zullen komen, in uw 
midden een voorbeeld van naastenliefde, van spiritualiteit en van vrede zouden vinden? 
10 Dit zal uw taak zijn, nadat Ik heb opgehouden u Mijn onderricht te geven. En zoals Elia in de geest 
Mijn voorloper was, zo zal dit volk Mijn opvolger zijn, die met hun leven, hun woorden en hun 
werken het beste getuigenis zullen afleggen dat Ik onder u geweest ben. 
11 Groot zal uw voldoening zijn wanneer gij uw medemensen met liefde weet te ontvangen en hun 
een deel geeft van het vele dat Ik u heb toevertrouwd. Maar bedenk dat uw pijn nog groter zal zijn 
als mannen op de poorten van uw stad bonzen en de inwoners slapen of bezig zijn met nutteloze 
dingen. 
12 Wees niet overmoedig in uw handelen, want verleidingen liggen op u te wachten, en het kan 
gemakkelijk gebeuren dat iemand die reeds gevorderd is op het pad van vergeestelijking, door de 
afwezigheid van een waar en hoog ideaal, wenst terug te keren naar de wegen van het genot, naar 
zelfzuchtig materialisme, naar een leven van hoop. 
13 Ik vertel jullie dit, zodat jullie waakzaam zullen zijn. Maar denk niet dat mijn wet foltert of tot slaaf 
maakt. Het is waar dat de stap van duisternis naar licht, van kwaad naar goed, van laag naar hoog, 
vaak pijnlijk is voor de mens. Maar als hij er dan in slaagt veilig op Mijn wegen te wandelen, is alles 
wat hij op zijn levensweg tegenkomt vrede, want voor de geest betekent de beoefening van de 
deugd geen opoffering. 



14 Wie van jullie zou Mij kunnen zeggen dat Ik hem niet heb aangespoord om op het pad van de 
deugd te gaan? Kijk, Ik wil niet opscheppen over de weldaden die Ik jullie heb geschonken, maar Ik 
vraag jullie Mij te zeggen of Ik geen wonderen heb verricht voor jullie en jullie gezinnen, of Ik de 
zieken niet heb genezen alleen vanwege jullie gebeden of jullie tranen, of Ik jullie niet van de dood 
heb verlost toen jullie al op de rand van de afgrond stonden. Hoe zou Ik hebben kunnen nalaten u dit 
te doen, daar Ik weet dat gij veel geloof en kracht nodig zult hebben om Mijn weg te gaan? 
15 Ik heb u Mijn licht gebracht opdat gij u in zijn aanschouwing moogt verheugen. Ik heb het niet 
gedaan om je ogen te verblinden, noch om je ziel te kwetsen. 
16 Bewandel de weg met kalmte en voorzichtigheid, zodat hij niet korter lijkt dan hij in werkelijkheid 
is, noch te ver. U moet alleen bedenken dat de beproevingen van het leven de weg zijn om vrede te 
bereiken in de eeuwigheid, waarvan u deel uitmaakt vanwege uw geest. Bewandel dit pad in vrede, 
met het ware ideaal van volmaaktheid, en je zult het nooit zwaar of belastend vinden. Het zal voor u 
zijn als een van die wandelingen waarbij u een prachtig pad voor u ziet, een lieflijk landschap, en 
waarbij u nooit wilt dat het eindigt. 
17 Als ik je alles in dit leven had gegeven, zou je geen verlangen hebben om een niveau hoger te 
gaan. Maar wat je in dit bestaan niet hebt bereikt, streef je na in een ander bestaan, en wat je daarin 
niet bereikt, belooft je een ander, hoger bestaan, en zo gaat het stap voor stap door tot in alle 
eeuwigheid op het eindeloze pad van de ontwikkeling van de ziel. 
18 Wanneer gij Mijn woord hoort, lijkt het u onmogelijk, dat uw ziel in staat zou zijn zulk een grote 
volmaaktheid te bereiken; maar Ik zeg u, dat gij slechts twijfelt aan de hoge bestemming van de ziel, 
omdat gij slechts beschouwt wat gij met uw stoffelijke ogen ziet: ellende, onwetendheid, 
goddeloosheid. Maar dit is alleen omdat de ziel bij sommigen ziek is, bij anderen verlamd; anderen 
zijn blind, en sommigen zijn geestelijk dood. En in het aangezicht van zulke geestelijke ellende moet 
je twijfelen aan het lot dat de eeuwigheid voor je in petto heeft. Zo leeft u in deze tijd van liefde voor 
de wereld en materialisme. Maar het licht van Mijn waarheid heeft jullie reeds bereikt en heeft de 
duisternis van de nacht van een reeds voorbije tijd verdreven en heeft met zijn dageraad de komst 
aangekondigd van een tijdperk waarin de ziel verlichting zal ontvangen door Mijn onderricht. 
19 Dit licht zal u bevrijden van onwetendheid, van leugenachtigheid. Hoeveel valsheid, hoeveel 
bedrog en misleiding zal door zijn helderheid voor altijd ontmaskerd worden. Wee degenen die de 
wet hebben verdraaid. Wee degenen die de waarheid hebben verzwegen of vervalst. Zij kunnen zich 
niet voorstellen wat hun oordeel zal zijn. 
20 Mijn woord spoort de wereld aan tot nadenken, opdat daaruit berouw en vernieuwing geboren 
worden. Maar zoals het Woord dat door deze stemdragers wordt gegeven u wakker schudt en u 
innerlijk beroert, zo zijn ook in andere landen, in andere streken, op andere manieren afgezanten van 
Mij op pad gegaan om de mensen opmerkzaam te maken, om hen te herinneren aan de integriteit 
van Mijn Wet en aan de waarheid van Mijn Leer. Zij hebben zich voorbereid in het licht van Mijn 
inspiratie, en hoewel zij spot en minachting ondervinden, gaan zij stap voor stap voorwaarts in de 
vervulling van hun taak. Ik zeg u, dat Ik hun beloning voor hen bewaar, en het ogenblik zal komen, 
dat ook zij zullen weten, wat gij nu ontvangt. 
21 Niet allen die op straat en in de steegjes lopen te spreken over de gebeurtenissen van voorbije 
tijden en profetieën interpreteren of openbaringen uitleggen zijn Mijn boodschappers, want velen 
hebben die boodschappen misbruikt uit ijdelheid, uit bitterheid of uit menselijk eigenbelang om te 
beledigen en te oordelen, om te vernederen of te kwetsen en zelfs om te doden. 
22 Het is noodzakelijk dat dit licht, dat zo liefdevol in uw hart is binnengedrongen, zich van de ene 
plaats op aarde tot de andere verspreidt, opdat de mensen zich herinneren dat Christus niet kwetst, 
niet vernedert, laat staan de dood brengt. Want Hij is het leven, het brood, de gezondheid, de troost, 
en alles wat de mensheid heden ten dage nodig heeft. 
23 Mensen, ik heb tot jullie gesproken. Denk aan Mijn woorden, oriënteer je op hun hulp, bezie het 
leven en alles wat je omringt met dit Licht dat Ik je geef, opdat, wanneer je Mij nog eenmaal hoort, Ik 
je bewuster zal vinden en beter voorbereid om je zending te volbrengen. 
24 Ik heb te allen tijde in beelden tot u gesproken, maar nu staat u aan het begin van een nieuw 
tijdperk waarin Ik op een duidelijke manier tot u zal spreken, want nu zult u in staat zijn Mij te 
begrijpen. 



25 Alles in de schepping spreekt tot u van God en van het eeuwige leven, alles wat u omringt en in 
het leven gebeurt, is als het ware een beeld van het geestelijke. Maar gij zijt niet tevreden met de 
werken, die Ik geschapen heb en door middel waarvan Ik tot u spreek, u openbaringen geef en u 
onderricht. Elke natie, religieuze gemeenschap of sekte creëert beelden, symbolen, cultusvormen en 
beeldhouwwerken voor de voorstelling van het Goddelijke. U hebt dit noodzakelijk geacht en ik heb 
het u toegestaan, o mensheid. Maar nu uw geest meer verlicht is, meer ontwikkeld dan in vorige 
tijden, kan hij het leven duidelijk zien en begrijpen. Ik zal deze boodschap aan allen zenden opdat zij 
mogen ontwaken tot het Licht en de Waarheid volledig onder ogen mogen zien. 
26 De gaven van de geest, verdord door de verwaarlozing waarin de mens ze heeft gehouden, zullen 
de dauw van Mijn liefde op zich voelen vallen en wanneer de mensen hun gedachten weer in 
zuiverheid tot Mij richten, zullen zij zien wat zij voorheen niet hebben gezien. Zij zullen de stem van 
de Vader horen, die op velerlei wijze tot hen zal spreken, en zij zullen Zijn aanwezigheid bij elke 
gelegenheid voelen. 
27 Dan zullen zij ophouden religieuze symbolen en vormen van aanbidding te scheppen, want omdat 
zij het stralende gelaat van de Vader in de hele schepping zien, zullen zij niet langer de behoefte 
voelen aan deze voorwerpen, waaraan zij bijzondere gaven toekennen, om erin te geloven alsof zij 
het beeld van de Vader waren. 
28 Ik vraag jullie, leerlingen, die dit woord in Mijn onderricht gehoord hebben: waarom dachten jullie 
dat jullie symbolen moesten maken voor jullie eredienst, terwijl jullie Mij voor jullie ogen hadden, Mij 
hoorden en Mij voelden? 
29 Als jullie op deze vraag antwoorden dat jullie alleen respecteren wat de voorgangers jullie hebben 
nagelaten, dan zeg Ik jullie dat zij, overweldigd door het licht van Mijn Openbaring, met allegorieën 
hebben begrepen wat vergeestelijking is; Ik zeg jullie dat de voorgangers degenen zijn die het meest 
vergeestelijkt zijn; Ik zeg jullie dat zij degenen zijn die het meest vergeestelijkt zijn 
30 Dit volk heeft een grote geestelijke opdracht te vervullen te midden van deze mensheid die 
bedreigd wordt door het meest grenzeloze materialisme, dat groeit en oprukt als een nieuw 
heidendom, als een nieuwe en grootste cultus met de materie, de wereld en haar hartstochten. 
31 En in het aangezicht van deze beproevingen, wilt gij nog steeds herinneringen bewaren aan 
afgodische sekten? Is dit het voorbeeld van spiritualiteit dat jullie moeten geven, en zijn dit de 
wapens die jullie smeden om mee te vechten? 
32 Laat Mijn Woord in uw hart ontkiemen, zodat gij spoedig op weg zult gaan om van Mijn Leer te 
getuigen met uw werken. 
33 Wanneer Ik Mijzelf niet meer aan u bekend maak, omdat deze periode ten einde is, dwaalt dan 
niet af van het pad, houdt niet op Mij te zoeken in uw beproevingen, blijft vertrouwen op Mijn 
onderricht. 
34 Ik ben de nauwe poort waardoor gij moet gaan en Maria de ladder waarop gij zult klimmen in 
liefde en gehoorzaamheid aan uw Moeder. Als jullie Mij geloven en Mij aanbidden, zullen jullie geen 
valkuilen tegenkomen en zullen jullie de weg verkorten. 
35 Je bent in de tijd van de strijd van goed tegen kwaad. Jullie zijn geroepen om met Mij samen te 
werken in deze strijd die al begonnen is. Ik heb je geleerd hoe je moet vechten om de duisternis te 
verdrijven en licht te brengen aan iedere ziel. Mijn Woord heeft u geleid om waakzaam en biddend 
te leven, opdat gij u niet laat verleiden door valse lichten, noch gehoor geeft aan bedrieglijke 
stemmen. 
36 Wanneer die tijd voorbij is, en jullie Mijn verkondiging ver weg beschouwen, en jullie, in vervulling 
van Mijn instructies, dit goede nieuws aan jullie nakomelingen geven, zullen jullie naar die tijden 
terugverlangen, en je gelukkig voelen dat jullie uitverkoren waren om getuige te zijn van Mijn 
Goddelijke manifestatie. Maar reeds op dat ogenblik zal alles wat gij oneerlijk aan deze leer hebt 
toegevoegd, verdwenen zijn, en zal Mijn Woord kristalhelder en zuiver uit uw geest barsten, alleen 
licht en waarheid openbarend. 
37 Wanneer gij door uw medemensen wordt ondervraagd, spreek dan zonder iets te verbergen over 
hetgeen Mijn Werk bevat, en herinner hen in hun tegenwoordigheid aan de Meester in elk van Zijn 
leringen. 



38 Ik houd jullie verantwoordelijk voor de komende generaties, die van jullie afstammen. Bedenk dat 
Mijn woord van deze tijd niet alleen is gegeven voor enkele generaties, maar voor allen die u zullen 
volgen, en dat zij zich moeten toerusten met een grotere spiritualiteit om de top te bereiken die Ik de 
mensen als doel heb aangewezen. 
39 Ik zegen hen die de weg naar boven volgen en in de loop van de tijd een grotere verhevenheid 
bereiken in de studie van Mijn Werk en die zich voorbereiden om Mijn stem in hun geest te horen, 
zodra deze tijd van Mijn manifestatie door het orgaan van het menselijk intellect voorbij is. Gezegend 
zijn zij die in Mijn werk geloven en het weten te eren door hun vergeestelijking. 
40 Hoeveel van uw medemensen kunt u redden door uw gebeden? Deze wereld staat aan de rand 
van een afgrond, en ik stuur jullie erheen om de val te voorkomen. Stop de jeugd in hun snelle gang 
die leidt tot de vernietiging van hun zeden; zuiver hun zielen zodat zij de grondslagen kunnen vormen 
van een rechtvaardig en deugdzaam leven. 
41 Bewandelt de paden van de wereld en draagt als maatstaf van uw leven de waarheid van Mijn 
leer met u mee. Maar eerbiedigt het land, dat gij zult binnengaan, dan zullen de paden, die gij zult 
gaan, bereid worden, en er zal een verbond tussen de volkeren zijn, en gij zult van deze aarde een 
tehuis maken, waarin gij allen de warmte van de Hemelse Vader zult gevoelen en elkander als 
broeders en zusters zult erkennen. 
42 Ik heb geleden toen Ik de ondankbaarheid van Mijn schepselen zag, maar als zij Mij als Vader 
hebben verloochend, heb Ik nooit verloochend dat jullie Mijn kinderen zijn, ook al zijn sommigen 
bezoedeld. Ik heb grote volkeren gezien die zich van Mij hebben afgekeerd en die zich slechts aan 
hun materiële leven, aan hun problemen hebben gegeven, zonder iets van Mij te verwachten. Maar 
spoedig zal de tijd van ontwaken aanbreken, en van de kinderen tot de ouderen zullen zij hun leven 
wijden aan de studie en de beoefening van Mijn leer. De ouderen zullen vol goedheid spreken en de 
weg wijzen met het licht van hun ervaring. De kinderen zullen de wereld verrassen door de 
ontplooiing van hun geestelijke gaven en door toewijding aan Mijn Werk. 
43 Vandaag, geliefde mensen, put uit Mijn Leer de hoogste moraal voor jullie leven. Als jullie willen 
dat de wereld gelooft in deze openbaring, geef dan het grootste getuigenis van Mijn waarheid door 
jullie levens. Ik heb u gezegd de zuivere spiegels te zijn, een volk dat een voorbeeld weet te zijn van 
geloof, gehoorzaamheid en zuiverheid. 
44 Ziet toe, dat oprechtheid en goedheid onder u aan kracht winnen, en daardoor zult gij degenen 
die zonder oprechte bedoelingen tot uw rangen zijn toegetreden, corrigeren. 
45 Jullie, die de waarheid en de volmaaktheid van Mijn Leer begrepen hebben, hebben de plicht om 
met jullie goede werken al het kwaad tegen te gaan dat dit werk is aangedaan door hen die het 
uiteindelijke doel ervan niet hebben begrepen; Ik ben degene die de macht heeft om dit te doen. 
46 Besef hoe het kwade zaad zich onder u heeft vermenigvuldigd, totdat het het ware zaad bijna 
heeft overwoekerd. Valsheid, bijgeloof, huichelarij, hebzucht, slechte invloeden, fanatisme en alle 
onzuiverheden zijn het onkruid geweest dat zich heeft verspreid onder dit volk, dat Ik vrij wil zien van 
elke smet, om hen als afgezanten van Mij naar andere volkeren en naties te zenden. 
47 Ik vertrouw deze taak van zuivering toe aan hen die het ware, het zuivere liefhebben. Het is een 
werk van grote volharding. Maar hoe groot zal de blijdschap van dit volk zijn, wanneer zij zien dat 
hun licht eindelijk de duisternis heeft verdreven. Pas dan zal Ik jullie beschouwen als boodschappers 
van dit goede nieuws en jullie de wereld insturen om te strijden tegen het koninkrijk van het kwaad 
door zijn macht tegen te werken door middel van de vernieuwing van jullie medemensen.  
48 Bedenk met hoeveel liefde en goddelijk geduld Ik u heb onderwezen en u heb gecorrigeerd, 
waarbij Ik u opdraag Mij te laten wijzen op uw fouten en vergissingen en u te leiden tot 
volmaaktheid. Maar o hoevelen zijn er die doof blijven voor deze woorden, en in hun indolentie, in 
hun hardheid van hart, kostbare ogenblikken van voorbereiding laten voorbijgaan zonder te willen 
geloven in de beproevingen die hen wachten. 
49 Op een dag zal de wereld dit volk oordelen en onderzoeken, en alleen hij die heeft "toegekeken" 
zal dan standhouden. Maar hij die Mijn Werk heeft gebruikt voor zelfzuchtige en schadelijke 
doeleinden zal de gerechtigheid van de aarde op hem zien vallen, en dan zal hij te laat betreuren dat 
hij zijn eigen koninkrijk, zijn troon van vleierij en troost heeft willen scheppen binnen Mijn eigen 
geestelijk Werk, dat een werk is van liefde, nederigheid en verzaking. 



50 Ik zeg u allen nogmaals: "Waakt en bidt" en indien gij waarlijk in Mijn Woord gelooft, stelt dan 
niet uit tot morgen om het te gehoorzamen, want morgen kan het te laat zijn. 
51 Zie, mensen, de aarde is al te klein geworden om zoveel menselijk lijden te bevatten. Vroeger leek 
deze planeet voor de mens een "vallei" zonder einde; nu heeft hij haar veroverd en bevolkt. 
52 Ik gaf de mens deze wereld als een tehuis en zeide tot hem: "Groeit en vermenigvuldigt en vervult 
de aarde", en inderdaad heeft hij de aarde vervuld, maar hij heeft het met zonde en lijden gedaan. 
53 Deze wereld, die het tehuis zou moeten zijn van één enkele familie die de gehele mensheid 
omvat, is de appel van tweedracht en de oorzaak van onzinnig machtsstreven, van verraad en van 
oorlog. Dit leven, dat gebruikt zou moeten worden voor studie, voor geestelijke bezinning en voor 
het streven naar het eeuwige leven door de beproevingen en de lessen te gebruiken voor het welzijn 
van de geest, wordt door de mens verkeerd opgevat, zodat hij zijn hart laat vergiftigen door wrok, 
bitterheid, materialisme en ontevredenheid. 
54 De mensen vergeten de taal waarmee het geweten tot hen spreekt, zij verliezen het geloof en 
laten de gaven van hun geest uitgaan, zodat sommigen zich overgeven aan het materialisme, terwijl 
anderen mopperen over dit bestaan en een oneindig verlangen aanvoeren als excuus om deze 
wereld te ontvluchten en een ander land binnen te gaan. 
55 Deze vraag ik: Bezit u reeds de spiritualiteit die nodig is om betere werelden te bewonen? Hebt gij 
niet overwogen, dat, indien gij niet rijp zijt, zelfs al zoudt gij het beste der geestelijke tehuizen 
kunnen binnentreden, gij de waarde van dat leven niet zoudt kunnen waardeeren, noch de vrede er 
ten volle van genieten? 
56 Voorwaar, Ik zeg u: De verdienste van dit leven, dat gij thans hebt, is, dat de geest alle 
wisselvalligheden van het leven en de bestaande ontberingen weet te overwinnen; en dit is nog niet 
alles, maar bovendien, dat gij daarmee instemt, zult gij in uw geest het geluk ervaren, dat voortkomt 
uit het nuttig zijn voor uw medemensen in een wereld, waarin zulke grote behoeften heersen. 
57 Op de dag dat de ziel de volmaaktheid heeft bereikt die nodig is om zich in Mijn Koninkrijk der 
Hemelen te voelen, zal de plaats of wereld die zij bewoont, of zij al dan niet geïncarneerd is, voor 
haar van geen belang zijn. Het zal het Koninkrijk der Hemelen in zich dragen en zijn genade genieten 
in alle en elke zending die zijn Vader het zal zenden te volbrengen. 
58 Denk hierover na en word u er nu van bewust dat deze vallei van de aarde een uitgestrekt land is, 
dat gunstige gelegenheden biedt om daarin de nodige verdiensten te verwerven om die huizen te 
veroveren die uw geest begeert. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 117  
 
1 Volk, rust op vaste grond, verblijf in de schaduw van deze palmboom en luister naar Mijn Stem, 
opdat al uw zwakheden worden genezen, u weer op krachten komt en u uw omzwervingen kunt 
voortzetten. Zie dat het niet nodig is Mij het verdriet van je hart te vertellen, noch waar je vandaan 
komt, want Ik weet alles. Ik weet dat uw ziel een zware strijd heeft moeten leveren om de kromme 
paden te verlaten. Jullie komen om steun en kracht bij Mij te zoeken, om niet te wanhopen. Toen 
jullie op het punt stonden te verzwakken, toen jullie kracht op het punt stond op te raken, hebben 
jullie je ogen naar Mij opgeheven om Mij om hulp te vragen, en Ik heb onmiddellijk geantwoord en 
jullie naar deze oase van vrede geroepen, opdat jullie een uitstel van jullie pijn zouden krijgen. 
2 Hoeveel van Mijn leringen heb je begrepen en doorgrond sinds de eerste keer dat je het woord 
hoorde? Daardoor hebt gij begrepen, dat de ziel zich niet in één dag, noch in één jaar, noch in één 
leven vervolmaakt, want daar zij van eeuwige aard is, moet de weg der ontwikkeling lang zijn om 
haar volmaaktheid te bereiken. Jullie hebben ook geleerd te luisteren naar de stem van het geweten, 
die altijd tot jullie spreekt over de Wet, over liefde, over goedheid, over gerechtigheid en over 
zuiverheid, en jullie zijn erin geslaagd die te onderscheiden van die andere stem, die afkomstig is van 
de zintuigen van het vlees of van de hartstochten, en die niet altijd naar het goede pad leidt. 
3 Gij weet reeds dat gij wapens hebt om u te verdedigen, gij weet ook welk het schild is dat u 
beschermt, daarom zijt gij begonnen gebruik te maken van het gebed, van de goede gedachten, van 
de wilskracht en van het geloof. 
4 U hebt geleerd de bestanddelen waaruit uw wezen bestaat hun juiste plaats in het leven te geven, 
omdat u hebt begrepen dat het wezenlijke uw geest is, en dat daarna de gevoelens en het verstand 
komen, die een waardige plaats innemen. 
5 U weet nu dat ware spiritualiteit in de mens niet bestaat in het zich afscheiden van wat tot het 
materiële leven behoort, maar in het in harmonie zijn met de hele schepping, en om deze harmonie 
te bereiken moet de geest voorgaan, boven de mens staan, in één woord, de leider zijn. Anders is de 
geest de slaaf van het vlees. 
6 Gij weet dat men op Mijn weg geen liefde kan veinzen, noch oprechtheid, noch kennis, want gij 
voelt onmiddellijk een blik die alles doordringt en richt. U weet dat uw deugden en uw werken waar 
moeten zijn opdat uw verdiensten echt zijn. 
7 Wanneer ik zo tot jullie spreek, doe ik dat niet omdat ik de hoogste volmaaktheid van jullie eis, 
maar om jullie te vragen je in te spannen om die te bereiken 
8 Als u vandaag lijdt, als u een zware beproeving doormaakt of in een bed van pijn ligt, weet dan dat 
die beker u zuivert en vernieuwt, dat die crisis u doet boeten voor overtredingen, of dat het een 
wijze les voor de geest is, en ledig dan de beker met geduld en overgave. 
9 Jullie hebben geleerd te begrijpen dat Ik in ieder van jullie een tempel heb gebouwd en jullie 
durven niet meer kapot te maken wat er is gebouwd, maar jullie proberen met Mij samen te werken 
in dit werk. 
10 Gij hebt goed begrepen, dat gij geen verdienste moet verwerven in de ogen der mensen, om lof of 
beloning van hen te ontvangen, maar in de ogen van uw Vader, de enige die uw werken kan 
beoordelen. 
11 Wanneer jullie al deze liefdesleringen, die Ik jullie geef, begrijpen, moet er, hoe weerbarstig jullie 
stoffelijke natuur ook is en hoe heftig jullie hartstochten ook zijn, een onderwerping van het vlees 
aan de geest komen, die het begin zal zijn van het bereiken van de harmonie en de orde die in de 
mens aanwezig moeten zijn om zich met recht "Mijn kind" te kunnen noemen. 
12 De toekomst van vele mensen hangt af van jullie gedrag in het heden, geliefde mensen, twijfel er 
niet aan. Denk er daarom over na, bevrijd u van het laatste restje egoïsme dat nog in u is, en breng 
voor de toekomst vrede, eenheid, moraal en spiritualiteit tot stand, die onontbeerlijk zijn opdat de 
nieuwe generaties de geplaveide weg zullen vinden. 
13 Twijfel niet aan het doen van dit Werk in de wereld, want het is niet de eerste keer dat Ik Mijn 
zaad aan u toevertrouw. Het bewijs is dat Ik in deze vorm tot jullie spreek en dat jullie Mij begrijpen. 



14 Dit is de voortzetting van Mijn onderricht, maar niet het einde der tijden, zoals de mens het 
uitlegt. De wereld zal in de ruimte blijven draaien, zielen zullen naar de aarde blijven komen en 
incarneren om hun bestemming te vervullen. De mensen zullen deze planeet blijven bevolken, en 
alleen de manier van leven onder de mensen zal veranderen. De veranderingen die het menselijk 
leven zal ondergaan, zullen groot zijn, zo groot dat het u zal toeschijnen alsof een wereld verdwijnt 
en een andere wordt herboren. 
15 Zoals te allen tijde het leven van de mensheid is verdeeld in tijdperken of tijdperken, en elk 
daarvan zich door iets heeft onderscheiden - hetzij door zijn ontdekkingen, hetzij door de Goddelijke 
openbaringen die de mensen daarin hebben ontvangen, hetzij door de ontwikkeling van het gevoel 
voor schoonheid, wat jullie kunst noemen, of wetenschap - Ik zeg jullie dat dit Tijdperk zal worden 
gekenmerkt door de ontwikkeling van de gaven van de geest, dat deel van jullie wezen waarmee 
jullie hadden moeten beginnen het in jezelf te ontwikkelen, om jezelf zo grote kwaden en dwalingen 
te besparen. 
16 Denkt u niet dat het leven van de mensheid volledig zou kunnen worden omgevormd door uw 
geestelijke natuur te ontwikkelen, door uw geestelijke gaven te ontwikkelen, en door de wet van het 
geweten op aarde te doen naleven? 
17 Als je je maar bewust kon zijn van alles wat je geest bezit! Maar jullie weten het niet, ondanks de 
millennia die jullie in de wereld en in de geestelijke ruimte hebben vertoefd, omdat in jullie egoïsme - 
dat liefde voor jezelf is - alleen de wetenschap in dienst van het stoffelijk bestaan belangrijk voor 
jullie is geweest. 
18 Ik zal het zijn, die de deugden, bekwaamheden, schoonheden, krachten en wonderen, die in uw 
geest verborgen zijn, voor u zal ontsluieren, daar dit er de juiste tijd voor is, omdat gij er de laatste 
vruchten van een tijdperk mee zult oogsten. 
19 Spoedig zullen alle volkeren weten dat Ik, hun Heer, tot hen gesproken heb in alle eeuwen die de 
mensheid heeft doorgemaakt en dat elk van Mijn openbaringen als een trede was op de geestelijke 
ladder die Ik heb verheven opdat allen tot Mij zullen opklimmen; Ik, de Heer, heb tot jullie gesproken 
in alle eeuwen die de mensheid heeft doorgemaakt en elk van Mijn openbaringen was als een trede 
op de geestelijke ladder die Ik heb verheven opdat allen tot Mij zullen opklimmen 
20 Deze tijd zal de tijd van het licht, het tijdperk van de geest of de tijd van de waarheid worden 
genoemd; maar ik zeg u dat het de tijd is van de opkomst van de geesten en hun wederoprichting 
21 De ziel is de tempel die door Mij is gebouwd, een heiligdom dat voortdurend door de mensen 
wordt ontheiligd. Maar nu is het tijdperk van het licht, zo vaak voorspeld, aangebroken, waarvan de 
heldere gloed door allen zal worden gezien, en onder wiens warmte alle kinderen van de Heer zich 
zullen verzamelen. Ik spreek niet tot u over een godsdienstige gemeenschap die sommigen 
verwelkomt en anderen verwerpt, die haar waarheid verkondigt en de waarheid van anderen 
ontkent, of die onwaardige wapens gebruikt om zich door middel van geweld of intimidatie op te 
dringen. Neen, Ik spreek tot u alleen van een Wet, verklaard door een Leer, die de boodschap is die Ik 
u in deze tijd door dit Woord heb geopenbaard. Wanneer dus het uur voor u komt om uit te gaan en 
deze Blijde Boodschap te verkondigen, zult gij door uw daden vrede, liefde, barmhartigheid, eenheid 
en broederschap prediken. Maar indien gij op uwen weg iemand ontmoet, die huichelachtig 
hetzelfde predikt als gij, maar de waarheid bedriegt, zult gij de leugen door uw werken ontmaskeren. 
Anderzijds, indien gij uw broeders en zusters ontmoet, die door hun voorbeeld de waarheid, de liefde 
en de barmhartigheid prediken, moet gij u met hen verenigen, want hun strijd en de uwe zal dezelfde 
zijn.  
22 Ik kan jullie alleen maar zeggen dat als jullie ontrouw zijn en niet zijn toegerust, jullie je niet 
waardig zullen voelen om dit werk te volbrengen. Wanneer gij dan ziet dat anderen beginnen te 
worstelen met het ware geloof en met de oprechtheid, sta hen dan niet in de weg, want dan zou uw 
verantwoordelijkheid tegenover Mijn gerechtigheid dubbel zo zwaar zijn. 
23 Ik maak u alles van tevoren bekend, zodat niets u verrast en gij dus, wanneer gij ten strijde trekt, 
weet hoe gij het ideaal van geestelijke verheffing in uzelf kunt opwekken. 
24 Deze aarde, die altijd een oogst van zieke, vermoeide, verstoorde, verwarde of weinig rijpe zielen 
naar de andere wereld heeft gezonden, zal Mij weldra vruchten schenken die Mijn Liefde waardig zijn 



25 Ziekte en pijn zullen je leven steeds meer verlaten naarmate je een gezond en geestelijk 
volwassen bestaan leidt, en als dan de dood komt, zul je die bereid vinden voor de reis naar het 
geestelijk tehuis. 
26 Wie zou nog kunnen verdwalen of verward raken bij het binnentreden van het Huis van de Geest, 
wanneer hij het in dit leven al heeft aangevoeld, op de momenten van bidden, mediteren, dromen of 
zich onderdompelen in Mijn Wet? 
27 Vandaag lijkt zoveel vrede en zoveel goeds onbereikbaar voor u, en dat komt omdat u alle 
verwarring om u heen ziet, een verwarring die, zoals u weet, op alle terreinen van het menselijk 
leven zal toenemen. Maar Ik zeg u, vertrouw op Mij, waak, bid en wees onvermoeibare zaaiers, 
opdat deze stormachtige nacht het licht van de nieuwe dageraad moge voortbrengen en de aarde 
haar nieuwe bewoners moge voelen, die haar met edele werken begiftigen, herstellende en 
herbouwende alles wat de dwazen en de snoodaards hebben vernietigd en ontheiligd. 
28 Volk, op deze dag heb Ik u een deel van Mijn Goddelijke plannen met u geopenbaard. Ik heb jullie 
van tevoren iets laten weten van wat tot de toekomst behoort, en jullie voorbereid op de strijd die 
de hele mensheid te wachten staat. 
29 Denk er goed over na, en gij zult bemoedigd worden, want waarlijk Ik zeg u: Zalig zijn zij, die dit 
boek lezen, dat u "Mijn Woord" openbaart. Daarin heb je veel leringen gevonden die voor jou 
onbekend waren. 
30 Ik wilde horen van hen die niets op aarde het hunne noemen, opdat ik hen daarna zou kunnen 
dienen. Ik heb u uitverkoren onder de nederigen, zoals Ik te allen tijde Mijn dienaren heb gezocht 
onder de eenvoudigen van hart. Gij weet, dat de bezitters der rijkdommen in deze wereld altijd met 
hen bezig zijn en niet aan Mij denken. Ik heb hun een bepaalde tijd gegeven om datgene te 
aanbidden waarvan zij zoveel houden. Maar altijd zal het uur komen om Mijn stem te horen, om hun 
kruis op te nemen en Mij te volgen; maar voor het zover is, zullen zij zich reinigen in de smeltkroes 
van het lijden. 
31 Geliefde discipelen, er resten jullie nog slechts zeven jaren, die zullen zijn als zeven dagen waarin 
jullie Mij kunnen horen. Ik wil dat jullie in deze periode jullie wisselvalligheid achterlaten en dat jullie 
stappen zeker worden, zodat jullie, wanneer het jaar 1950 komt, tot Mij kunnen zeggen: "Heer, de 
vereniging onder ons is werkelijkheid geworden, en wij brengen U bewijzen van onze vergeestelijking 
en onze broederschap." 
32 Dit volk weet dat Ik slechts op hun vergeestelijking wacht om Mijn stem in hun geweten te laten 
horen wanneer Ik tot hen zeg: volk, sta op en vermenigvuldig u als het stof der aarde. Doorkruis 
valleien, steden, woestijnen en zeeën, en verspreid deze leer met liefde en nederigheid. Mijn 
almachtige zorg zal paden openen en grenzen teniet doen. Mijn liefde zal u beschermen tegen elke 
vervolging of hinderlaag van boosheid, en Ik zal Mijn woord op uw lippen leggen wanneer de 
gelegenheid er om vraagt. 
33 Groot, zeer groot is dit werk dat ik u toevertrouw, want ik wil dat u sterk en groot van geest bent. 
In werkelijkheid zeg ik jullie dat in het hart van jullie Vader geen plaats is voor egoïsme. 
34 Zeven jaar vertrouw Ik toe aan de mensen die deze gezegende velden hebben ontvangen, opdat 
zij er vruchten van zullen oogsten die Mijn Goddelijkheid waardig zijn. 
35 Mensen, heb medelijden en geduld met hen die hun eerste stappen zetten. Berisp hen met de 
goedheid waarmee ik u heb gecorrigeerd. Hebt elkander lief met de liefde waarmede Ik u heb 
liefgehad, en er zal eendracht onder u zijn. 
36 Kom naderbij, Mijn aanwezigheid is als de schaduw van een boom, Mijn woord is als het lied van 
een vogel. Komt tot Mij, gij die hongert en dorst naar gerechtigheid, gij die ziek zijt, gij die arm van 
geest zijt en onwetend, nadert tot Mij! 
37 Ik wijs u niet af om uw armoede, noch veracht Ik u om uw rang. Ik weet dat er in ieder van jullie 
een geest is die Mijn licht nodig heeft om tot leven te komen. 
38 Ik breng gezondheid aan de zieken en hoop aan de bedroefden. Niemand zal vertrekken zonder 
troost voor zijn lijden. Maar wanneer je vrede hebt bereikt, zul je je bekleed voelen met de 
waardigheid die ik je geef. Mopper niet op de wereld en op haar wisselende lotgevallen en lijden. 
Denk eraan dat zij het waren die jullie naar Mij hebben geleid. Trek u niet terug van uw 



medemensen, integendeel, nu gij hebt ervaren hoe Ik u ontvang en hoe Ik u gaven geef, nadert hen 
nog meer en doet aan de behoeftigen wat gij Mij aan u hebt zien doen. 
39 Door één uwer, die waarlijk Mijn leer beoefent, zullen er velen zijn, die Mijn genade zullen 
verkrijgen. 
40 Gebed, naastenliefde en goede wil zijn alles wat gij nodig hebt opdat uw kennis van Mijn leer zal 
schijnen als stralend licht temidden van de duisternis. Tijden van bezoeking komen eraan, en Ik wil 
dat al Mijn discipelen voorbereid zijn. 
41 Zolang de mensen vrede of wereldse genoegens genieten, zullen zij u niet roepen, maar gedreven 
door pijn zullen zij u zoeken. Wees voorbereid, want weldra zal verdriet over de wereld worden 
uitgestort. Dan zul je door de zieken geroepen worden om hen Mijn balsem te brengen. Velen van 
uw medemensen zullen u om gebed vragen en verlangen ook uw onderricht om het pad te vinden 
dat hen naar geestelijke verheffing zal leiden. 
42 Ziet gij hoe teer en groot de taak is die u wacht? 
43 In stilte belijdt gij dat de openbaring die Ik u in deze tijd heb gegeven groot is. Als jullie weten hoe 
je je moet gedragen als Mijn discipelen, zullen jullie een nog groter licht zien in Mijn Werk. 
44 Vorm het volk van vrede en vergeestelijking, verwijder uit uw harten de laatste resten van 
fanatisme die nog in u zijn. Verkrijgt reiniging door vernieuwing, dan zal Ik een teken aan de hemel 
geven dat in de wereld gezien zal worden, en dat u zal zeggen dat "de dag des Heren" gekomen is. Dit 
teken zal zelfs door de "blinden" worden gezien en door de ongeschoolde geest worden begrepen. 
45 Maak gebruik van het sterkste wapen dat Ik u heb toevertrouwd, het gebed, en bid, opdat gij geen 
gehoor geeft aan hen die het vuur van uw geloof willen doven. Wees waakzaam, mensen, laat 
niemand je hart verduisteren en proberen je de weg te doen missen. Jullie kennen Mijn Wet al, dit is 
de weg, wijk er nooit van af, en jullie hebben niets te vrezen. 
46 Indien op aarde sommigen u willen vernietigen, en sommigen voor u bidden omdat zij denken dat 
u verloren bent, bedenk dan dat er in het geestelijke rijk zij zijn die waken over elke stap die u zet. 
Uw Hemelse Moeder beschermt u onder haar mantel, Elias waakt over u met de liefde van een 
geestelijke herder, en uw broeders en zusters die aan gene zijde leven en zich aan het goede wijden, 
beschermen en adviseren u. Zo spreek ik tot hen die, te midden van besluiteloosheid en twijfel, hun 
eerste stappen zetten en toch dikwijls struikelen en vallen. 
47 Weldra zal het geloof in hun harten ontbranden, en wanneer het ontbrandt, zal niets en niemand 
het kunnen doven. Maar eerst moet Ik jullie Mijn onderricht geven, opdat jullie harten gesterkt 
worden en jullie geest zich meer en meer afwendt van de nutteloosheid. Op deze manier zul je je 
geleidelijk naar boven ontwikkelen. Dan zul je voelen hoe de dorst naar waarheid en liefde, die je mij 
geeft te erkennen, is gelest, zodat je vol kracht en moed naar de vervulling van je taak gaat. 
48 Ik bereid jullie voor met oneindige liefde, want Mijn onderricht door deze stemdragers duurt niet 
eeuwig. Spoedig zullen jullie dit woord niet meer horen, en toch moeten jullie sterk zijn in de strijd 
die zal komen wanneer Mijn Woord niet meer in deze vorm wordt overgebracht. 
49 Wat zouden jullie doen als jullie de leer van de Meester niet begrepen hadden? Hoe zult gij uw 
geloof kunnen verdedigen, als gij niet de wapens hebt geleerd, die u kunnen helpen uzelf te 
verdedigen? Denk over deze woorden na, want velen zullen opnieuw op hun knieën vallen voor 
afgoden, omdat zij niet wisten hoe zij Mijn leringen moesten gebruiken. 
50 Mensen, wees niet doof voor Mijn stem en interpreteer Mijn werk niet verkeerd. Ik heb je gezegd 
het bekend te maken met de oprechtheid waarmee ik het je heb toevertrouwd. Luister naar Mijn 
stem, opdat gij, wanneer gij die van uw vijanden hoort, in staat moogt zijn u te bevrijden uit hun 
strikken en valstrikken. 
51 Tot nu toe heb je het leven en de mensen oppervlakkig bekeken. Maar nu toon Ik jullie de 
betekenis en de essentie van alle leringen die Ik jullie in de Drie Tijden heb geopenbaard, opdat jullie 
volledig zullen weten wie jullie zijn, en opdat jullie je bestemming zullen aanvaarden zoals Christus 
zijn kruis aanvaardde, en opdat jullie je naaste zullen liefhebben in de Schepper. Dit alles openbaart 
en toont u Mijn Leer. Nu zeg Ik jullie dat degene die door Mij gemerkt is zich niet superieur moet 
voelen aan degene die het merkteken niet heeft ontvangen, want velen van hen zullen jullie bewijzen 
geven van vergeestelijking, en dat zij geestelijke gaven bezitten die even groot zijn als die van jullie. 



52 Dit is de tijd waarin de hemelse klok in het oneindige wordt gehoord, die de mensen tot 
samenkomst roept en hen uitnodigt tot bezinning en gebed. De echo ervan weerklinkt onophoudelijk 
op de bodem van ieder hart, want het is de Derde Tijd, wanneer Elia, als Mijn boodschapper, van het 
ene einde van de wereld tot het andere, de zielen oproept om te verschijnen voor het oordeel. Jullie 
zullen behoren tot hen die Mij op dat uur zoeken door middel van de geest en niet door middel van 
beelden en beelden die door mensenhanden zijn gemaakt, zodat Ik kan zeggen dat jullie behoren tot 
hen die hebben vastgehouden aan Mijn Wet, want in diezelfde Wet die Ik jullie op de berg Sinaï heb 
gegeven, heb Ik jullie opgedragen dat jullie - om Mij te aanbidden - voor jullie ogen geen beeld 
mogen hebben dat Mijn Goddelijkheid voorstelt. 
53 Indien Ik u sedertdien tot de geestelijke eredienst heb geroepen, is het juist en gepast dat gij Mij 
die nu aanbiedt, o volk dat tijdelijk de hoop heeft verloren om tot totale vernieuwing en 
vergeestelijking te komen. Besef hoe Ik je bestaan heb verlengd en hoe Ik je de weg van herstel en 
evolutie heb doen gaan, opdat je in je schreden en in je voortdurende omzwervingen elke 
onvolmaaktheid en elke bezoedeling achter je zou laten. Hebt gij niet reeds gezien hoe de wateren, 
vertroebeld door modder, uiteindelijk helder worden in hun vlugge loop? Voorwaar, Ik zeg u, 
hetzelfde zal met uw ziel gebeuren. 
54 Ik ben de Heer van het leven en van de geschapen dingen. Daarom zeg ik u dat ik de enige ben die 
het mysterie, de eeuwigheid en de bestemming van alle wezens kent. 
55 Als de mensheid niet zo halsstarrig was in haar onwetendheid, zou haar bestaan op aarde er 
anders uitzien. Maar de mensen verzetten zich tegen Mijn geboden, zij vervloeken hun lot en in 
plaats van met Mij samen te werken in Mijn Werk, zoeken zij een manier om Mijn wetten te 
omzeilen en zo hun wil op te leggen. Ook zeg Ik u, dat als de mensen zorgvuldig hun doen en laten 
zouden gadeslaan, zij zouden opmerken hoe zij zich telkens weer tegen Mij verzetten. 
56 Wanneer Ik de mensen overstelp met Mijn welbehagen, worden zij zelfzuchtig; wanneer Ik hen 
laat genieten van genoegens, bereiken zij losbandigheid; wanneer Ik hun kracht beproef om hun ziel 
te sterken, komen zij in opstand; en wanneer Ik de beker der bitterheid tot hun lippen laat komen 
om hen te louteren, vervloeken zij het leven en voelen zij dat zij hun geloof verliezen. Wanneer Ik de 
last van een groot gezin op hun schouders leg, wanhopen zij en wanneer Ik een van hun verwanten 
van de aarde wegneem, beschuldigen zij Mij ervan onrechtvaardig te zijn. 
57 Nooit stemt gij toe, nooit hoor Ik u Mijn Naam zegenen in uw beproevingen, noch zie Ik u trachten 
mee te werken aan Mijn Scheppingswerk. 
58 Herinnert gij u niet de voorbeelden, die Ik u in Jezus gegeven heb, toen Hij dat leven wijdde aan 
de verheerlijking van Zijn Vader? 
59 Jezus bezat niets op aarde, en toch klaagde Hij nooit over Zijn armoede. Hij moest zijn moeder en 
zijn vaderland verlaten en alles opgeven uit liefde voor Hem die Hem gezonden had. Zijn werk was 
zeer moeilijk en Zijn weg smartelijk tot het einde toe, maar Hij kwam er nooit tegen in opstand. Hij 
werd vervolgd en bespot, veroordeeld en tenslotte gedood, maar uit Zijn hart, Zijn lippen en zelfs Zijn 
ogen kwam alleen zegen, vergeving en troost voor hen die Hem liefhadden en ook voor hen die Hem 
beledigden. 
60 Maar niet alleen Mij kunt u tot een voorbeeld nemen dat navolging verdient. Denk aan de 
gehoorzaamheid van Abraham toen zijn Heer het leven van zijn zoon eiste, aan het geduld van Job 
die Mij zegende bij elk van zijn bezoekingen, en zoals deze voorbeelden zijn er nog vele andere die 
tot u zijn gekomen door de geschiedenis heen. 
61 Jullie verwonderen je soms wanneer jullie een zieke geduldig zijn kruis zien dragen, een blinde of 
verlamde die Mijn Wil zegent. Bij andere gelegenheden kunt gij de toewijding niet begrijpen van een 
vader die juist de zoon heeft verloren van wie hij veel hield; de gematerialiseerde mensen van deze 
tijd, zo ver verwijderd van de Waarheid, kunnen die toewijding, dat geduld en die eerbied voor de 
raadgevingen van God niet begrijpen. Ik ben het, die deze prachtige voorbeelden van nederigheid, 
van gehoorzaamheid aan Mijn Wil en van geestelijke rijpheid voor jullie heb neergezet, opdat jullie 
modellen hebben om na te volgen in jullie beproevingen. 
62 Ik zeg u, als deze mensheid in alles doet wat Mijn Wil is, zal zij op aarde geen pijn meer kennen, 
want Mijn Vrede zal in haar geest zijn. 
Mijn vrede zij met u! 



Instructie 118  
 
1 "Laat de kleine kinderen tot Mij komen," zeg Ik jullie opnieuw. Denk niet dat zij Mij niet kunnen 
ontvangen omdat zij klein zijn in uw ogen. 
2 Hoeveel schuld en smet een ziel ook op zich heeft, zolang zij in de kindertijd leeft, deelt zij in de 
zuiverheid en onschuld van haar fysieke omhulsel. Juist in deze tijd heeft de ziel allerlei soorten hulp 
nodig om niet van het rechte pad af te dwalen. 
3 Reïncarnatie is de gelegenheid die God, in zijn liefdevolle rechtvaardigheid, aan de ziel biedt om 
haar zuiverheid te herwinnen en op het rechte pad terug te keren. Op die manier kan zij gebruik 
maken van de ervaring die zij op haar pelgrimstocht heeft opgedaan. 
4 Wanneer jullie naar kinderen kijken, doe dat dan met respect, want jullie weten niet welke ziel in 
hen verborgen ligt. Maar waar je zeker van kunt zijn is dat elk van deze kleine wezens een verleden 
heeft dat een lange geschiedenis vertegenwoordigt, een groot leven van ontwikkeling. 
5 Zolang de ziel de kinderschoenen van haar hoogte doormaakt, heeft zij de hulp van haar ouderen 
nodig, omdat haar lichaam nog te zwak is om haar te ondersteunen. Het heeft tederheid nodig opdat 
het hart zich niet verhardt, en het heeft voorbeelden en leringen nodig om het op te voeden en aan 
te moedigen tot het uur komt waarop het zich kan openbaren. 
6 Ledere ziel brengt haar boodschap in de wereld, en om die tot uitdrukking te kunnen brengen, is 
het nodig dat alles in haar omgeving haar gunstig gezind is. Wanneer de ziel, na haar lange 
ontwikkelingsreis, vol strijd en beproevingen om haar volmaaktheid te bereiken, zich eindelijk vrij ziet 
van vlekken, ontberingen en onwetendheden, en er alleen maar licht in haar is, gaat zij steeds meer 
lijken op de zuiverheid van kinderen. 
7 Het kind weet intuïtief dat het niet in staat is voor zichzelf te zorgen, en daarom stelt het al zijn 
vertrouwen in zijn ouders. Het vreest niets zolang het aan hun zijde is. Het verwacht alleen het goede 
en weet dat het hem aan niets zal ontbreken. Later ontdekt hij dat er in hen een bron van kennis, 
tederheid en leven is, en daarom ervaart hij gelukzaligheid in hun gezelschap. 
8 Wanneer zullen de mensen dit gevoel hebben? Wanneer zullen ze bij Mij zijn? Wanneer zal de ziel 
van de mens dat geloof, die zuiverheid en dat vertrouwen bereiken, dat het kind in zijn onschuld 
bezit? 
9 Voorwaar, Ik zeg jullie dat wanneer dit gebeurt, jullie opnieuw Mijn liefdevol Woord zullen horen 
zeggen: "Laat de kinderen tot Mij komen, want van hen is het koninkrijk der hemelen". 
10 Lang geleden werd u gezegd: eert uw vader en uw moeder, en de beste manier om hen te eren is 
een rechtvaardig en deugdzaam leven te leiden. 
11 Is het nodig dat ik u herinner aan uw plichten op aarde op dit moment? Uw hart zegt tot Mij: Nee, 
Heer, spreek nu tot ons vanuit het geestelijk leven. Toch zie ik dat mannen zich niet hebben ingesteld 
op het eren van hun ouders. En als zij de eerste geboden niet hebben vervuld, hoe zullen zij dan in 
staat zijn Mijn nieuwe leerstellingen te vervullen? 
12 Op de fundamenten van de Wet bouw Ik, met het licht van Mijn Leer die Ik jullie in het Tweede 
Tijdperk heb geleerd, de muren van het Heiligdom; en nu, met Mijn Nieuwe Woord, voltooi Ik de 
bouw van de Geestelijke Tempel 
13 Ik moet u zeggen, dat uw fundamenten nog zwak zijn, omdat gij niet leeft in overeenstemming 
met de wetten van het Eerste Tijdperk; want alleen op een ware moraal en een gezuiverde deugd 
zult gij uw innerlijke tempel kunnen bouwen. 
14 Mijn vraag is deze: Hoe zou je je hemelse Vader kunnen eren zonder eerst je ouders op aarde te 
eren? Hoe zou je kunnen proberen de mensheid als je broeders en zusters te beschouwen als je niet 
eerst je familie liefhad, die bestaat uit je ouders, broers en zussen, man of vrouw, en kinderen? 
15 Daarom heb Ik gewild dat jullie de Wet van het Eerste Tijdperk verenigen met de Leer die Ik jullie 
door Jezus gegeven heb, en met de openbaringen van dit Tijdperk, want zo zullen jullie alle kennis en 
de werktuigen hebben om het Spirituele Pad te bewandelen dat leidt naar het Eeuwige Licht; daarom 
heb Ik gewild dat jullie de Wet van het Eerste Tijdperk verenigen met de Leer die Ik jullie door Jezus 
gegeven heb en met de openbaringen van dit Tijdperk 



16 Indien gij in uw leven de deugd niet betracht en er toch trots op zijt dat gij de wet vervuld hebt, 
zeg ik u dat gij oneerlijk handelt en de waarheid bedriegt. 
17 Mijn discipel moet zuiver van hart zijn op aarde om zuiver van geest te zijn. 
18 Eer door uw leven hen die u het bestaan schonken volgens Mijn Wil, en morgen zullen uw 
kinderen u eren. Verheerlijk Mij niet alleen met geestelijke werken, neen, ook uw menselijke werken 
verheerlijken Mijn Geest. 
19 Dit is een tijd waarin velen, die de grote kwellingen ervaren die zich over de mensheid 
verzamelen, uitroepen: "Het is de Hand van God die de mensheid straft door pijn. Maar Ik zeg jullie 
dat dit een verkeerde manier is om over Mijn gerechtigheid te denken. 
20 Wanneer zult gij begrijpen, dat pijn alleen bestaat ten gevolge van uw zonden en dat het de mens 
zelf is, die zichzelf veroordeelt en straft? 
21 Jullie moeten begrijpen dat wanneer Ik toesta dat pijn jullie hart treft, Ik jullie het duidelijkste 
bewijs geef dat de zonde het grootste obstakel is, zodat jullie het licht kunnen zien en de vrede van 
de Geest kunnen genieten; Ik geef jullie het duidelijkste bewijs dat de zonde het grootste obstakel is, 
zodat jullie het licht kunnen zien en de vrede van de Geest kunnen genieten 
22 Velen geloven dat zij Mij liefhebben en Mij dienen, maar wanneer het lijden hen treft, vragen zij 
zich verbijsterd af: "Hoe komt het dat, hoewel ik Mijn Vader liefheb, Hij mij deze beker van lijden laat 
drinken?" - Zij zijn zich er niet van bewust dat zij niet alleen Mij niet liefhebben, maar dat zij ook hun 
hartstochten en hun streven naar aardse dingen voor hen een cultus hebben laten zijn waaraan zij 
voorrang geven, zonder zich bewust te worden van de eredienst die zij Mij zouden moeten bewijzen. 
23 Indien de mensen eer zouden bewijzen aan de waarheid, de liefde, de rechtvaardigheid en de 
goedheid, welke eigenschappen van Mijn Geest zijn, gelooft gij dan dat pijn, oorlog, honger, 
verwarring en dood nog in de wereld zouden kunnen bestaan? Waarlijk, ik zeg u, geen van deze zou 
in uw leven bestaan, en in plaats daarvan zou er vrede zijn, gezondheid van ziel en lichaam, moed om 
te leven, en welzijn. 
24 Herinnert u, dat u in de wet werd gezegd: "Gij zult geen andere goden naast Mij hebben." Toch 
zijn er vele goden die de menselijke ambitie heeft geschapen om te aanbidden, eer te bewijzen en 
zelfs het leven aan te offeren. 
25 Begrijpt, dat Mijn wet niet verouderd is, en dat zij, zonder het te beseffen, onophoudelijk tot u 
spreekt door het geweten; toch blijven de mensen heidenen en afgodendienaars. Zij houden van hun 
lichaam, vleien hun ijdelheden en verwennen hun zwakheden; zij houden van de schatten der aarde, 
waaraan zij hun vrede en hun geestelijke toekomst opofferen. Zij brengen hulde aan het vlees, 
bereiken soms degeneratie en vinden zelfs de dood in het verlangen naar genoegens. 
26 Overtuig uzelf dat gij de dingen van de wereld meer hebt liefgehad dan uw Vader. Wanneer 
hebben jullie je voor Mij opgeofferd door Mij lief te hebben in jullie naaste en Mij te dienen? 
Wanneer offert gij uw slaap op of brengt gij uw gezondheid in gevaar om hulp te bieden en het lijden 
te verlichten dat uw medemensen treft? En wanneer bent u tot bijna de dood gegaan voor een van 
de verheven idealen die Mijn Leer inspireert? Zie dat de aanbidding die je met het materiële leven 
doet, vóór de aanbidding van het geestelijke leven voor jou komt. Daarom heb ik u gezegd, dat gij 
andere goden hebt, die gij meer aanbidt en dient dan de ware God. 
27 Hoe zult gij op aarde een leven kunnen kennen dat gerechtigheid omvat, en hoe zult gij op uw ziel 
de goddelijke mantel van Mijn vrede kunnen voelen? Wat zul je kunnen doen om geen pijn meer te 
voelen, als dat het enige is wat de valse goden die je hebt geschapen en liefhebt van lang vervlogen 
tijden tot heden je kunnen bieden? 
28 Heb Mij meer lief dan alle geschapen dingen, want als jullie Mij liefhebben, zullen jullie weten hoe 
je alle wezens hun juiste en ware plaats kunt geven. 
29 De verwarring die op dit ogenblik in de wereld heerst is zeer groot, maar de geest van de mensen 
is voorbereid en het is voldoende voor Mijn oproep om hen opnieuw hun ogen te doen richten op 
Mijn Wet 
30 De tijd nadert dat het licht van Mijn Geest de harten zal bereiken en hen zal doen voelen en 
begrijpen wat zij tot nu toe niet hebben begrepen. 
31 Geliefde leerlingen, jullie tonen Mij jullie geest die dorst naar de waarheid, en daarom nodig Ik 
jullie uit om naar deze bron te komen om te drinken tot jullie je dorst gelest hebben. doordringt tot 



de kern van Mijn Woord; bedenkt dat Ik slechts tot een bepaalde grens materialiseer en dat het dan 
aan u is om de juiste conclusies te trekken door alles wat u hebt gehoord grondig te onderzoeken. 
Bid en vraag Mij in je gebed, dan zul je ervaren hoe je een vonk van Mijn Licht ontvangt bij elke 
manifestatie. Verwacht niet de hele waarheid in één ogenblik te ontvangen. Wees u ervan bewust 
dat er zielen zijn die al lange tijd naar de waarheid zoeken, die onderzoek doen en proberen door te 
dringen tot alle mysteries, en nog steeds niet het gewenste doel hebben bereikt. 
32 Christus leerde u de weg toen Hij zei: "Hebt elkander lief. Toch bent u zich tot op heden niet 
bewust geworden van de reikwijdte van dit verheven gebod. Waarlijk, ik zeg u, het gehele leven der 
mensen zou worden omgevormd, indien gij volgens dit hoogste beginsel zoudt leven, want alleen de 
liefde zal in staat zijn u de geheime raad Gods te openbaren, daar daarin de oorsprong van het leven 
ligt. Zoek de waarheid met ijver, zoek de zin van het leven, heb lief, word sterk in goedheid, en je zult 
zien hoe beetje bij beetje alles wat vals, oneerlijk en onvolmaakt was, van je wezen zal wegvallen. 
Wees dagelijks ontvankelijker voor het licht van de goddelijke genade, dan zult u in staat zijn uw Heer 
alles te vragen wat u wilt weten, alles wat uw geest nodig heeft om de allerhoogste waarheid te 
bereiken. 
33 Werk op aarde met meer toewijding en wijd u getrouw aan uw plichten. Streef altijd naar de 
vooruitgang van je ziel, zodat je materiële leven niet onvruchtbaar zal zijn. 
34 Bid met het eenvoudige gebed dat uit het zuiverste hart komt, en onderzoek uw werken met de 
hulp van het geweten. Dan zul je genieten van Mijn aanwezigheid. 
35 In deze vereniging van de geest zult u stromen van licht ontvangen om het leven beter te 
begrijpen. Het zal u niet ontbreken aan de inspiratie die u zal leiden om steeds beter te worden. Op 
die ogenblikken zullen de krachten en de gaven van de geest ontwaken, en dan zullen jullie in staat 
zijn om de verschillende opdrachten uit te voeren die Ik jullie heb toevertrouwd. 
36 Intuïtie, dat wil zeggen spirituele visie, voorgevoel en profetie, maakt de geest helder en doet het 
hart sneller kloppen ten overstaan van de boodschappen en stemmen die het uit de oneindigheid 
ontvangt. 
37 Wanneer de mensen eenmaal hebben geleerd met Mijn Geest te communiceren, behoeven zij 
geen boeken meer te raadplegen of in te zien. Vandaag de dag vragen zij nog steeds aan degenen 
van wie zij geloven dat zij meer weten, of zij zijn op zoek naar geschriften en boeken in het verlangen 
om de waarheid te vinden. 
38 Gezegend is hij die gretig is om Mijn Woord te horen en geen enkele van Mijn onderrichtingen wil 
missen, want hij zal erin slagen in zijn geest het boek te vormen dat in deze tijd zijn beste erfenis zal 
zijn. 
39 Mijn woord is verrijzenis en leven voor de ziel die vreest en vergaat in de stormachtige zee van 
hartstochten. Daarom zal hij die het in zijn hart heeft ontvangen en de essentie ervan heeft geproefd, 
eeuwig leven. En zijn grootste verlangen zal zijn hetzelfde te openbaren aan zijn medemensen, opdat 
allen er zich mee voeden en het eeuwige leven bereiken. 
40 Ik zegen hen die Mijn komst in de Derde Era verkondigen en hun taak waarlijk vervullen, want hun 
zaad zal in korte tijd tot bloei komen. Maar wee degenen die Mijn naam of Mijn onderricht 
misbruiken om de goedgelovigen te verrassen, zich Gods afgezanten noemen of Mijn plaats innemen 
om gediend te worden, want zij zullen ontmaskerd worden en aan het oordeel worden overgeleverd. 
Onderweg zullen zij ontdekken dat de mensen ontwaakt zijn en van hen bewijzen zullen eisen die 
alles wat zij prediken zullen rechtvaardigen. 
41 Ik ben "Het Woord" dat tot je geest spreekt. Ik ben de Meester die zichzelf weer omringd ziet door 
discipelen. Terwijl sommigen van hen bidden en verdiensten verwerven om zich rein en waardig te 
voelen om bij Mij te zijn, verdraaien en ontwaarden anderen Mijn Leer. Ik zeg u, dat ieder van hen 
Mij rekenschap zal moeten afleggen over de leer, die Ik hun allen gegeven heb. De huidige generatie 
zal door haar materialisme de betekenis van deze openbaring niet vatten, en het zullen de nieuwe 
generaties zijn die, wanneer Ik Mij met hen zal verenigen van geest tot geest, de inhoud zullen 
herkennen van dit boek van wijsheid dat Ik u als erfenis in dit Derde Tijdperk heb nagelaten. 
42 De mensen wachten op de tekenen van Mijn boodschap. Ik zal toestaan dat deze leer wordt 
vertaald en naar andere landen wordt gebracht om er bekendheid aan te geven. Hoevelen wachten 



daarop zonder te weten dat Ik op het ogenblik ontelbare leringen geef en dicteer waaruit het boek 
zal worden samengesteld dat Mijn boodschap bevat. 
43 Mijn Woord is overvloedig over u uitgestort als een stroom kristalhelder water dat alles op zijn 
weg reinigt en verkwikt. 
44 Als jullie je voorbereiden, zullen jullie sterk zijn en de geestelijke autoriteit hebben die Mijn 
uitverkorenen in het verleden hadden. U zult door sommigen worden gerespecteerd en door 
anderen gevreesd, want omdat u de waarheid in uw geest draagt, zult u valsheid, leugen en 
huichelarij aan de kaak stellen, waar zij zich ook bevinden. 
45 Velen zullen, wanneer zij vernemen dat gij Mijn openbaringen hebt, uit nieuwsgierigheid tot u 
komen; anderen zullen u afwijzen, en weer anderen zullen u willen vernietigen. In alle gevallen moet 
u zich beperken tot het vervullen van uw opdracht, dat wil zeggen getuigen. Dan zul je ervaren dat 
juist degenen die je bespotten of van plan waren je te doden, ontroerd zullen raken door je woorden, 
hun wapens ver van zich werpen en zich bij je voegen op je weg. 
46 Het grote conflict nadert, na de chaos zal er vrede in deze wereld komen. De mens moet deze 
beker ledigen, opdat hij de vrede en de deugden van de geest kan leren waarderen en nastreven. Het 
is noodzakelijk dat hij ontberingen lijdt, opdat hij geschud en gelouterd wordt; en wanneer de last 
van zijn schuld hem ondraaglijk wordt, voelt hij het brandend verlangen dat de vrede die hij zo lang 
uit zijn hart heeft verbannen, in zijn ziel moge terugkeren, waarvoor hij zijn volledige berouw zal 
aanbieden. 
47 Ik zeg u, dat deze vrede zal komen en dat zij in de harten der mensen voor een lange tijd zal 
worden bewaard en bewaard. 
48 Deze aarde zal een vruchtbare akker zijn waar Mijn zaad zal bloeien en vrucht dragen, want nu 
reeds is het hart van de mens hongerig naar liefde en dorstig naar waarheid; ook is het moe van 
ijdele woorden en leringen zonder liefde. Daarom heeft de mens uiteindelijk gemeend, dat hij 
onderricht moet worden door een ware Meester, die hem het geestelijk leven zal openbaren en hem 
zal voorbereiden op een hoger bestaan. Mijn Wet, altijd aanwezig in het leven van de mensen, wordt 
door hen vergeten, en daarom beweegt de mensheid zich in de richting van chaos; vandaar dat het 
menselijk hart leeg is en arm van geest. 
49 Daarom nodig ik u allen uit terug te keren naar de ware weg. Mijn vrede is bereid tot u te komen, 
en wees er zeker van dat daarmee de deugden weer zullen opbloeien in de zielen der mensen. Na 
het egoïsme waarin de mensen leefden, zal de naastenliefde tot hen terugkeren, en zij zullen 
trachten degene die hulp nodig heeft te begrijpen, en hem de vrede en troost te geven die zij lange 
tijd niet wisten te geven. Dan zullen zij de vreugde ervaren die hij die zijn naasten als broeders en 
zusters liefheeft, zal voelen. Wanneer zullen die goede zaaiers van liefdadigheid verschijnen? Ik heb u 
gezegd dat omwille van een rechtvaardig man deze wereld gered zou kunnen worden. 
50 Bedenkt: Indien gij allen zoudt trachten rechtvaardig en goed te zijn, zou dit tranendal spoedig 
worden omgevormd tot een wereld van hoge spiritualiteit. 
51 Jullie, mensen, werk zonder moe te worden. Onderricht, doe werken die aanzetten tot 
verandering, en bid, omdat u tot nieuw leven bent opgewekt, voor hen die denken dat zij leven, maar 
gestorven zijn aan geloof en hoop. Jullie die nu sterk en gezond zijn, bid voor de zieken. Bid voor hen 
die niet bidden en bemoedig hen die grote beproevingen doormaken. Steun de zwakken en breng 
vrede aan de naties in oorlog. Help al die zielen die hun lichaam op het slagveld hebben 
achtergelaten om op te staan en het geestelijk leven binnen te treden, zich bewust van de toestand 
waarin zij verkeren en de stap die zij hebben gezet. Bid voor allen, uw zending is niet beperkt tot het 
doen van dit alleen voor degenen die u liefhebt en die u kent, maar voor allen die op deze wereld en 
in andere werelden leven. Doe dit, leerlingen, want jullie geestelijke zending is universeel, daar Ik 
jullie geen grenzen heb gesteld om elkaar lief te hebben, maar steeds tot jullie heb gezegd: "Hebt 
elkander lief." 
52 Om jullie daarbij te helpen is het Licht van Mijn Geest neergedaald om jullie te strelen, o kleinen, 
die ijverig gewerkt hebben om aan de behoeftigen een vredige plaats te bieden waar ze Mijn Stem 
kunnen horen, die balsem, licht en vrede is. 



53 Arm en nederig is de plaats van samenkomst, want gij hebt geleerd, dat dit geen tempel is. In 
plaats daarvan doen jullie moeite om zuiverheid te geven aan jullie ziel, waarvan jullie al weten dat 
het Mijn ware tempel is. 
54 Deze plaatsen van samenkomst zijn als bomen op de brede wegen van uw leven, zij zijn als 
palmbomen in de woestijn, rustplaatsen om rust en schaduw te geven aan de dwalenden. 
55 Had elke provincie maar zo'n boom, waar de mensen mijn nachtegaaltjes konden horen zingen! 
Maar je stap was traag en je werk schaars. Daarom zijn er vele streken zonder bomen en vele 
zwervers die geen oase vinden, geen schaduw, geen toevluchtsoord noch vogeltrillingen. 
56 Daar gij door dit Woord de troost van Mijn Aanwezigheid hebt, verwerft verdiensten, opdat uw 
boom groeit en zijn schaduw toeneemt, want het aantal zwervers zal sterk toenemen, veroorzaakt 
door het getuigenis van hen die hier de vrede van hun ziel hebben gevonden. 
57 Jullie allen, werk samen en voer het werk uit dat ik jullie heb toevertrouwd. Maar waakt en bidt, 
opdat gij niet in verzoeking valt, want dan zoudt gij zelf uw werk te gronde richten. 
Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt". Dit is een correctie van de Luthervertaling, die in 
Marcus 14:38 luidt: Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt. Ook het verzoek in het "Onze 
Vader", "En leid ons niet in verzoeking" is niet juist weergegeven, want God brengt ons niet in 
verzoeking. (Jakobus 1:3)  
Wij behoeven Hem dus niet te vragen ons niet in verzoeking te brengen, maar ons te beschermen en 
ons zo te leiden dat wij in het uur van de verzoeking niet vallen. (Openbaring 3:10) 
58 Jullie vragen Mij in jullie harten wat de aard is van de verzoekingen waarin jullie zouden kunnen 
vallen, waarop Ik antwoord dat deze verzoekingen ijdelheid, fanatisme of materialisme zijn. 
59 Nu verwondert het u, dat Ik zo tot u spreek, want gij acht het onmogelijk te vallen door daden, die 
een discipel van Mij zo onwaardig zijn; ik ben geen discipel van u, ik ben een discipel van u. 
60 Als jullie wisten hoevelen van jullie, die hier vol zachtmoedigheid kwamen en weenden telkens als 
jullie de kleinste overtreding begingen, en die bij elk gebed jullie liefde aan Mij zwoeren, maar daarna 
de nederigheid in hoogmoed en de actieve naastenliefde in zelfzuchtigheid veranderden, dan zouden 
jullie niet geweten hebben hoevelen van jullie Mij zo ontrouw waren. 
61 Ik ken u beter dan gij uzelf kent en het is noodzakelijk dat Ik zo tot u spreek, opdat gij waakzaam 
zult leven. 
62 Ik vertrouw u allen de taak toe een geestelijk heiligdom te bouwen dat Mijn ware tempel zal zijn, 
een altaar dat onzichtbaar is voor de menselijke blik, maar dat de kracht zal hebben van een echt 
altaar. Zijn aanwezigheid zal gevoeld worden door wat u uitstraalt naar uw medemensen. 
63 Dit is de tempel die Ik jullie toevertrouw te bouwen, omdat Ik weet dat jullie in zijn boezem vrede, 
leven en licht van de geest zullen vinden. 
64 Als jullie je verenigen met ware broederschap, Mijn instructies volgen, volhardend in nederigheid, 
geloof en naastenliefde, ervoor wakend niet in stagnatie te vervallen, maar ernaar strevend elke dag 
een grotere spiritualiteit te bereiken, twijfel er dan niet aan dat jullie spoedig jullie zending volbracht 
zullen zien en jullie werk voltooid. 
65 Bestrijd alle zaad van tweedracht, van leugen, van bedrog, of van materialisme, dat in uw midden 
kan ontkiemen, want als gij nalatig zijt, zal het onkruid groeien en groeien en uiteindelijk de muren 
van uw tempel overwoekeren. 
66 Wacht niet tot het resultaat van uw werk lijkt op dat wat de mensen overkwam die de toren van 
Babel hadden opgericht. Streef ernaar dat aan het einde van de strijd alles vreugde en vrede in uw 
zielen moge zijn; maar pas op dat op het laatste moment verwarring en pijn ontstaan. 
67 Gezegend is hij die vrede zoekt met zijn geweten. 
68 Gezegend is hij die het zaad van de vrede zaait op zijn weg. 
69 Jullie die komen om mijn zoete woorden te horen zijn welkom. 
70 Komt tot Mij wanneer gij terneergedrukt zijt door lijden of door gebrek aan geloof, want Ik ben 
het Licht dat u de rust van uw geest zal teruggeven. 
71 Wanneer gij van deze plaatsen van samenkomst zult weg zijn, zult gij Mij in uw geweten horen, 
dat u de weg zal wijzen. 
72 Wanneer de mensheid door een periode van geestelijke verwarring gaat, komt de helderheid van 
Mijn Woord hem verlichten, omdat hij in staat is het hogere leven te begrijpen. 



73 U bent allen getuige van het feit dat de wetenschap op dit moment al haar tijd en intellect 
gebruikt om in de natuur het antwoord te vinden op veel van de vragen van de mens. En de natuur 
antwoordt op de oproep van de mens en getuigt van haar Schepper, die een onuitputtelijke bron is 
van wijsheid en liefde, maar ook van rechtvaardigheid. De mens ontwaakt echter niet tot de 
waarheid en blijft zichzelf, als bij vonnis, belasten met de zware last van zijn materialisme. 
74 Het is de angst van de mensen om een stap vooruit te zetten in de richting van de evolutie, een 
stap vooruit, omdat zij gewend zijn te blijven in de tradities die hun voorouders hen hebben 
nagelaten. 
75 De mens is bang om zelfstandig te denken en te geloven; hij geeft er de voorkeur aan zich te 
onderwerpen aan de traditie van anderen, waardoor hij zichzelf berooft van zijn vrijheid om Mij te 
kennen. Daarom heeft hij achterlijk geleefd. 
76 Maar nu is voor de mensheid de tijd van het licht gekomen, waardoor de mens aan zichzelf 
toekomt. 
77 Als de mensheid getuige is geweest van de ontwikkeling van de wetenschap en ontdekkingen 
heeft gedaan die zij vroeger niet zou hebben geloofd, waarom verzet zij zich dan tegen het geloof in 
de ontwikkeling van de geest? Waarom verstijft ze voor iets dat haar stopt en haar inert maakt? 
Waarom heeft ze zich niet opengesteld voor het eeuwige leven. 
78 Vergelijk hoe mijn openbaringen in deze tijd overeenkomen met jullie materiële ontwikkeling, 
zodat jullie ze nooit ten onrechte zullen veroordelen. 
79 Laat de mens zich niets voorstellen van zijn materiële arbeid en wetenschap, want hij weet niet, 
dat zonder Mijn openbaring en zonder Mijn invloed of de hulp van geestelijke wezens, die u van gene 
zijde bezielen, niets ontdekt had kunnen worden. 
80 De mens maakt deel uit van de schepping, hij heeft een taak te vervullen, zoals alle schepselen 
van de Schepper hebben; bovendien is hem een hogere intelligentie en een eigen wil geschonken, 
opdat hij door eigen inspanning de ontwikkeling en volmaaktheid van de geest kan bereiken, die het 
hoogste van zijn bestaan is. 
81 Door middel van de geest kan de mens zijn Schepper begrijpen, Zijn weldaden begrijpen en Zijn 
wijsheid bewonderen. 
82 Als jullie, in plaats van ijdel te worden over jullie aardse kennis, al Mijn werk tot jullie eigen werk 
zouden maken, dan zouden er voor jullie geen geheimen zijn. Dan zouden jullie jezelf erkennen als 
broeders en elkaar liefhebben zoals Ik jullie opdraag in elk van Mijn Werken. Je zou goedheid, liefde, 
barmhartigheid, en bovenal, eenheid hebben. 
83 Hoe klein zijt gij, indien gij u almachtig en groot acht en daarom weigert te belijden, dat boven uw 
macht en uw wetenschap Hij staat, die in waarheid alle dingen weet en alle dingen kan doen! 
84 Arme mensen, als zij tevreden zijn met materie en alleen materie te zijn, waarom blijven zij dan 
alleen onderworpen aan de wet van de natuur, die sterfelijke en vergankelijke wezens regeert, die 
geboren worden, groeien en sterven! 
85 Wanneer zult gij opstaan uit de toestand van materialisme waarin gij u bevindt? Je moet je 
inspannen om verder te kijken dan de hemel die je hebt bedacht, de plaats van eeuwigheid die voor 
jou is voorbestemd. 
86 Wacht niet op anderen om de weg naar Mij te beginnen; kom, zoek het Mysterie, en Hij zal u 
zeggen wat gij moet doen; Hij zal u zeggen welke taak gij moet volbrengen. 
87 Ik nodig jullie uit om nader tot Mij te komen, maar daarvoor is het niet nodig om af te zien van de 
plichten of van de heilzame genoegens van het menselijk leven. 
88 Discipelen, gij zijt op aarde gekomen in een tijd waarin het gehele menselijke leven onderworpen 
is aan de heerschappij van de menselijke wetenschap; ondanks het grote materialisme zal het licht 
dat uw innerlijk verlicht u doen begrijpen wat gij moet doen. Zo zullen jullie je gaven ontplooien, 
want niets mag haperen, alles moet in harmonie vooruitgaan. 
89 Ik geef u Mijn leringen niet alleen als een zedelijke teugel voor uw hartstochten, maar met hen 
kunt u opklimmen tot de grotere hoogten van uw geestelijke volmaaktheid. 
90 De teugels van je passies moeten je geweten zijn. 
91 Ik ben niet gekomen om een nieuwe godsdienst onder u te stichten, noch ontkent deze Leer de 
bestaande godsdiensten. 



92 Dit is een boodschap van Goddelijke Liefde voor allen, een oproep aan alle spirituele wezens. 
Wie de goddelijke bedoeling begrijpt en mijn geboden vervult, zal zich geleid voelen tot vooruitgang 
en de hogere ontwikkeling van zijn geest. 
93 Besef dat, tenzij de wereld de weg van het spiritualisme inslaat, vrede ver van haar 
verwezenlijking verwijderd zal zijn. 
94 Ik, in Jezus, onderwees de wet van de hoogste en zuiverste gevoelens. Komt allen tot Mij, 
verandert u in Mijn geliefde discipelen en Ik zal u leren in vrede te leven. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 119  
 
1 Het was Mijn wil dat de mensen de geschiedenis van het volk Israël zouden kennen, want Ik 
gebruikte dit volk als een instrument voor Mijn onderricht en onderwierp het aan grote 
beproevingen, zodat het zou zijn als een open boek voor alle geslachten. 
2 Deze twaalf stammen belichaamden de mensheid van alle tijden. Maar op het ogenblik is de 
gelijkenis nog groter tussen dat volk toen het gevangen was in een vreemd land en de huidige 
wereld, die een slaaf is van zonde en materialisme, welke de krachten zijn die de macht van de 
nieuwe Farao belichamen. 
3 Als in die tijd de barmhartigheid van Jehovah zijn volk bevrijdde door een weg voor hen te banen 
door de woestijn en hen naar Kanaän te leiden, zo kom ik vandaag als het licht van gerechtigheid en 
liefde om alle volken van de aarde te bevrijden uit hun gevangenschap en hen te leiden naar het 
Beloofde Land. Nu zal Ik uw zielen binnenleiden in Mijn Koninkrijk van Licht en Vrede, en ook zal Ik 
een nieuw manna op de zielen doen neerdalen, dat voedsel zal zijn van Eeuwig Leven gedurende hun 
lange omzwervingen. 
4 Ik zal een nieuw verbond met de mensen sluiten, maar het zal niet met symbolen zijn, daarin zal 
Mijn Geest aanwezig zijn. 
5 in Mijn volk zal het ideaal van goedheid en de wens om zich te verenigen met alle volkeren van de 
wereld weer ontwaken, zoals die twaalf stammen zich verenigden toen zij de uitgestrekte woestijn 
doortrokken, bezield door hetzelfde ideaal. 
6 De confrontatie zal groot zijn, en onderweg zullen er hindernissen, vijanden en verzoekingen zijn. 
Maar uit deze beproeving zullen de soldaten vol staal te voorschijn komen, en de apostelen vervuld 
van naastenliefde en geloof. Op de hele levensweg, maar vooral in de kritieke tijden van beproeving, 
zal Ik de scharen bemoedigen en hun geloof versterken door Mijn wonderen. Wanneer de mensen 
dan vrede hebben bereikt en in harmonie leven, zal Ik ervoor zorgen dat zij reeds op aarde beginnen 
te genieten van de zoete vruchten van het koninkrijk van licht en vrede - als een voorsmaakje van de 
heerlijkheden, die de zielen later zullen ervaren, wanneer zij in het geestelijk huis zullen vertoeven. 
7 De vruchten die de ziel hier reeds plukt, zullen een compensatie zijn voor de offers, de arbeid en de 
ontberingen die uw hart heeft geleden. Later, wanneer dit volk als een immense schare aan de 
poorten van Mijn Koninkrijk klopt, zal Ik hen blij begroeten en tot hen zeggen: kom binnen, kom tot 
Mij en laat het stof van de weg en de vermoeidheid achter u. Hier is de stad van de vrede, versierd en 
wachtend op haar nieuwe inwoners. 
8 Het volk, bevreesd voor de aanwezigheid van zijn Vader, zal geloven dat het uur van zijn oordeel is 
gekomen. Dan zal Ik tot hen zeggen: Vrees niet, ga Mijn Huis binnen, dat van u is. De woestijn heeft 
jullie al gezuiverd en jullie waardig gemaakt om tot Mij te komen. 
9 Volk, nu gij zoveel verderf onder de mensen ziet, weet van hun haat en oorlogen, en het droevige 
resultaat kent van de materialistische leer, hebt gij gedacht dat deze mensheid, om tot vernieuwing 
te komen en zich tot Mijn Wet te bekeren, eerst zware beproevingen zal moeten doorstaan, en dat 
er veel tijd zal verstrijken voordat de mensen eindelijk elkaar zullen liefhebben volgens Mijn leer; Ik 
ben het die hen zal leren elkaar lief te hebben 
10 Ik zeg u, hoewel het waar is dat deze wereld zeer grote beproevingen te wachten staan, zullen de 
dagen van smart verkort worden, want de bitterheid van de mensen zal zo groot zijn dat zij de 
mensen zal doen ontwaken, hun ogen naar Mij opheffen en luisteren naar de stem van hun geweten, 
dat van hen de vervulling van Mijn Wet zal eisen. 
11 Mijn gerechtigheid zal al het kwaad uitroeien dat in deze wereld bestaat. Daarvoor, zal ik alles 
onderzoeken: Godsdienstige gemeenschappen, wetenschappen en sociale instellingen, en dan zal de 
sikkel van de goddelijke gerechtigheid over hen heengaan, het onkruid wegsnijden en het koren laten 
staan. Elk goed zaad dat ik in de harten van de mensen vind, zal ik bewaren zodat het in de zielen van 
de mensen kan blijven ontkiemen. 
12 Er zijn hele volkeren en naties die Mijn zaad uit hun hart hebben geworpen; anderen die Mijn 
belangrijkste leringen hebben vergeten; weer anderen die noch waken noch bidden. Niettemin, en 



ondanks de dorheid waarin zij leven, zullen deze volkeren spoedig worden omgevormd tot 
vruchtbare akkers, omdat Mijn Barmhartigheid in hun harten zal werken. 
13 Het is nodig de "werktuigen des velds" gereed te maken, de "graanschuur" te vullen met het 
geestelijk zaad dat Ik u heb gebracht, en dat gij door de geestelijke gaven die Ik u heb toevertrouwd, 
het uur herkent waarop gij uw rustplaats moet verlaten om te gaan zaaien. U moet waken en bidden, 
opdat die gezegende dageraad u niet zal verrassen slapend in onwetendheid, in materialisme, of in 
zonde; want dan zou u niet het juiste uur herkennen om uit te gaan naar de "velden", en wanneer u 
zou vertrekken, zou u geen kracht meer over hebben voor de strijd. 
14 Indien gij vertrouwen hebt in Mijn Woord, bereidt u dan nu reeds voor door gebed, opdat gij de 
akkers gunstig moogt vinden om te zaaien. Als jullie dit werk niet afmaken, zullen jullie kinderen het 
zaad van de liefde nemen dat Ik jullie heb gegeven en zullen zij Mijn bevelen uitvoeren. 
15 Gezegend zijn de arbeiders aan wie is toevertrouwd de akkers vruchtbaar te maken en te 
bewerken, want zij zullen de dauw van Mijn genade op de akkers zien neerdalen, die een 
voortdurende zegen van de Vader zal zijn voor de inspanningen van de kinderen en een streling voor 
allen die opstaan tot geloof en leven 
16 Lang geleden is jullie verteld dat de tijd zou komen waarin de mens alle openbaringen van 
voorbije tijden zou begrijpen, en Ik zeg jullie dat deze tijd reeds is aangebroken, en dat jullie geest 
daarin Mijn licht ontvangt door inspiratie. 
17 Christus is naar de wereld gekomen en heeft voor u een weg gebaand, door u met Zijn leven, met 
Zijn werken en met Zijn woorden de volmaakte weg te onderwijzen om de wet te vervullen. Nog 
voordat Hij in de wereld zou verschijnen, werd Hij door de profeten aangekondigd, opdat het volk 
Hem zou verwachten en herkennen zodra zij Hem voor ogen zouden hebben. 
18 In Abraham en zijn zoon Izaäk gaf Ik u een gelijkenis van wat de offerdood van de Verlosser zou 
voorstellen, toen Ik de liefde die Abraham voor Mij had op de proef stelde door hem te vragen zijn 
zoon, zijn zeer geliefde Izaäk, met eigen hand te offeren. Met de juiste overpeinzing zult u in die 
handeling een gelijkenis zien met datgene wat later het offer van de Eniggeboren Zoon van God 
betekende, ter wille van de redding van de wereld. 
19 Abraham was de voorstelling van God, en Izaäk het beeld van Jezus. Op dat ogenblik dacht de 
aartsvader dat, als de Heer het leven van zijn zoon van hem eiste, dit was opdat het bloed van de 
onschuldige de overtredingen van het volk zou wegwassen, en hoewel hij hem, die vlees van zijn 
vlees was, innig liefhad, waren de gehoorzaamheid in hem aan God, en het medelijden en de liefde 
voor zijn volk, sterker dan het leven van zijn geliefde zoon. - De gehoorzame Abraham stond op het 
punt zijn zoon de fatale slag toe te brengen; op het ogenblik dat hij, overmand door pijn, zijn arm 
ophief om hem te offeren, hield Mijn macht hem tegen en gebood hem in plaats van zijn zoon een 
lam te offeren, opdat dat symbool zou blijven bestaan als een getuigenis van liefde en 
gehoorzaamheid. 
20 Eeuwen later eiste de mensheid van Mij de offerdood van Jezus, Mijn geliefde Zoon, en Ik moest 
Hem aan u overleveren, opdat Zijn voorbeeld van zachtmoedigheid, bezegeld door Zijn offerdood en 
Zijn bloed, onuitwisbaar in het bewustzijn van de mensheid geschreven zou blijven. 
21 Was het in het geval van Izaäk een lam dat hem verving om zijn leven te redden, in het geval van 
Jezus was er niemand die Hem had kunnen vervangen, omdat Hij wist dat het noodzakelijk was dat 
Zijn bloed zou worden vergoten, opdat de betekenis en het licht van dat offer de geest, het hart en 
het verstand van de mensen die zonder spiritualiteit waren, zou verlichten. Daarom wordt Jezus ook 
"het Lam Gods" genoemd. - De wet zegt u: "Gij zult niet doden", maar Christus, in Zijn onderwijs van 
liefde, toonde u de sublieme les van het sterven om anderen te redden. 
22 Gezegend hij die sterft om leven te geven aan hen die hetzelfde nodig hebben, want hij zal eeuwig 
leven. 
23 Zie, hoe voor u de tijd is gekomen om de geestelijke essentie te vatten die in Mijn vroegere 
openbaringen ligt besloten, die de mensheid slechts materieel interpreteert, zonder te trachten zich 
erin te verdiepen om de geestelijke betekenis ervan te ontdekken. 
24 Ik plaats u aan het begin van het pad van inzicht, opdat gij daarna de kern van Mijn leer zult 
bereiken. Indien Ik u alles volledig verlicht zou voorleggen, zou uw geest geen moeite doen om tot de 
bodem van Mijn woord door te dringen. 



25 Ik herinner u eraan hoe die menigte, in die tijd, in het Tweede Tijdperk, bloeddorstig, eindelijk 
Jezus aan het kruis zag hangen, en naast Hem in de doodsstrijd de twee andere veroordeelden, 
hoorde dat Hij tot de Vader sprak: "Heer vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen." Alle 
aanwezigen hoorden het, maar zij verstonden die woorden niet, en er moest tijd verstrijken opdat de 
mensen zouden begrijpen dat dat bloed dat langzaam op de aarde neerdruppelde het symbool was 
van de Goddelijke Liefde en van de Allerhoogste Vergeving, die als een oneindige mantel neerdaalt 
om alle mensen te bedekken. 
26 Vele eeuwen zijn voorbijgegaan, maar de mensheid van deze tijd - die weent bij de herinnering 
aan de offerdood van Jezus en ontzet is over de wreedheid van hen die Hem naar de pijnbank van 
het bloed brachten - is dezelfde die dag in dag uit duizenden medemensen offert. 
27 Indien Christus in deze tijd als mens naar de aarde zou terugkeren, zou Hij niet meer, zoals op 
Golgotha, zeggen: "Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen", want nu ontvangt u in 
overvloed het licht van het geweten, en de zielen hebben zich ver ontwikkeld. Wie weet niet, dat Ik 
de Gever van het leven ben, en dat daarom niemand het leven van zijn medemens kan wegnemen? 
Als de mens het bestaan niet kan geven, heeft hij niet het recht te nemen wat hij niet kan 
teruggeven. 
28 Mensen, denkt gij dat gij Mijn wet vervult, alleen omdat gij zegt godsdienst te hebben en de 
uiterlijke eredienst te onderhouden? In de wet werd u gezegd: "Gij zult niet doden", maar toch 
overtreedt u dit gebod, want op het altaar van uw zonde vergiet u het bloed van uw medemensen in 
stromen. 
29 Israëlieten en christenen die met elkaar oorlog voeren en elkaar doden - heb Ik hun niet allebei 
één en dezelfde wet gegeven? 
30 De boetedoening hiervoor zal bloedig en smartelijk zijn, want de levens die de mensen hebben 
weggenomen en het bloed dat zij hebben vergoten, schreeuwen om gerechtigheid. Wee degenen die 
gedood hebben, en nog meer degenen die tot doden hebben aangezet of bevolen hebben te doden! 
31 Stap voor stap gaan de volkeren naar het dal (des doods) waar zij bijeen zullen komen om 
geoordeeld te worden. 
32 Toch durven die mannen nog steeds Mijn naam te spreken, die oorlog voeren en wier handen 
bevlekt zijn met het bloed van hun medemensen. Zijn dit de bloesems of de vruchten van de leer die 
ik u heb onderwezen? Hebt gij niet van Jezus geleerd, hoe Hij vergaf, hoe Hij zegende hem, die Hem 
verwondde, en hoe Hij zelfs in den dood leven schonk aan zijn beulen? 
33 De mensen hebben aan Mijn woord getwijfeld en hebben het geloof verwaarloosd; daarom 
hebben zij al hun vertrouwen op geweld gesteld. Dan heb Ik hun hun dwaling laten inzien en de 
vrucht van hun werken laten plukken, want alleen zo zullen zij hun ogen openen om de waarheid te 
verstaan. 
34 Op deze tafel van liefde is voedsel dat zelfs de koningen der aarde u niet zouden kunnen bieden: 
Zij zijn het brood des hemels, waar de armen naar hunkeren, en de wijn die de paria's van de wereld 
drinken. Eet en drink, maar wees er nooit trots op deze goederen te bezitten, want dan zoudt gij 
ijdelheid verbergen onder uw schaarse klederen, en ik wil dat gij nederig zijt van geest en hart. Neem 
een voorbeeld aan hen die, hoewel zij een koninklijke mantel op hun schouders dragen, ook in hun 
hart begrijpen nederig te zijn. Het brood en Mijn wijn zijn voor allen, want Ik zie jullie allen in 
geestelijke nood. In het begin begiftigde Ik u allen met Mijn genade, die goddelijk zaad is. Sedertdien 
hebt gij verschillende wegen bewandeld, overeenkomstig uw lot, en op deze wegen heeft ieder 
geoogst overeenkomstig zijn zaaien - sommigen vruchten in overvloed, anderen slechts pijn en 
ellende. Terwijl sommigen slechts een korte tijd op aarde hebben geleefd, omdat zij het nodige licht 
hebben bereikt om op te stijgen, hebben anderen, hoewel zij lange tijd in het tranendal hebben 
geleefd, niet eens de kennis bereikt van wie zij zijn, noch van waar zij heengaan. Ik heb medelijden 
met deze zielen die zonder doel ronddwalen, daarom staak Ik hun schreden om hun de weg te wijzen 
die naar het "Beloofde Land" leidt. 
35 Het licht van Mijn Geest dringt door in elk hart, zelfs als het gesloten blijft. Evenzo lijkt het licht 
van de Royal Star niet door te dringen in uw slaapkamer wanneer deze gesloten is, maar zijn 
onzichtbare stralen dringen er binnen en geven de kamer een levendige sfeer. Jullie moeten niet 
wachten tot Mijn licht in jullie binnenste doordringt, hoewel de deuren van jullie zielen gesloten zijn. 



Hoe mooi zal het zijn jullie te vinden met je innerlijke tempel bereid om de genade van Mijn 
zorgzame liefde te ontvangen. Laat Mij u genezen en u sterken, en daarna zal Ik u tot Mijn arbeiders 
en discipelen maken. 
36 Velen van u, die thans niets in het leven hebben, daar gij zelfs in uwe familie de laatsten zijt, zullen 
zich weldra aan mijne tafel zien zitten. U die geminacht en uit de kring van uw naasten verdreven 
bent, morgen zult u herkend worden door hen die u verkeerd beoordeeld hebben. 
37 Wilt gij uwe harten gevoelig of gerust maken? Ga dan deze weg, die van nederigheid, geestelijke 
verheffing en naastenliefde. Breng genezing aan de zieken, bezoek de bedden van pijn, troost hen die 
lijden en respecteer hen die dit kruis voor U hebben opgenomen. Neem als voorbeeld hen die 's 
nachts waken en Mijn Werk bestuderen en ook hen die diensten van liefde bewijzen aan hun 
medemensen, ook al drinken zij een beker van lijden. 
38 Zo spreek Ik tot hen die de eerste woorden van de geestelijke taal beginnen uit te spreken, tot de 
nieuwelingen die Ik de grondregels van de Wet en het einddoel van Mijn Werk leer. Daarin zul je 
leren dat als je bidt van geest tot geest en je medemensen liefhebt, je niet alleen de zieken zult 
genezen, maar ook de doden zult opwekken. 
39 In deze nederige streek waar Ik Mij op dit moment manifesteer, heb Ik u geopenbaard dat het 
Derde Tijdperk is begonnen in 1866 en dat deze manifestatie zal eindigen in 1950, wanneer velen van 
Mijn kinderen Mij zullen hebben gehoord. Waarlijk, Ik zeg u dat de lippen die u Mijn onderricht 
hebben gegeven, niet uit eigen wil hebben gesproken, maar onder een goddelijke inspiratie. 
40 Geliefde werkers van deze velden, omhels je taak met ware liefde, cultiveer Mijn velden door 
groeven te maken waarin je het Goddelijke zaad plaatst. Ken het zaad, opdat gij alleen dit zaait, want 
in zijn vrucht zal de opwaartse ontwikkeling en het licht van uw ziel gegrondvest zijn. Denkt gij dat 
het billijk is dat gij, wanneer gij naar de geestelijke wereld overgaat, slechts medelijden met uzelf 
hebt wegens uw gebrek aan ijver in de taak die u ertoe gebracht heeft de aarde te bewonen? 
41 Vergeet niet dat Ik u steeds zeg de tarwe op Mijn akkers te zaaien, want de akkers waarop onkruid 
en distels zijn gegroeid, zullen door de sikkel van de Goddelijke Gerechtigheid worden afgesneden; 
vergeet niet dat Ik het ben die u zeg de tarwe op Mijn akkers te zaaien, want de akkers waarop 
onkruid en distels zijn gegroeid, zullen door de sikkel van de Goddelijke Gerechtigheid worden 
afgesneden 
42 Hetzelfde zeide Ik tot de discipelen en tot de scharen in het tweede tijdperk: "Voorwaar, Ik zeg u: 
elke boom, die niet geplant is door de hand van Mijn hemelse Vader, zal met wortel en al worden 
ontworteld." 
43 Bid, arbeiders, doe dat nederig voor uw Vader en zie toe dat uw zaaien Mij welgevallig is. Reinig 
uw velden onvermoeibaar, zoek het licht om fouten op te ruimen, totdat alleen de tarwe er vrucht 
draagt. 
44 Het is een zuiver zaad, dat gij ontvangen hebt, maar uw klein geloof heeft u niet in staat gesteld 
die zuiverheid te zien, en zonder het te beseffen hebt gij het vermengd met ander zaad, dat niet van 
Mij afkomstig is; Ik ben het, die u dit zaad gegeven heb. 
45 Ik heb tot u gezegd: "Ken het zaad, opdat gij uw zaaigoed één voor één moogt zuiveren, en opdat 
van de lippen van uw kinderen, wanneer zij beginnen op de weg van de Heer te wandelen, alleen 
waarheid zal komen. Ik zie hen die trachten door te dringen tot de bodem van deze Leer, maar tot op 
heden niet in staat zijn geweest zich te bevrijden van de invloed van vreemde leringen, godsdiensten 
en dogma's. 
46 Volk, help Mijn stemdragers met uw gebeden, leid uw profeten op en versterk hen. vergeet niet 
dat Ik jullie tegen het einde van Mijn manifestatie vele leringen zal openbaren die Ik voor jullie heb 
bewaard om deze erfenis met een gouden broche te voltooien. 
47 Na de tijd van deze manifestatie zal Mijn Licht jullie helpen te begrijpen wat jullie hebben 
gehoord, waardoor jullie in staat zullen zijn het wezenlijke en ware te scheiden van het overbodige, 
dat wil zeggen van wat materieel is. 
48 Ik zal dit volk, getuigen van Mijn Woord, bezielen zodat zij Mijn onderricht grondig bestuderen en 
zij de diepe betekenis begrijpen van wat Ik hun heb gezegd en wat de essentie is van Mijn leer. 
49 Wanneer gij het stadium van voorbereiding zult hebben doorgemaakt en toegerust zult zijn om te 
onderwijzen, zal Ik de weg voor u effenen, en dan zult gij niet meer afgeschrikt worden door de 



onzichtbare gevaren en doornen, noch door de verraderlijke strikken en bedreigingen, die gij zult 
ontmoeten, want dan zal alles voorbereid zijn voor uw zaaien. 
50 Dan zal Ik alles hebben bepaald en Mijn licht zal op u nederdalen zoals de dauw nederdaalt op de 
valleien in de stilte van de nachten. Liefde is wat je zaait. Hoe wil je dat de naties vredesverdragen 
sluiten als er geen liefde in hun harten is? 
51 Ik heb u gezegd dat vrede zou zijn met mensen van goede wil, maar bij geen enkel volk op aarde 
vind ik die goede wil. 
52 Daarom is het noodzakelijk dat er een volk opstaat dat niet de schatten van de wereld zoekt, maar 
dat liefde, gebed, deugd en geloof onderwijst. Dit volk zal Ik het Mijne noemen, en de mensen zullen 
het erkennen als het volk van God. Uit de zedelijkheid van haar volk, uit haar goede gewoonten, uit 
het deugdzame leven dat zij leidt, zal vrede voortkomen, die de mensen welzijn zal brengen, zonder 
dat zij vergeten dat de volmaakte vrede, de enige vrede die de geest vervult met geluk, alleen komt 
tot degene die haar met ware liefde begeert. 
53 Wanneer zult gij vrede van geest bereiken, wanneer gij zelfs geen vrede van hart hebt bereikt? - Ik 
zeg u, tot het laatste broedermoordwapen is vernietigd, zal er geen vrede onder de mensen zijn. 
Broedermoordwapens zijn alle wapens waarmee mensen elkaar het leven benemen, de moraal 
vernietigen, zichzelf beroven van vrijheid, gezondheid, gemoedsrust, of het geloof vernietigen. 
54 De grens van zovele boosheden is bijna bereikt; zij moeten ophouden. Daarom heeft Mijn stem 
zich laten horen in het diepst van de zielen, en de mensen van alle volkeren opgeroepen de wapens 
van vernietiging en dood neer te leggen, opdat zij verteerd zullen worden in het vuur van Mijn 
gerechtigheid. 
55 Dan zal Ik geestelijk spreken en Mijn stem zal gehoord worden in het geweten van al Mijn 
kinderen. 
56 Indien de trotse en onredelijke mensen zouden nadenken en bidden, zouden zij zich bewust 
worden waarheen zij hun schreden richten, en zouden zij pauzeren. Maar zij kunnen geen volledige 
helderheid in hun geest krijgen omdat haat en eerzucht hen verblinden. 
57 Bid, allen die willen behoren tot het volk van de vrede. Allen die een broederlijke hand willen 
uitsteken naar hun medemensen om hen te redden - nader tot het licht. 
58 Het zaad van het kwaad, verspreid over de aarde, draagt vruchten als nooit tevoren. Maar ik moet 
u ook zeggen dat het goede zaad ook op verschillende plaatsen op de planeet ontkiemt. 
59 Bereid u geestelijk voor, allen die voelen dat in uw hart dit goddelijk zaad begint te ontkiemen, 
opdat wanneer gij andere zaaiers ontmoet op uw wegen, gij hen zult herkennen en u zult verenigen 
in Mijn Wet. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 120  
 
1 Reeds lang werd u door de mond van een profeet aangekondigd dat er een tijd zou komen waarin 
de goddelijke Geest zou worden uitgestort over alle vlees en iedere geest. Waarlijk, Ik zeg u, die tijd 
is de tijd waarin gij thans leeft. Maar het kwam tot u als een verrassing en onvoorbereid, omdat u 
weinig belang hechtte aan die profetische stemmen, en u die profetie niet bestudeerde of 
doorgrondde. 
2 Vandaag bent u op zoek naar alles wat bovennatuurlijk voor u is, om bevestiging te vinden dat 
geestelijk leven bestaat. Sommigen observeren en bestuderen de sterren, anderen verwachten 
mysterieuze stemmen of tekenen, weer anderen willen de verklaring in de wetenschap vinden; maar 
zeer weinigen zijn zij die zich op het binnenste van hun geest hebben geconcentreerd om daar de 
stem van hun Heer te horen, Hem te voelen en Hem lief te hebben. 
3 Toen Ik voor de laatste maal in het tweede tijdperk aan Mijn discipelen verscheen, zagen zij een 
wolk die de gedaante van de Meester omhulde, Hem ophief en Hem meenam in de oneindigheid. 
Daar ontvingen zij de belofte en de aankondiging dat de Heer tot de mensen zou terugkeren in 
dezelfde geestelijke gedaante waarin die mensen Hem zagen vertrekken. 
4 Alleen zij konden die Goddelijke openbaring begrijpen, want zij waren de enigen die toegerust 
waren terwijl de wereld sliep. Nu zeg Ik u, dat gij het woord van die profeet van de eerste tijden, en 
de belofte die Ik u gegeven heb, hebt zien uitkomen. Maar Mijn komst in geestelijke vorm is alleen 
gevoeld door hen die zich innerlijk hebben voorbereid, of door hen die Mij met wakkere zintuigen 
hebben afgewacht. 
5 In dezelfde sublieme stilte waarmee Ik in de wolk opsteeg in dat Tweede Tijdperk, daal Ik vandaag 
neer op alle geesten, maar niet allen hebben Mij gezien, gevoeld of gehoord, want nu, evenals toen, 
zijn er weinigen die ontvankelijk zijn. Zacht is Mijn stem, maar Mijn aanwezigheid zal de mensheid 
opnieuw doen schudden in al haar sociale instellingen. 
6 Heersers, Farizeeën en schriftgeleerden bespotten Jezus toen zij Hem hoorden zeggen dat Hij een 
Koning was, dat Hij gekomen was om te heersen. Toen zij Hem aan het kruis zagen sterven, namen 
hun spot en twijfel nog toe, maar zij konden zich niet voorstellen dat zij zeer spoedig zouden 
vergaan, samen met hun regeringen en vazallen, en dat Hij, die zij als een bedrieger hadden 
veroordeeld en gedood, grote scharen en naties voor zich zou winnen door de waarheid van Zijn leer, 
vol rechtvaardigheid, liefde en nederigheid. 
7 Hier ben Ik, zichtbaar en aanraakbaar voor degene die zich innerlijk voorbereidt en Mij wil zien, en 
Ik verspreid licht in alle geesten zodat niemand Mij zoekt in een andere vorm dan de geestelijke, 
noch Mij zoekt te vinden in het uiterlijke, terwijl hij Mij in zijn hart draagt 
8 Elia is gekomen om Mijn komst voor te bereiden. Hij heeft opnieuw de paden geëffend, de geesten 
verlicht en de lippen losgemaakt van hen door wie Ik u Mijn Woord heb gegeven. Zodra ik niet meer 
via de menselijke geest tot u spreek, zal Elia doorgaan met het verspreiden van licht langs het pad 
van de mensheid. 
9 Groot is de boodschap van Gods boodschapper in deze Era. Weet, dat Ik u reeds in het tweede 
tijdperk heb gezegd: "Elia zal komen en alle dingen in hun oorspronkelijke staat herstellen." 
10 Wie zijn degenen die zijn geestelijke aanwezigheid waarlijk voelen? Ik zou ook tot u kunnen 
zeggen, zoals ik toen sprak: "Elia is bij u geweest, en gij hebt hem niet gevoeld." 
11 U noemt hem een voorloper, en dit is hij in waarheid geweest sedert het Eerste Tijdperk. Hij deed 
u de Goddelijke mededeling door de mens voorzien, en wekte de doden op nog voordat Jezus in de 
wereld kwam. Hij bracht u de eerste boodschappen van de reïncarnatie van de ziel, en heeft 
sindsdien de wegen van de Heer gebaand, tot het huidige tijdperk, waarin u geniet van deze 
manifestaties en u verwondert over de orde en volmaaktheid waarmee elk van de geestelijke 
openbaringen werkelijkheid is geworden. 
12 Elia is als een herder, volg hem, want hij zal u op de ware weg leiden, totdat gij aan de hindernis 
komt, waar Hij, die de Vader is van alle geschapen dingen, u opwacht. 
13 Bereid u geestelijk voor in de stilte van uw meditatie, want Hij zal tot u naderen om u alles te 
openbaren wat uw verstand nog niet heeft kunnen bevatten. 



14 De strijd nadert, en Elijah wil je sterk maken. Wees niet bang, wantrouw uw geestelijke gids niet; 
want als hij in zijn tijd een bliksemstraal door een gebed liet vallen om aan de aanbidders van valse 
goden het bestaan van de ware God te bewijzen, zal hij in deze tijd voor de gestoffeerde wereld 
wonderen verrichten die hen zullen doen schudden en hun ogen voor de waarheid zullen doen 
openen. 
15 Bent u bang om met uw medemensen over de reïncarnatie van de ziel te spreken? Bent u niet 
overtuigd van de liefdevolle rechtvaardigheid die het bevat? 
16 Vergelijk deze vorm van verzoening met die van de eeuwige straf in het onophoudelijke vuur van 
de hel, een idee dat door de mensheid wordt gebruikt om de zielen van de mensen te intimideren. 
Zeg Mij welke van deze twee soorten u het idee geeft van een goddelijke, volmaakte en barmhartige 
rechtvaardigheid. De ene onthult wreedheid, grenzeloze wrok, wraak; de andere bevat slechts 
vergeving, vaderlijke liefde, hoop, op het bereiken van het eeuwige leven. Hoe groot is de 
vervorming die Mijn leer heeft ondergaan als gevolg van slechte interpretaties! 
17 Ik bereid u voor op de strijd, want ik weet dat zij u zullen bestrijden om hetgeen gij zult 
onderwijzen. Maar indien uw medemensen, die thans tegen u strijden, door de dood verrast zouden 
worden, en ik zou hun vragen - wanneer zij in zonde sterven - wat zij verkiezen: het eeuwige vuur 
waarin zij geloven, of de gelegenheid om luider te zijn in een nieuw leven - waarlijk, ik zeg u, zij 
zouden de tweede oplossing verkiezen, zelfs indien zij die in hun leven, verblind door fanatisme, 
bestreden hadden. 
18 Discipelen, weest getrouw en volhardend in Mijn leer, want uiteindelijk zal het licht de duisternis 
overwinnen. Het licht is het ware geloof, is rede, kennis, wijsheid. 
19 Elia zal u als een goddelijke fakkel voorgaan en uw weg verlichten. 
20 In deze tijd bewapen Ik jullie met deugd, zodat jullie de moeilijke missie kunnen volbrengen die Ik 
jullie in het Derde Tijdperk heb toevertrouwd, een missie die ten goede zal komen aan de mensheid 
en die zal dienen om jullie ziel omhoog te leiden op het pad van de evolutie. Ik maak adviseurs en 
dokters van diegenen die vroeger paria's of gewoon egoïsten waren. Het is noodzakelijk dat je geloof 
hebt in je geestelijke gaven, zodat je wonderbaarlijke werken kunt doen. Indien gij gelovig zijt, zult gij 
zo verbaasd zijn over hetgeen gij doet, dat gij tot Mij zult zeggen: "Waarom schenkt Gij mij zulke 
grote dingen, hoewel ik zo onwaardig ben?" Begrijp dat na de "smeltkroes" van pijn waar jullie 
doorheen zijn gegaan, Mijn Goddelijke Instructie jullie heeft uitgerust om naar boven te gaan. 
21 Geef in volkomen onbaatzuchtigheid door wat Ik u heb gegeven, en gij zult velen de ogen openen 
voor de waarheid, en door uw daden zult gij velen van uw medemensen innerlijk ontroeren. Leer dat 
wie de mensen dient, Mij dient. Er zijn verleidingen op het pad, maar om ze te weerstaan heb Ik jullie 
de nodige wapens gegeven. 
22 Leerlingen, hoevelen van u zijn in uw eenvoud als lichtende bakens geweest op het pad van uw 
medemensen? Zolang je Mijn Leer in praktijk brengt, zul je onoverwinnelijk zijn in beproevingen. 
Maar als jullie je niet verenigen, of als jullie deze Leer beoefenen volgens jullie eigen verbeelding en 
wil, dan zullen jullie verslagen worden in de strijd, niet in Mijn Werk, want dit is de Waarheid en is 
onverwoestbaar. Bereidt u voor, want na Mijn vertrek zal Ik u de akkers zaaiklaar achterlaten, de 
landerijen, de dorpen en zelfs de volkeren. En gij zult dit zaad blijven zaaien, onderrichtende hen, die 
Mij niet gehoord hebben, hun de kern van Mijn Woord verkondigende, en hun Mijn profetieën 
bekendmakende van hetgeen geschieden zal na 1950. 
23 Ja, mensen, Ik zal deze profetieën in de harten laten inprenten, want in die tijden zult gij dit 
woord niet meer door menselijke bemiddeling horen geven. Van deze stemdragers, die gij thans 
aanschouwt, zullen sommigen van de aarde worden weggenomen, en zij, die overblijven, zullen hun 
begripsorgaan voor deze manifestatie en voor de geestenwereld sluiten. Dit zal de tijd zijn van 
strikken en gevaren, wanneer valse profeten, valse stemdragers zullen opstaan en valse goden zullen 
spreken. Dan moet je sterk zijn, opdat je niet misleid wordt door de bedriegers. Put kracht uit Mijn 
Woord, zodat je niet bezwijkt uit zwakheid. 
24 Wees gehoorzaam, beoefen gehoorzaamheid, wees bereid uit te voeren wat Ik u opdraag, en gij 
zult ondervinden dat pijn uw pad zal verlaten en gij nimmer zult worden bedrogen. Het is niet Mijn 
wil dat jullie vergaan, noch dat de rampen waarvoor Ik jullie waarschuw jullie overkomen. Waakt en 
bidt, want zoals de mensen in de wereld strikken voor u kunnen leggen om u ten val te brengen, zo 



bestaan er in het hiernamaals, zoals u weet, oneerlijke en verwarde wezens die u met hun duisternis 
kunnen beïnvloeden. 
25 Besef, o leiders van de gemeenten, dat dit volk, dat luistert naar Mijn decreten, steeds meer de 
verwijten begrijpt die Ik u geef en de verantwoordelijkheid van Mijn stemdragers, en als u morgen de 
decreten niet gehoorzaamt, zal ditzelfde volk in opstand komen, u verwerpen en u uw fouten doen 
inzien. 
26 Het is Mijn wil dat dit volk en de scharen die nog zullen komen, u de plaats zien innemen die ieder 
toekomt, met alle ijver en waardigheid, zodat de mensen aan uw werk kunnen zien dat u goede 
arbeiders in deze wijngaard bent geweest. begrijpen jullie me, mensen? Zijn jullie bereid om Mijn 
verordeningen te gehoorzamen gedurende deze laatste jaren van Mijn manifestatie onder jullie? 
27 Denk goed na over Mijn bevel om jullie eenheid te bereiken, opdat jullie de ware betekenis ervan 
zullen ontdekken. Vele malen hebt gij Mij uw eenheid willen betonen, en Ik heb u de valsheid 
getoond die daarin aanwezig was. Ik wilde dat jullie elkaar zouden bijstaan, elkaar zouden 
respecteren, daar het ambt dat ieder bekleedt aan Mij is toevertrouwd; dat jullie ware liefde voor 
elkaar zouden hebben, want dan zal Ik in jullie werken de grondslagen vinden voor een eensluidende 
vorm van gedrag en toewijding. Maak je duidelijk bewust van Mijn wensen en volg Mijn aanwijzingen 
op, want als jullie dat niet doen, kunnen jullie je de chaos niet voorstellen die jullie te wachten staat. 
Ik wil u niet onnodig bang maken, ik wil u nu wakker schudden, want er is nog tijd voor bezinning, om 
uw fouten te corrigeren. Gij zult morgen, wanneer gij valt, niet kunnen zeggen: Heer, daar Gij alles 
voorziet, waarom hebt Gij deze ramp voor ons niet voorspeld?" 
28 Leerlingen, Ik heb jullie vandaag deze opdracht gegeven, omdat Ik niet wil dat jullie na Mijn 
vertrek zullen wenen, ook al weet Ik dat velen zullen wenen. 
29 In de eerste tijden was alles wat geestelijk was een mysterie voor de mensen, en daarom moesten 
zij wetenschappen en theologieën scheppen om het Goddelijke te bestuderen en te begrijpen. Maar 
waarlijk, ik zeg u, Christus heeft, toen Hij onder de mensen vertoefde, met de grootste eenvoud 
gesproken, opdat allen de leer der liefde zouden begrijpen. Hij wist dat Hij niet juist begrepen zou 
worden, maar dat Hij zou moeten wachten tot de tijd zou komen dat, door de geestelijke 
ontwikkeling die de mensheid dan zou hebben bereikt, het haar mogelijk zou zijn de gehele waarheid 
te kennen. Daarom beloofde Hij de wereld geestelijk terug te keren en haar een licht te zenden dat 
haar alles zou doen begrijpen wat in de harten der mensen in verwarring zou zijn. 
30 Hef uw zielen op, want de aangekondigde tijd is die welke u ervaart. De Meester die u beloofde 
terug te keren, is Hij die tot u spreekt, en het licht dat Hij u beloofde te zenden, is datgene wat op dit 
ogenblik geestelijk werkzaam is in alle mensen. 
31 Het licht der waarheid is zo helder en duidelijk, dat gij geen theologen behoeft te zijn om te 
begrijpen wat u door de eeuwen heen is geopenbaard. Als in het begin van het pad der evolutie alles 
een mysterie voor jullie was, heb ik stap voor stap, en van lering tot lering, de sluiers weggenomen, 
duisterheden verdreven en onwaarheden uit de weg geruimd. 
32 De Vader kan voor geen van Zijn kinderen een mysterie zijn, want Hij laat Zich voelen, 
gewaarworden en zien in alles wat geschapen is, van het kleinste tot het oneindige. De "geheimen" 
die de mensen scheppen zonder zich ervan bewust te willen zijn dat zij daardoor de ziel in haar 
evolutie naar de Schepper tegenhouden. 
33 Ik zeg niet tot u: "Komt tot de Vader opdat gij Hem kent", maar: Leer de Vader kennen, zodat jullie 
tot Hem kunnen komen. Wie Hem niet kent, zal Hem niet kunnen liefhebben, en wie Hem niet 
liefheeft, zal niet tot Hem kunnen gaan. 
34 Ik ben in de wereld gekomen om u te zeggen: "Ik ben de Weg," eraan toevoegend: "Wie de Zoon 
kent, kent de Vader." 
35 Wat was de weg van Christus? Die van liefde, van barmhartigheid, van zachtmoedigheid, van 
oprechtheid. Hoe was de Zoon om de Vader door Hem te kennen? Wijs, rechtvaardig, liefdevol, 
barmhartig, vol kracht en actieve naastenliefde. 
36 De Meester is in de wereld gekomen om u de ware God te tonen, niet degene die de volkeren in 
hun hart hebben geschapen. Op dezelfde wijze daalt in dit tijdperk het licht van de Goddelijke Geest 
ten volle neer op alle zielen, opdat gij kunt genieten van uw vergeestelijking bij het zien van de 
oneindige liefde van de Vader. 



37 Gezegend is hij die Mij volgt op de weg van liefde en nederigheid. 
38 Gezegend is hij die liefheeft en vertrouwt, die zijn zending kent en ze vervult. 
39 Wanneer Ik tot u spreek over de "weg", verwijs Ik niet naar een weg op aarde, want het is niet in 
de wereld die door u bewoond wordt, dat Mijn Koninkrijk is. Het is het spirituele pad dat altijd naar 
de hoogten leidt. Het is ontwikkeling en vooruitgang dat jullie zielen moeten bereiken. Daarom kun 
je, waar je ook bent op aarde, op het pad van de geest zijn. 
40 Mijn kinderen, indien gij afgedwaald zijt, keert er dan naar terug, en indien gij opgehouden zijt, 
gaat voorwaarts. 
41 Ik heb u de taak gegeven die gij draagt naar uw vermogen en kracht; gij moet haar slechts 
verstaan en liefhebben. Bid dagelijks opdat u het nodige licht mag ontvangen voor uw werken. Blijf 
dan toegerust, aandachtig, opdat gij de stemmen moogt horen van hen die u roepen, van hen die u 
vragen, en opdat gij ook de beproevingen moogt doorstaan. Elke dag van jullie bestaan is een 
bladzijde van het boek dat ieder van jullie aan het schrijven is. Elke dag wordt gemarkeerd door een 
beproeving, en elke beproeving heeft een betekenis en een reden. 
42 Ik wil van jullie een volk maken dat gezond is van ziel en lichaam, want jullie zijn de uitverkorenen, 
de getuigen van Mijn manifestaties van alle tijden, en jullie moeten in deze tijd een moeilijke 
opdracht vervullen en de weg bereiden voor de nieuwe generaties. 
43 Ik heb uw pad met bewijzen van liefde bezaaid, zodat gij noch aan Mij noch aan uzelf twijfelt. 
Jullie die Mij in deze tijd gehoord hebben, ga niet naar het graf met het mysterie van deze vereniging 
die Ik met jullie heb gehad, want dit is jullie voornaamste taak. Spreek tot de mensen in Mijn naam, 
getuig van Mijn openbaringen met uw werken. 
44 Zeg Mij niet dat het u ontbreekt aan de toerusting om dit te doen, want vele dingen heb Ik tot u 
gesproken, en terwijl gij naar Mij luisterde, hebt gij u gezuiverd en waardig gemaakt. Jullie kunnen 
allemaal deze boodschap aan de wereld brengen. Het volk wacht erop en is bereid het te ontvangen. 
Hebt u het verlangen naar vergeestelijking en vrede dat mensen hebben niet ontdekt? Ben je niet 
ontroerd door hun onwetendheid en pijn? 
45 Mijn Geest stort zich over hen uit, spreekt tot hen door hun geweten en zegt tot hen: Kom tot Mij 
en rust. Ontvang het geloof dat je mist, hou op de blinde op de weg te zijn. 
46 Mensen, kennen jullie het Werk dat ik in de wereld aan het bouwen ben? - "Nee," zeg je tegen 
Mij, "wij zien alleen de mensheid in beroering, wij zien haar in diepe afgronden storten en lijden 
onder een grote bezoeking." Maar Ik zeg u, dat Ik de mens heb toegestaan zichzelf met eigen hand 
recht te doen, opdat hij al zijn dwalingen zou erkennen en opdat hij gelouterd tot Mij zou terugkeren. 
Op alle schepselen heb Ik Mijn licht doen nederdalen en heb hen bijgestaan in de dagen van 
beproeving. 
47 Mijn Geest is op iedere ziel neergedaald en Mijn engelen zijn overal in het heelal, Mijn bevelen 
uitvoerende om alles in orde en op het goede spoor te brengen. Dan, wanneer allen hun missie 
hebben volbracht, zal de onwetendheid verdwenen zijn, zal het kwaad niet langer bestaan en zal 
alleen het goede op deze planeet heersen. 
48 O, had je me maar begrepen! Konden jullie maar weten hoe groot Mijn verlangen is om jullie te 
vervolmaken! Hoe ver zouden jullie al opgestegen zijn en hoe dicht zouden jullie bij Mij zijn! Als uw 
wil de mijne was, zou u de top al bereikt hebben waar ik op u wacht. 
49 En wat is Mijn verlangen, mensen? - Uw eenwording en uw vrede. 
50 Om jullie bij te staan, ben ik nog één keer onder jullie, spreek ik tot jullie, beweeg ik jullie hart in 
afwachting van jullie ontwaken. 
51 Ledere goede boom zal beschermd worden en zijn wortels en takken zullen zich uitspreiden om 
onderdak en voedsel te geven aan de reiziger, maar het kaf zal met wortel en al worden uitgeroeid 
en in het onblusbare vuur worden geworpen. 
52 Ik spreek tot u in figuurlijke zin, en wanneer ik tot u spreek over die boom, bedoel ik de werken 
der mensen. 
53 Tot hen die ik een grote zending 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 Mij 
jullie akkers ongecultiveerd laten zien. Ook al is het maar een klein korreltje, laat het Mij zuiver en 
luid zien. 



54 Kom tot Mij, klop, en er zal voor u worden opengedaan. Maar kom verheugd, tevreden met je 
werk, opdat je je groot zult voelen, zoals Ik. 
55 Mijn woord is hemels water, dat de dorst van de ziel lest. Wie ervan proeft zal nooit meer dorst 
hebben. Ik ben de onuitputtelijke bron die als een waterval neervalt en je geest en je hart baadt. 
56 Gij die u in pijn hebt gezuiverd, door gebed en boete, hebt recht op de genade Mijn Woord te 
horen. Blijf zachtmoedig en nederig, zodat u dit licht nooit verliest. Uw leven was dor geweest, als 
een woestijn, zonder schaduw, zonder oase; maar ik zorgde ervoor dat u midden in de woestijn een 
palmboom en een bron zou vinden, waar u weer moed en hoop zou kunnen vinden. Nu gij weer op 
krachten zijt gekomen en vrede in uw hart hebt, gaat dan niet naar de "stad der zonde" om in haar 
genoegens en ijdelheden te vergaan. 
57 Dit is en wordt de tijd van de geest genoemd, want daarin moest ik op de wolk komen om het 
licht te laten schijnen dat de geheimen onthult en oplost, de tijd waarin ik het Boek van Instructie 
moest openen op de bladzijde die overeenkomt met het tijdperk waarin jullie leven. Met Mijn 
Goddelijke Liefde verlicht Ik op dit moment de geesten van de mensen, die als rotsen zijn door hun 
ongevoeligheid voor het geestelijke. Maar uit deze rotsen zal ik water laten stromen en zelfs 
bloemen laten ontspruiten. 
58 Keer je ogen terug, kijk naar het verleden, en je zult ontdekken dat Ik altijd liefde op je pad heb 
gezaaid. Telkens wanneer gij Mij afwezig acht en uw eenzaamheid aanhoudt, maak Ik Mij in uw hart 
voelbaar en word Ik de ondersteunende staf, opdat gij niet ineenstort. In kleine groepen komt gij 
tezamen om Mijn Woord te horen, maar morgen zult gij u vermenigvuldigen als het zand der zee, en 
deze menigten zullen geestelijk zijn zij die de twaalf stammen Israëls vormden. Er staat geschreven 
dat ik hen zal herenigen om hen te oordelen. Uit deze scharen zal Ik hen kiezen die in die tijd Mijn 
nieuwe apostelen zullen zijn. Maar Ik zal de harten van allen bereiden, zodat zij liefde en 
barmhartigheid voelen voor hun naasten, en in gehoorzaamheid aan de ingevingen van hun geweten 
en de gevoelens van hun hart, onder de mensen werken verrichten die Hem waardig zijn, die hen 
bestemd heeft om Mijn nieuwe boodschap uit te dragen met de goede smaak die de bitterheid van 
de wereld tenietdoet. 
59 Indien gij uw zending als een kruis beschouwt, zeg ik u waarlijk dat het zo is, maar ik zal uw 
"kruisdrager" zijn. Al wat gij doet voor het welzijn van uw medemensen, zal ik u vergelden, 
omgevormd tot licht voor uw geest. Denk aan Christus toen Hij opsteeg naar de hemel, vol van glorie 
en majesteit, nadat Hij Zijn werk van liefde en verlossing had volbracht. 
60 Bid, volk, er verschijnen profeten in de volkeren, die spreken over Mijn openbaring en Mijn 
aanwezigheid onder u. Gij zult hen erkennen, want zij zijn Mijn boodschappers. Maar leer hen te 
onderscheiden van de valse profeten, die ook zullen verschijnen en woorden zullen spreken van 
schijnbaar licht, maar die in wezen alleen duisternis zullen bevatten. Zij die Mijn boodschappers zijn, 
zullen de harten voorbereiden, de volkeren wakker schudden, Mijn wegbereiders zijn, zodat jullie, 
wanneer jullie in die streken komen, de akkers vruchtbaar zullen vinden. 
61. Alles wat nu gebeurt, is u reeds in het verleden door Mijn profeten aangekondigd. Maar wie 
erkent thans de vervulling van hetgeen u werd beloofd? Velen slapen, weinigen zijn ontwaakt; maar 
midden in de duisternis van deze nacht der zonde van de wereld ben Ik gekomen tot hen die uiterlijk 
sliepen, maar die Mij verwachtten. 
62 Het Boek van het Derde Tijdperk wordt geschreven door Mijn gouden veren onder het dictaat van 
Mijn liefhebbende stem. De beschermengelen, die ijverig waken over de leer van de Vader, leiden de 
hand van hen die schrijven, opdat zij in het boek datgene plaatsen wat voor de komende generaties 
bewaard zal blijven - een boek van liefde, een boek van volmaakte wijsheid, een boek waarin de 
eenvoudigen en de geleerden, de kleinen en de groten, de hoogmoedigen en de eenvoudigen 
kunnen lezen. Mijn Woord zal het zwaard zijn dat strijdt, sprekende over Mijn komst in deze tijd, 
over de wijze van Mijn mededeling. Het zal de geesten van de ongeschoolden verlichten en de harten 
van de rotsen doorboren en hun twijfels wegnemen. Mijn Leer zal zich blijven verspreiden van hart 
tot hart en van volk tot volk, en zal begrepen, geloofd en bemind worden, zelfs door de 
ongeschoolden, de onwetenden, de zondaars, de heidenen en de afgodendienaars, die Mijn 
manifestatie van liefde zullen erkennen. 



63 Rust uit en verheug je bij de gedachte dat je in deze tijd Mijn aanwezigheid hebt gevoeld, want nu 
al heb je het punt bereikt waarop je ziel afstand doet van al het overbodige om met schreden van 
volmaaktheid het pad te bewandelen dat haar naar opstijging voert. Waak en bid voor hen die Mij 
niet willen horen, hoewel zij geroepen zijn. Heb medelijden met hen. 
64 Ik zeg u in het derde tijdperk: Het is noodzakelijk verdienste te hebben om de gaven van de Heer 
te verdienen. Ik heb velen van jullie geschenken gegeven zonder dat jullie Mij konden zeggen wat 
jullie verdiensten waren. Maar ik, die alle dingen zie, weet welke verdiensten gij in het verleden hebt 
verworven om te verdienen wat ik u heden heb toevertrouwd. Maar laat niemand zich op deze 
openbaring beroemen, want het is de geest niet geoorloofd zijn verleden aan het vlees te 
openbaren. 
65 Geliefde kinderen, blijf samenkomen, maar als de dag van Mijn onderricht komt en de stemdrager 
zich niet aandient, wees dan niet bang. Bid, bereid je innerlijk voor, hef je geest op tot Mij en Ik zal op 
dat moment Mijn licht, Mijn kracht, Mijn genade en Mijn liefde over jullie uitstorten. Als jullie Mij 
zoeken met de geest, zal Ik tot jullie spreken van geest tot geest. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 121  
 
1 Mijn belofte om naar jullie terug te keren is vervuld. Als een dief ben ik op mijn tenen je 
slaapkamer binnengedrongen en heb je uit je slaap gewekt. Hij die, toen hij zijn ogen opende, Mij zag 
en Mij vroeg hem te helpen opstaan, voelde Mijn kracht in zijn geest en in zijn lichaam, en stond snel 
op. Ik toon jullie opnieuw de smalle weg van Mijn Wet - een weg die jullie allen moeten gaan. 
2 Zalig zijn zij die zich hebben voorbereid om Mijn Geest te ontvangen, want uit hun binnenste zullen 
de gebeden voor de vrede van de volkeren der aarde opborrelen. Later zullen zij hun medemensen 
leren op deze wijze te bidden, zodat zij er door deze verbinding in zullen slagen Mijn stem te horen, 
die zich zal openbaren in spreken door inspiratie, in raadgeven door intuïtie, en in "zalving" 
(genezing) door de gave van genezing. Vandaag deelt Mijn Licht zich mede door de stemdragers, 
morgen zal Ik Mij rechtstreeks verbinden met de geest van een ieder die zich innerlijk voorbereidt. 
3 Velen zeggen tot Mij: Heer, wanneer zult Gij mij gaven geven als mijn medemensen? - Maar ik zeg 
u: Jullie zijn allemaal begaafd, jullie dragen allemaal je erfenis met je mee, ook al weet je het nog 
niet. U zult deze geestelijke gaven aan het licht zien komen naarmate u doordringt in Mijn 
onderricht. Dan, wanneer jullie Mijn dienaren zijn, zal Ik ieder zijn opdracht en zijn zending laten zien. 
4 Gij hebt in deze tijd een nederige plaats bereid om Mij te ontvangen en Ik heb u verblijd met Mijn 
Aanwezigheid. Mijn Woord is vol goedheid en licht gekomen om jullie tot leven te wekken, zodat 
jullie er je plaats in kunnen innemen. 
5 Vrees niet hen die Mijn komst verwerpen of loochenen. Je moet voorzichtig zijn en geduld met hen 
hebben. Het zal Mijn gerechtigheid zijn die hen treft. Waarlijk, Ik zeg u, zij die Mij het meest 
verloochenden en vervolgden, zullen het zijn die Mij het meest zullen volgen. Denk aan Saul, de 
vervolger van Mijn leer, die toen Mijn discipel werd. Die bekeerlingen zullen zich morgen bij je 
voegen. Maar als u werkelijk geloof wilt vinden, wees dan niet ontstemd als zij u zeggen dat u bij een 
valse god of een valse meester bent. Je moet ook niet bang zijn om te zeggen dat Christus bij je is 
geweest. Ik bereid je voor op alles wat komen gaat. Wees moedig en Ik zal u uitzenden naar 
verschillende streken waar Ik Mijn Woord zal vervullen dat zegt dat door één van u een streek vrede 
en heil zal verkrijgen, want zijn hart zal zijn als dat van een herder die zijn schapen liefheeft en 
bewaart. Daarenboven zal de liefde die hij voor zijn medemensen heeft en de offers die hij voor hen 
brengt, niet onvruchtbaar zijn. 
6 Laat niemand deze woorden vergeten, want hij die thans onbekend onder de mensen leeft, zal 
morgen een moeilijke zending onder de mensen volbrengen. 
7 Ik zend Mijn Vrede naar uw volk. Ontvang het in je geest en laat het andere naties bereiken. Ik 
zegen ze allemaal. Bid dat er vrede mag zijn in de harten van alle mensen. 
8 Ik wacht op het ontwaken van de mensheid, opdat zij zich herinnert dat Ik besta; zij heeft al haar 
werken voor Mijn ogen verricht, maar nu nadert het Uur waarop Mijn Gerechtigheid een einde zal 
maken aan het kwaad. Luister naar mijn lessen en onthoud u van slechte daden. Zuiver uw lichaam 
en ziel, want als Vader ben Ik oneindig liefdevol, als Rechter ben Ik onverbiddelijk. 
9 De volkeren der aarde hebben nooit gebrek aan geestelijk licht gehad. Waarlijk, Ik zeg u, niet alleen 
dit volk heeft profeten en boodschappers gehad, maar tot allen heb Ik boodschappers gezonden om 
hen op te wekken. Naar het licht en de waarheid van hun leer en naar de gelijkenis van wat Ik u heb 
geopenbaard, kunt gij hun woorden beoordelen. Sommigen leefden vóór de komst van de Messias, 
anderen werkten na Mijn bestaan als mens, maar allen brachten een geestelijke boodschap aan de 
mensen. 
10 Deze leringen zijn, evenals de mijne, ontheiligd, want als hun essentie niet is veranderd, zijn zij 
verminkt, of zij zijn verborgen gehouden voor mensen die naar waarheid hongeren. 
11  Eén waarheid en één moraal is hetgeen door boodschappers, profeten en dienaren aan de 
mensen is geopenbaard. Waarom hebben volkeren dan verschillende ideeën over waarheid, moraal 
en leven? 
12  Deze waarheid, die door de mensheid steeds verdraaid is, zal worden hersteld, en haar licht zal 
schijnen met zulk een kracht dat het de mensen zal toeschijnen alsof het iets nieuws was, hoewel het 
hetzelfde licht is dat altijd het pad van de evolutie van de kinderen van Mijn Godheid heeft verlicht 



13  Velen zijn gestorven omdat zij de waarheid spraken, velen zijn ook gemarteld omdat zij de stem 
die in hen sprak niet tot zwijgen wilden brengen. 
14  Denk niet dat de hemel alleen hen heeft gezonden die tot u hebben gesproken over de geest, de 
liefde en de zedelijkheid; neen, hij heeft ook hen gezonden die u de goede vruchten van de 
wetenschap hebben gegeven, die kennis die licht brengt in het leven van de mensen, die hun lasten 
verlicht en hun ontberingen verlicht. Zij zijn allen Mijn boodschappers geweest. 
15 Er zijn anderen die, hoewel zij geen leringen van spirituele moraal of wetenschappelijke 
ontdekkingen brengen, de boodschap met zich meedragen die leert hoe men de schoonheden van de 
schepping kan voelen en bewonderen. Zij zijn boodschappers van Mij, die tot taak hebben vreugde 
en balsem te brengen in de harten van hen die bedroefd zijn. 
16  Zij hebben allen een bittere beker gedronken toen zij zich bewust werden van het onbegrip van 
een wereld die blind is voor de waarheid, van een mensheid die ongevoelig is voor schoonheid en 
goedheid. En toch, als Ik jullie heb gezegd dat in deze Era alles zal worden hersteld, als Ik jullie heb 
aangekondigd dat alles zal terugkeren op het rechte pad en dat al Mijn leringen hun oorspronkelijke 
betekenis zullen terugkrijgen, dan kunnen jullie geloven dat voor deze wereld een tijd van geestelijke 
pracht nabij is, hoewel jullie niet mogen vergeten dat, voordat het zover is, alles zal worden 
geoordeeld en gezuiverd. 
17 Ledere pelgrim op aarde die geen vrede in zijn hart heeft, brengt enkele ogenblikken door in de 
schaduw van deze "boom" hier, en hij zal zich getroost voelen. 
18  Over de geest van de mensen zweeft ook de herinnering aan de geest van Elia als de herder van 
de geïncarneerde en gedesincarneerde zielen, die onvermoeibaar zijn geliefde schapen op alle 
mogelijke manieren zoekt, om hen aan hun taak te herinneren en hen te kiezen die Mij in deze tijd 
zullen dienen. 
19  Gij allen zijt door Elia tot Mij gebracht, maar toen gij in Mijn Tegenwoordigheid zijt gekomen en 
de glans van de Meester hebt gevoeld, hebt gij gezien hoe al uw offers en beproevingen - die gij hebt 
doorstaan - werden gecompenseerd om Mijn Woord terug te horen. 
20  Voorwaar, Ik zeg u: dit volk van heden is gelijk aan dat van het eerste Tijdperk. 
21  Israël was lange tijd gevangene geweest van Egypte, waaruit het door Mozes werd bevrijd. 
Hindernissen, vijanden en tegenslagen plaatsten zich op de weg van het volk om hun redding te 
verhinderen; maar hun geloof en volharding triomfeerden, zij bereikten de voet van de berg Sinaï, 
waar zij Mijn stem hoorden en de Wet ontvingen. Daar vielen de afgoden, en de duisternis vertrok uit 
hun hart, in hun geest werd het licht, zodat zij vanaf dat ogenblik alleen nog geloofden in de ware 
God van gerechtigheid en liefde, Hem liefhadden en dienden. 
22  Het leven van dat volk onderging spoedig een verandering. De wet die zij zojuist hadden 
ontvangen, beloofde hun vrede en welzijn, terwijl Mozes, met zijn vinger aan de horizon, hun het 
Beloofde Land toonde, als een oase van vrede en aardse gelukzaligheid. 
23  De doortocht door de woestijn duurde veertig jaar, en de les van de Vader aan Zijn volk duurde 
veertig jaar, om de liefde uit hun hart te doen ontspringen zoals water ontspringt uit de rots; om hen 
te leren verleidingen te overwinnen, en oneerlijke culten uit hun hart te ontwortelen; om haar te 
tonen hoe zij de eerste stappen op de weg van de verheffing moest zetten, om haar te zuiveren 
voordat zij bezit nam van het Beloofde Land, en opdat haar nieuwe generaties een nieuwe natie 
zouden opbouwen, gebaseerd op haar gewoonten en haar eerbied voor de Schepper. 
24  Het leven in de woestijn, de wonderen die Ik Mijn volk schonk en de strijd stalen hun geest, en in 
het aangezicht van de herwonnen vrijheid vergaten zij hun gevangenschap en de geest van Israël 
herrees 
25  Het waren de profeten die de komst van de Messias aan het volk aankondigden. Zij waren het die 
de vlam van hoop brandende hielden in de harten, telkens wanneer zij zich minderwaardig voelden 
onder het juk van andere naties. 
26 Velen wachtten met vreugde op de komst van de Rabbi van Galilea, die zij niet herkenden in het 
kind dat geboren was uit de maagdelijke schoot van een nederige Nazarener in een grot bij 
Bethlehem. Maar terwijl sommigen voelden dat hun Verlosser en Verlosser geboren was, ontkenden 
anderen Hem vanaf het eerste ogenblik. 



27 Drieëndertig jaar lang leefde ik onder de mensen. Dat hele leven stond in het teken van 
voorbeelden en leringen voor de mensheid, want ik hoefde niets van deze wereld te leren. En toen 
nog slechts drie jaren over waren tot Mijn vertrek, begon Ik met Mijn onderricht onder het volk. Mijn 
woord werd gehoord in de straten, in de dorpen, in de huizen en in de portieken van de tempelzalen; 
het werd gehoord op de berghoogten, in de woestijn, in de valleien en aan de zee. 
28  Onder de scharen waren er die Mij verafschuwden, zij die zich bij elke gelegenheid veroordeeld 
voelden door Mijn Leer, zij die hun positie bedreigd zagen, die zij ten onrechte bekleedden. Zij waren 
het die het oordeel, de veroordeling en de dood aan het kruis nastreefden voor Hem die hen het 
eeuwige leven had gebracht. 
29 Pijn en smart waren in het hart van de Meester, want Hij wist de lange weg die zij zouden moeten 
gaan die de waarheid loochenden en met wie Hij wonderen had verricht die vroeg noch laat een 
mens uit zichzelf kon verrichten. 
30 Toen Ik Mijn discipelen aankondigde dat Ik spoedig zou heengaan, maakte een oneindige 
droefheid zich van hen meester. Toen zei Ik tot hen om hen nieuwe moed te geven: "Zie, Ik zal 
wederkomen, en de tekenen van Mijn komst zullen deze zijn: Wanneer u geruchten van oorlog ter 
ore komen, en de verdorvenheid der mensen haar hoogtepunt bereikt, zal Mijn komst nabij zijn. 
Maar voor Mij zal Elia komen om de weg te bereiden." Na deze woorden ging een tijd voorbij voordat 
zij werden vervuld. Op 1 september 1866 maakte de geest van Elia zich bekend door een 
rechtvaardig man, die door Mij bestemd en gezonden was om Mijn aanwezigheid aan te kondigen en 
de voorloper te zijn van Mijn geestelijke manifestatie onder de mensen. 
31   Die man kreeg de goddelijke opdracht zeven gemeenten te stichten, die eenvoudigweg de 
vertegenwoordigers van de zeven zegels moesten zijn, en tegelijkertijd kreeg hij de opdracht de 
geesten van de uitverkorenen op te leiden tot de stemdragers van de goddelijke Meester. 
32  Sedertdien hebben allen die Mij in deze gedaante zijn komen aanhoren, de indruk gehad 
dienaren te zijn, gemerkt of gekenmerkt als kinderen van dat volk, dat zich sedert het begin met zijn 
Heer heeft verenigd en van Hem openbaringen, wonderen, zijn leer en zijn wet heeft ontvangen. 
33  Prent deze leer in uw hart en doorgrond hem met liefde. 
34 Weg met elke egoïstische gedachte en denk aan je missie. Deze periode is belangrijk en beslissend 
voor de mensheid. Alleen Mijn Leer, die boven de menselijke zwakheden staat, kan u openbaren dat 
dit de tijd is waarin de waarheid elke leugen en duisternis zal vernietigen. 
35 Deze mensheid, die thans nog slaapt en haar Heer en zelfs haar eigen ziel vergeten is, zal 
ontwaken, opgeschrikt door de stem van Mijn roepstem. Eerst heb Ik Mij geopenbaard aan het volk 
Israël, niet aan het Israëlitische volk in bloed, maar aan dit volk, dat in geest is, en waaraan Ik het 
licht van het Derde Testament heb geschonken. 
36  Ik zoek u, volk, want onder u zijn er die Mij trouw zijn geweest. Ik kan u nog niet zeggen dat u uw 
taak al hebt volbracht, want u moet nog een grote afstand afleggen. Ik heb gevonden dat je 
toegewijd bent aan aardse goederen, gematerialiseerd in je egoïstische leven. Toch wil Ik jullie geen 
verwijten maken, maar jullie alleen oproepen naar Mij te luisteren, opdat jullie vervuld worden van 
Mijn wijsheid en meesters worden in de vergeestelijking, waarvoor jullie zijn gezonden. 
37 Open uw ogen en laat uw geest ontwaken, zodat u zich ervan bewust wordt dat u waarlijk in een 
nieuwe tijd leeft en dat u de vervulling van Mijn profetieën aanschouwt. Dan zul je met overtuiging 
kunnen zeggen dat Ik in de aangekondigde tijd tot je gekomen ben. Alleen als je de essentie van Mijn 
Woord kent, kun je de juiste interpretatie geven aan de gebeurtenissen die dag na dag in jouw 
wereld plaatsvinden. Maar deze mensheid, die in haar blindheid heftig debatteert en het Goddelijk 
Licht dat voor haar geest schijnt niet ziet, is zich niet bewust van de tijd waarin zij leeft; want als zij 
het wist, zouden de broedermoordende handen hun werk reeds hebben gestaakt, zou er innerlijke 
bijeenkomst en waakzaamheid zijn, zou er gebed en eerbied zijn, vergeving onder de mensen en 
berouw. Maar niets van dit alles is aanwezig, elke dag worden nieuwe liefdesbanden gescheurd 
tussen de volkeren van de aarde. Spiritualiteit en moraal zijn verworpen, er is slechts een gevoelloze 
strijd van haat, egoïsme en machtshonger, die de afwezigheid van innerlijke grootheid in de mens 
duidelijk maakt. Te midden van deze strijd brengt de dood een dagelijkse oogst van het leven binnen, 
zijn onvergeeflijke en onomkoopbare sikkel maait het onkruid klap voor klap weg. Toch vecht deze 
mensheid, die zondigt, verkracht en ontheiligt, hevig om te overleven, zij het zelfzuchtig en zonder na 



te denken of de middelen die zij gebruikt rechtvaardig en humaan zijn, of juist het tegendeel. Nu 
vraag ik je: Wat doe je in deze tijd van goddelijke gerechtigheid? 
38 Het is waar dat het uur nog niet gekomen is voor u om op te staan en uw waarschuwende stem te 
verheffen. Maar jullie moeten weten dat het huidige moment juist bestemd is voor jullie 
voorbereiding, want het is dit woord dat jullie sterkt voor de geestelijke strijd die komen gaat, dat 
jullie geroepen en verenigd heeft om een volk van vrede te zijn, dat in staat is de poorten van je hart 
te openen om de vreemdeling of de vreemdeling te verwelkomen, en dat jullie ook de zending van 
boodschapper heeft toevertrouwd om deze boodschap te verspreiden op alle wegen van de aarde. 
39 Ik zeg u, dat ware vrede alleen van Mijn Geest tot de geest van de mens kan komen, en het is deze 
vrede die Ik u in deze Openbaring heb gebracht, opdat gij haar aan de volkeren en natiën moogt 
brengen. Verwacht u dat de wereld zijn eigen vrede creëert? - Met welk zaad zou zij het kunnen 
scheppen, daar er geen gevoelens van liefde, gerechtigheid of barmhartigheid in zijn? 
40 Oordeelt voor uzelf over uw verantwoordelijkheid, geliefde mensen, bedenkt dat elke dag die u 
mist, een dag is waarmee u de komst van dit goede nieuws in de harten van uw medemensen 
vertraagt - dat één leer die u verliest, één brood minder is dat u kunt aanbieden aan hen die in nood 
zijn. Werk met liefde, en spoedig zal er vrede onder de mensen zijn. Maar vergeet niet wat Ik u zeg: 
gij moet Mijn vrede niet verwarren met die welke de volkeren willen ondertekenen, want die zal 
geen stand kunnen houden. Het zal een valse vrede zijn, die zichzelf zal vernietigen, omdat zij geen 
kiem van liefde heeft, dat is respect en broederschap - omdat zij gebaseerd is op angst voor elkaar, 
eigenbelang, of materieel voordeel. Ware vrede is die, welke uit de hemel neerdaalt in de harten der 
mensen, en van daaruit losbarst en zich verspreidt in werken van gerechtigheid en liefde. Ik 
verkondig u, dat deze vrede, die over de volkeren komt, niet waar is, en indien gij dit wilt profeteren, 
kunt gij dit doen in de zekerheid, dat gij niet zult worden misleid. Ik zeg u: Opdat de vrede van Mijn 
Koninkrijk onder de mensen kan worden gevestigd, moet eerst de oorlog van leerstellingen, 
godsdienstige gemeenschappen en ideologieën worden uitgevochten. Een confrontatie waarin 
sommigen Mijn naam en Mijn waarheid stellen tegenover de valse afgoden van anderen, en waarin 
de ene leer de andere bestrijdt - dit zal de nieuwe strijd zijn, de geestelijke strijd waarin de valse 
goden, die van hun voetstuk zijn geduwd, zullen vallen, en elke leugen die jullie voor waar hebben 
aangenomen, voor altijd zal worden ontmaskerd. Dan zul je de waarheid stralend zien oprijzen uit die 
chaos van verwarring en duisternis. 
41 De koninklijke ster, met haar licht, geeft u een idee van dat wat waarheid is. Zijn licht schijnt 
overdag, en als het verdwijnt begint de nacht. Dan ontdekt de mens, met behulp van zijn wetenschap 
en met gebruikmaking van de elementen van dezelfde aard, een licht waarmee hij de duisternis van 
de nacht kan verlichten; maar het is zo zwak dat het verdwijnt en vergaat zodra de stralen van de 
koninklijke ster weer verschijnen. Gij zijt erin geslaagd licht te maken in de nacht, maar wie kan met 
zijn wetenschap het licht van de zon verbergen en duisternis brengen in de dag? - Alleen Ik kan dit 
doen om u een teken te geven van mijn macht, want Ik ben de enige die echt licht kan voortbrengen 
en het ook weer kan verbergen als het Mijn wil is. Ook in het geestelijke ben ik de enige die het licht 
der waarheid kan doen schijnen waar bedrog en valsheid heersen; die het leven kan doen opkomen 
uit de dood; die uit haat, boosheid of wrok, naastenliefde, berouw of vergeving kan doen opkomen, 
of uit de ontwrichting van het verstand, de rede kan doen opkomen - in één woord, die over de 
duisternis het licht kan doen opgaan. Ja, mensen, het licht van Mijn waarheid zal jullie wereld 
verlichten, en deze lange geestelijke nacht die jullie hebben doorleefd zal wijken. Iets is reeds 
begonnen te verschijnen, als een nieuwe dageraad; het is het Licht dat u in deze tijd met de woorden 
heeft gewekt: Waak en bid, wek uw medemensen, genees hen zodat zij de strijd kunnen aanbinden, 
en zoek degene die verdwaald is. Wees leerlingen van het licht, opdat jullie morgen, wanneer jullie 
meesters zijn geworden, de leer vol licht kunnen doorgeven. Een discipel van Mij te zijn vergt soms 
het punt van opoffering; maar ik zeg u, de vrede van de ziel is meer waard dan de welvaart van de 
aarde. Wees ware kinderen van het licht, opdat elk van uw gebeden moge zijn als een ster aan de 
hemel van uw leven, en opdat het gebed van allen, gevormd door uw verenigde gedachten, moge 
zijn als het licht van een dageraad. 
42  Elia werpt licht op de paden, en de schapen keren geleidelijk terug naar de horde. Toen ik bij elk 
hart kwam, bij de mensen, had Elia al contact gemaakt met hen allemaal. 



43 Bereid u voor, discipelen; Ik wil niet dat wanneer de pijn in de mensheid zijn hoogste graad 
bereikt, uw gedachten en uw verstand worden vertroebeld als door een donkere mantel. Ik wil dat 
Mijn discipelen weten hoe zij als sterk op kunnen staan in dat uur van beproeving, en dat zij in staat 
zijn de stem van het geweten te horen te midden van de storm. 
44  Mijn kinderen, jullie zeggen tot Mij in jullie onwetendheid of vrees: "Heer, als U wilt dat wij tot U 
komen, waarom laat U dan verzoekingen en incidenten op ons pad komen?" Maar de Meester 
antwoordt u: Omdat beproevingen licht in uw ziel brengen - de enige manier voor u om te zien, en 
het is noodzakelijk voor u om te zien om kennis te verwerven. Begrijp dat er veel te zien is in jullie 
geestelijk leven, want als kinderen van het licht zijn jullie de erfgenamen van Mijn waarheid. 
45  Jullie zullen de voorboden zijn van de tijd van genade, daarom is jullie verantwoordelijkheid zeer 
groot. De fundamenten van zo'n groot werk moeten sterk zijn, opdat het heiligdom van Mijn 
Goddelijkheid erop kan verrijzen. Ik onthul jullie veel van wat de toekomst voor dit volk in petto 
heeft. Zo zullen jullie niet staren naar Mij die eeuwig verborgen ben in mysterie. 
46 Doorgrond Mijn woord, opdat gij u zult vergeestelijken, want indien gij deze leer niet doorgrondt, 
zult gij ten prooi vallen aan een nieuw fanatisme. Begrijp, discipelen, dat er in de vergeestelijking 
geen plaats is voor fanatisme, noch voor vooroordelen, afgoderij of bijgeloof. Spiritualisme betekent 
spiritualiteit, vergeestelijking betekent vrijheid van de ziel, want wie dat bereikt heeft zich bevrijd van 
het materiële, heeft zich bevrijd van de hartstochten van het vlees, heeft zowel het offer als de 
verzaking juist begrepen. O volk dat Mij zo dikwijls heeft gehoord, de tijd van de voleinding van Mijn 
Woord is reeds nabij, toch zie Ik bij u geen begrip van Mijn Leer, laat staan de voorbereiding en de 
juiste uitlegging van de leringen die Ik u heb gegeven. 
47  Je slaapt zoet, vertrouwend op Mijn liefde. Toch zeg ik je: Waakt en bidt, opdat het geen pijn is 
die u wakker maakt - niet de pijn die Ik u zend, want die is iets dat niet van Mij komt. De pijn vindt 
zijn oorsprong in de mens als gevolg van zijn ongehoorzaamheid. - Alles spreekt tot jullie van Mij en 
van Mijn Liefde: de natuur, het uiterlijke leven, het innerlijke leven, heel de schepping, zij zijn als een 
wijzende vinger die jullie de oneindigheid toont als een doel waarheen jullie je schreden moeten 
richten. Als je over dit alles nadenkt - komt dan de gedachte aan je ondergang niet bij je op? - Bent u 
er zich niet van bewust dat elke dag die u leeft een stap is die u dichter bij het huis van de ziel 
brengt? Hoort en verstaat, want waar velen de dood zien, daar is het leven; waar zij denken dat er 
duisternis is, daar is het licht; waar zij niets zien, daar is alles; en waar zij het einde zien, daar is de 
eeuwigheid. Hoeveel mensen lijken in hun zorgeloosheid niet op kleine kinderen die, verzot op hun 
kinderlijke spelletjes, niet aan de toekomst denken. 
48  Mensen die in hun hart het licht van de ervaring van dit leven hebben en in hun ziel het licht dat 
de evolutie tijdens verschillende aardse levens heeft achtergelaten - waarom houdt uw ziel zich bezig 
met wat nutteloos voor haar is en waarom huilt u vaak om redenen die uw pijn niet verdienen? 
49  Zoekt de waarheid in alle dingen; zij is op alle manieren, is helder en duidelijk als het licht van de 
dag. 
50  Ga heen en spreek over deze leringen tot uw medemensen. Ik ben de provincies al aan het 
voorbereiden om de blijde boodschap te ontvangen. Maar ik zie dat je nog steeds bang bent voor de 
controverse, voor de mening van je familieleden. Sommigen vrezen hun ouders of hun broers en 
zusters meer dan het oordeel van hun God. Vreest gij hun mening, dat gij in dwaling verkeert, dat zij 
u verraders of bedriegers noemen? - Waarlijk, Ik zeg u, Ik heb in uw geest een juweel gelegd van zulk 
een heerlijkheid, dat een woord van u hen, die gij zo vreest, kan overtuigen. 
51  U ziet de rijken van de wereld, de geleerden, de machtigen, de filosofen, de wetenschappers, de 
geestelijken van kerkgenootschappen, en de mannen van de macht al te groot, en ik zeg u: Je hebt 
deze grootheid niet nodig om over Mijn waarheid te kunnen spreken. Niets van dit alles heb je nodig 
om groot te zijn, want ware grootheid, die van de geest is, heeft geen goud nodig, noch menselijke 
wetenschap, noch titels. Waar de ziel zich niet met liefde uitdrukt, is er geen ware grootheid. Kent u 
geen vorsten die vandaag op hun troon zitten en morgen hun ellende met zich meeslepen? Kent u 
geen geleerden die corrigeren wat zij vroeger als waarheid verkondigden? Hebt gij nooit een mooie 
vrouw gezien, bewonderd en begeerd, die later in vodden liep? - Verwar dus geen eeuwige waarden 
met vergankelijke menselijke ijdelheden. 



52 Neem je kruis op en volg Mij. Draag het op je hart en wees niet bang. Ga stap voor stap; laat Mijn 
Woord achter in de harten als een spoor van licht. Vergeef hen die je pijn hebben gedaan. Maar 
indien gij zoudt vallen en zij spotten met uw val, wees dan niet bedroefd, want nu zal Christus, die tot 
u spreekt, de helper zijn van hen die Mijn kruis opnemen. 
53  Hoor volk, 1950 is reeds nabij, en de wil van de Eeuwige zal geschieden. U moet niet verdeeld zijn 
in deze tijd, want u weet niet welke beproevingen er komen. Hier, waar Ik een volk heb voorbereid 
om Mijn Woord te ontvangen in deze tijd, mag er geen verwarring zijn. Tot die tijd moet dit volk 
verenigd zijn, en zijn mannen en vrouwen zullen dan hun geest ontvankelijk maken voor Mijn laatste 
verkondiging, waarin zij Mijn laatste woorden zullen horen die tot u zullen zeggen: Ik wacht op je in 
de hemel! 
54  Als gij u op deze wijze voorbereidt, zult gij weldra het licht van Mijn Geest over u voelen komen, 
zonder menselijke tussenpersonen of stemdragers om van geest tot geest met de discipelen te 
communiceren. Tegen die tijd zullen jullie je devoties zozeer gezuiverd hebben, dat jullie 
medemensen verbaasd zullen zijn als ze de spiritualiteit van Mijn nieuwe leerlingen herkennen, een 
spiritualiteit die zal getuigen van de innerlijke cultus die jullie beoefenen. 
55  Dan zal de mensheid ontdekken, dat de duizenden jaren geleden voorspelde tijd, waarin Mijn 
Wederkomst zou plaatsvinden, de tegenwoordige tijd is, want de mensen zullen met eigen ogen 
kunnen zien, dat het Goddelijke Licht zal worden uitgestort over alle vlees en geest. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 122  
(Afgekondigd 1944) 
 
1 Vergeet voor enkele ogenblikken de onbenulligheden van de wereld terwijl je naar Mijn Woord 
luistert, en je geest, wanneer hij is opgeheven, zal het licht van deze tijd zien. 
2 Terwijl voor velen deze uren vol pijn en dood zijn, zijn ze voor jou vol vrede en hoop. Maar 
vertrouw niet te veel op uw verdiensten, want de bezoekingen kunnen u ook verrassen. Ik ben het, 
die u deze vrede gegeven heb, opdat gij Mijn manifestatie kunt bijwonen, in Mijn woord kunt 
doordringen en Mijn leer kunt beoefenen. Ik heb jullie de tijd gegeven om Mijn leringen te horen en 
te begrijpen, maar Ik zie dat jullie doorgronden niet verder is gegaan dan het aardse-materiële, en 
daarom hebben jullie de betekenis van Mijn leringen niet ontdekt. In dit gebrek aan begrip lijken 
jullie op de mensheid, die, hoewel zij om de haverklap tastbare bewijzen heeft van Mijn 
gerechtigheid, geen ogenblik stilstaat om na te denken en zo de betekenis van deze gebeurtenissen 
te begrijpen. 
3 Ik wil dat jullie je ogen openen voor de realiteit van de tijd waarin jullie leven, zodat jullie kunnen 
bidden voor de wereld. De tijd die in andere tijden werd aangekondigd, waarin de strijd van goed 
tegen kwaad zou plaatsvinden, is de tegenwoordige tijd. Discipelen, ga niet liggen slapen in 
afwachting van een ander tijdperk. Jullie zijn de kinderen van het licht aan wie Ik grote leringen 
openbaar, opdat jullie een fakkel van geloof onder de mensen zullen zijn. 
4  U moet naar uw medemensen gaan die slapen wat betreft geestelijke openbaringen, en met 
vriendelijke woorden moet u hen broederlijk wakker schudden en hen tot het inzicht brengen dat de 
reden voor de beker van lijden die de mensheid leegdrinkt, is dat men heeft toegestaan dat de geest 
werd vergeten. 
5 Als de mensen waarlijk geloven dat het blad van de boom niet beweegt zonder de wil van God, 
zullen zij Mijn aanwezigheid voelen in alle stappen van hun leven. Sommigen zullen Mij voelen 
komen als Vader, anderen als Meester, en weer anderen zullen Mij voelen komen als Rechter. 
6 jullie hebben Mij gedwongen in jullie duisternis af te dalen om jullie te zoeken. Ik ben aanwezig 
geweest op jullie zwerftochten om Mijzelf te laten voelen in alle zielen. Zoals de herder die afdaalt 
naar de diepste afgronden op zoek naar het verloren schaap, ben ik afgedaald in het donkerste ravijn 
waarin de mens is gevallen. Jullie die Mij op dit moment horen, moeten een waar begrip hebben van 
het uur van gerechtigheid en herstel waarin jullie leven. Onthoud, indien gij hardnekkig in 
onwetendheid blijft volharden, dat de duisternis die de wereld omhult nog ondoordringbaarder zal 
worden. Je weet niet hoeveel tijd er voorbij zou gaan voordat de zielen een lichtstraal zouden 
kunnen ontvangen. 
7 Ik zend thans zielen naar de aarde, die Ik in de Wet eerstgeborenen kan noemen, omdat zij 
behoren tot hen die Mijn eerste openbaringen hebben ontvangen. Ik zal u niet zeggen wie zij zijn, 
waar zij zijn, noch wat zij doen, want als gij hen zoudt herkennen, zoudt gij tot afgoderij of verwarring 
kunnen vervallen. 
8 Aan dit volk, dat met de dag groeit op zoek naar Mijn leringen, zeg Ik dat zij in eenheid moeten 
leven, opdat zij Mij op deze wijze kunnen benaderen. Als jullie je niet inspannen, hoe kunnen jullie 
dan leraren worden in de spirituele leer? 
9 Liefde is het zaad dat ik je toevertrouw om in de wereld te zaaien. Zie de dorheid van de velden, er 
is geen broederschap, vriendschap of respect meer. Het zaad dat ontkiemd is, is haat en eerzucht, 
waarvan u de vruchten reeds ziet: het zijn oorlogen, vernietiging, ellende en dood. 
10 Vindt gij het niet billijk dat de Meester u, na de periode waarin Ik u Mijn woord heb gegeven, 
vraagt wat gij doet in deze tijd waarin de volkeren en naties een beter leven zoeken en moeten 
ophouden elkaar te bevechten? Wat is je werk? 
11 Hoewel Ik gekomen ben om u te geven, weest niet tevreden met alleen te ontvangen. Bedenk dat 
de vrede die ik jullie geef, niet alleen voor jullie is, maar voor veel van jullie medemensen. Sta niet 
aan de kant van de grote strijd, begrijp dat ik jullie toerust om soldaten te zijn. 
12 Wacht u tot de wereld vrede sticht? Met welk zaad zou zij dit kunnen bewerkstelligen, daar thans 
in de zielen de wet der mensen meer gewicht heeft dan die van God? 



13 Bedriegt u niet: in de harten der mensen is noch naastenliefde noch streven naar vergeestelijking. 
Daarom ontbreken de fundamenten om hun vrede, hun huizen, hun banen te behouden 
of hun vorm van aanbidding van Mijn Goddelijkheid bevestigen. 
14 Spoedig zal er vrede zijn in de wereld en wanneer dit gebeurt, zullen jullie Mij danken, Mijn volk, 
omdat jullie zullen denken dat dit is gebeurd door de vervulling van jullie geestelijke zending. dan zal 
ik jullie zeggen: open jullie ogen, deze vrede die de wereld heeft bereikt zal niet blijven duren, want 
zij is niet waar. Ik zal het vernietigen met Mijn zwaard der gerechtigheid, zoals Ik alles vernietig wat 
vals is. De vrede waarover ik tot u spreek, zal een schijnbare vrede zijn, want zij zal gebaseerd zijn op 
wederzijdse vrees. Ware vrede kan niet komen uit oneerlijke harten, zij zal later komen; zij zal 
neerdalen uit het Koninkrijk der hemelen in de harten der mensen. 
15 Als u profetieën aan de wereld wilt verkondigen, mag u dat doen. Maak je geen zorgen, want ik 
bedrieg je niet. Indien gij uw medemensen wilt zeggen, dat de vrede, die de volkeren weldra zullen 
stichten, niet oprecht is, zult gij niet dwalen, want ik kan niet dwalen. Spoedig zullen jullie de komst 
zien van wat ik jullie aankondig in dit jaar van 1944. De oorlog, de ambitieuze materiële aspiraties 
zullen eindigen, maar later zullen de "oorlogen" van godsdiensten, doctrines, ideologieën en 
filosofieën ontstaan. Deze strijd van geestelijke strijd zal dienen om de weg van de waarheid te 
vinden. 
16 Zo moet het gebeuren opdat de mensheid haar ogen opent, de valse goden ontmaskert en de 
ketenen van de slavernij verbreekt. 
17 Wanneer deze strijd eindigt, wanneer de rust wederkeert en zij die in nederigheid bidden in 
zichzelf treden en berouw tonen, zult gij een offer uit de harten zien opstijgen als de geur van 
bloemen, en het zal voor de enige God zijn. 
18 Ik zal deze wereld, bevrijd van haar melaatsheid, doen herrijzen; ook zal Ik het leven doen 
herrijzen uit de dood. Ik zal uit haat vruchten van verzoening doen voortkomen, en uit dwaasheid 
vruchten van verstand. 
19 Blijft u tot die tijd vermenigvuldigen, zowel in aantal als in kennis en in deugdzaamheid. Ik geef 
jullie wapens, zodat jullie stand kunnen houden en vooruit kunnen komen. 
20 Deze hoek van de aarde waar u woont is gunstig voor uw missie. Het lijkt op dat "Beloofde Land" 
van het volk Israël in de Eerste Eeuw. Maar weest niet gesteld op de rijkdommen der aarde, want gij 
moet bedenken, dat de stad Jeruzalem door haar vijanden met de grond gelijk gemaakt is, en dat 
zelfs de tempel van Salomo verwoest is. 
21 Uw land is als het land dat aan het volk Israël was gegeven. Toch was dat niet het thuisland voor 
de geest, noch is dit het Tweede Jeruzalem, want de Geestelijke Stad is niet van deze wereld. 
22 Blijf gastvrij, zoals Abraham was. Bereidt u voor, opdat de vreemdeling aan uw tafel kan zitten 
eten en onder de beschutting van uw dak kan rusten. Draag Mijn balsem van liefde in je handen, 
opdat je de zieke geneest, hem Mijn troost laat voelen en hem weer gezond maakt. U bent dat volk 
tot wie de levende en onzichtbare God altijd heeft gesproken, maar ook dat volk dat zich altijd heeft 
laten beïnvloeden door de afgoderij van andere volkeren. 
23 Nu ben Ik gekomen om u te bevrijden van fanatisme en bijgeloof, om u te herinneren aan de 
geestelijke aanbidding van uw Vader, opdat, wanneer de volkeren hun blik op dit volk richten en er 
grote menigten komen, zij verbaasd zullen zijn onder u zedelijkheid, deugd en spiritualiteit aan te 
treffen. 
24 Neem deze les, die Ik u gegeven heb, met u mee in uw geest, opdat hij u tot voorbereiding moge 
dienen. 
25 Verzet u niet tegen het idee van terugkeer naar deze planeet in een ander lichaam, en denk niet 
dat reïncarnatie een straf is voor de ziel. Alle zielen die bestemd zijn om op aarde te leven, hebben 
de wet van reïncarnatie moeten doormaken om tot hun hogere ontwikkeling te komen en de taak te 
volbrengen die Ik hun heb toevertrouwd. 
26 Niet alleen de minder geëvolueerde zielen moeten opnieuw incarneren, maar ook de hoog 
geëvolueerde zielen komen steeds weer terug tot zij hun werk voltooid hebben. 
27 Elia is de grootste van de profeten die naar de aarde kwamen, maar ondanks de grote werken die 
hij deed en de grote bewijzen die hij gaf (dat God bestaat), moest hij naar deze wereld terugkeren in 
een andere tijd, in een ander lichaam en met een andere naam. 



28 Deze wet van liefde en rechtvaardigheid was lange tijd onbekend bij de mensen, want als zij haar 
eerder hadden gekend, zouden zij in verwarring zijn geweest. Niettemin heeft de Vader u enkele 
openbaringen en tekenen gegeven die het licht waren vóór die tijd voor de opheldering van alle 
mysteriën. 
29  Het verleden van uw ziel, met haar verschillende aardse bestaan, is u verboden. Ik heb u slechts 
de waarheid van de reïncarnatie geopenbaard, omdat zij u een reëler denkbeeld zal geven van de 
Goddelijke barmhartigheid en rechtvaardigheid, en in de oneerlijken, in de zondaars, in hen die het 
leven nutteloos verspillen, de hoop zal wekken op een nieuwe kans, waarin zij de fouten die zij 
begaan hebben, kunnen corrigeren. 
30 Het idee van eeuwige dood of verdoemenis wordt voor altijd vernietigd door deze openbaring, en 
zowel de ziel als het menselijk hart juichen en prijzen de goddelijke goedheid zodra zij deze waarheid 
hebben begrepen. 
31  In vroegere tijden werd u dit niet geopenbaard, omdat u nog niet rijp genoeg was om het te 
begrijpen; en als u het nu hebt leren kennen en toch geen duidelijker idee hebt van wie u vroeger 
was, is dit een verder bewijs dat u nog niet gevorderd bent. 
32  Zodra de mensen elkaar liefhebben en weten te vergeven, zodra nederigheid in hun hart 
aanwezig is en zij hebben bereikt dat de geest het wint van de materie, zullen het niet het vlees, noch 
de wereld, noch de hartstochten zijn die de dichte sluier vormen die u verhindert de weg achter of 
voor u te zien. Integendeel, het vlees, vergeestelijkt door het volgen van Mijn Leer, zal als een 
dienaar zijn, gehoorzaam aan het dictaat van het geweten, in tegenstelling tot wat het nu is: een 
hindernis, een strik, een blinddoek voor de ogen van de geest. 
33  Thans verwondert gij u, wanneer gij een begin van visioen ervaart, waardoor gij iets uit het 
verleden kunt zien, of waardoor gij een openbaring van de toekomst krijgt, terwijl ik u met zekerheid 
zeg, dat dit geestelijk visioen eeuwigdurend moet zijn, zoals het visioen van uw lichamelijke ogen 
gedurende het leven op aarde. 
34  Het is noodzakelijk nog wat langer op Mijn pad te wandelen, opdat gij deze hoogten zult bereiken 
en uw ziel, terwijl zij in zichzelf alle vruchten plukt van haar vroegere ervaringen, zich zal bevrijden, 
zich zal verheugen en zich zal oprichten in haar eigen wezen. 
35  Overweeg: Als er al veel licht in uw ziel was, zou er veel vrede in uw hart moeten zijn. 
36  Luister niet naar hen die u willen intimideren omdat u onderzoek doet naar datgene wat met de 
geest te maken heeft, want zij zijn het die willen blijven sluimeren in de slaap der onwetendheid. 
37 Jullie hebben meer belang gehecht aan vele delen van jullie materiële leven dan aan datgene wat 
jullie ziel aangaat, en daardoor hebben jullie een wereld geschapen die omgekeerd is en verstoken 
van inhoud. Maar het uur is aangebroken waarop u een levendige belangstelling zult hebben voor 
datgene wat essentieel is voor uw bestaan, en wanneer dit gebeurt, zult u leven en ware schoonheid 
geven aan uw bestaan. 
38 Toch moet ik u zeggen dat zelfs wanneer het leven in deze wereld de hoogten van deugd en 
rechtvaardigheid bereikt, het niet hier is dat u uw volmaakte thuis zult vinden. Uw doortocht door 
deze vallei van de aarde is tijdelijk, zij dient u slechts als smeltkroes, als school, als leerboek om de 
opwaartse evolutie van uw ziel te bereiken. 
39  Er zijn andere, hogere woningen in het huis van uw Vader, die Ik voor u bereid heb om in te 
wonen. 
40  Zalig zijn zij die, deze woorden overdenkend, er geloof aan hechten en hun leven in orde brengen 
voor het welzijn van hun zielen, want zij zullen er in eeuwigheid de vruchten van plukken. 
41  Geliefde mensen, met zekerheid zoudt gij kunnen zeggen dat alles wat in deze wereld is gebeurd, 
u in vorige tijden is aangekondigd of voorzegd. 
42  Het woord dat de mens door de mond van Mijn profeten heeft gehoord, is Mijn stem geweest. Zij 
hebben niet uit eigen wil gesproken, maar omwille van de Goddelijke Wil. 
43  De ware interpretatie van Mijn voorspellingen, aankondigingen en beloften zal Ik u geven 
wanneer gij zult ervaren dat Mijn woorden te zijner tijd in vervulling gaan. 
44 Hoeveel verschillende interpretaties heb je aan de Goddelijke openbaringen gegeven! Jullie 
kenden de waarheid niet totdat Ik Mijn woord waarmaakte. Vele van de profetieën zijn reeds 
uitgekomen, andere voltrekken zich voor uw ogen, en weer andere wachten nog op hun tijd. 



45  Nog steeds ben Ik bezig nieuwe profeten op te leiden en uit te zenden door wie Ik u grote 
wonderen zal openbaren, en tegelijkertijd zullen zij u de aanwezigheid of de nabijheid aankondigen 
van wat u in het verleden is aangewezen. 
46  De oude profetieën zullen worden bevestigd door de nieuwe profeten. Iedereen die deze gave in 
zich voelt, bid, waak en bereid u voor om alleen de waarheid te spreken. Als je dat doet, zul je zien 
dat sommigen zullen bevestigen wat de anderen aankondigen. Dit is wat er gebeurde toen de 
profeten uit het verleden hun zending vervulden, hoewel sommigen tot het ene tijdperk kwamen en 
anderen tot het andere. 
47 Maakt u niet bezorgd, als gij soms niet verstaat, wat gij door ingeving ontvangt, of wat uw lippen 
spreken. Zelfs de profeten van weleer waren vaak niet in staat te bevatten wat hun mond sprak. 
48 Ik zal Mijn licht doen neerdalen op hen die uw getuigenis ontvangen, en te zijner tijd zal Ik al uw 
voorspellingen doen uitkomen. Wee degenen die de waarheid niet spreken, want ook zij zullen op 
hun tijd ontdekt worden. Dan zullen zij noch in hun vlees, noch in hun geest iets vinden om hun 
schande mee af te wassen en hun schuld te betalen. 
49 Wie zal de rechter zijn over valse profeten? De waarheid, want het is licht dat deze harten bereikt 
via het geweten. 
50 De waarheid zoekt altijd zuivere harten, om zich te kunnen openbaren. Zuiver de uwe, opdat dit 
licht moge zijn in de woorden, in de gedachten en in de werken van Mijn volk. 
51 Met een sleutel van liefde die ik bezit, open ik jullie harten. Ik heb u slap gevonden; ik heb u 
verrast toen u met trage schreden op uw levenspad liep. Ik kwam om jullie te laten beseffen dat jullie 
boodschappers zijn van Mijn Goddelijkheid. Dit is wat het Woord van de Vader, Hij die mens werd in 
de tweede Era, u vertelt. 
52 Niet slechts eenmaal, maar verscheidene malen en op verschillende wijzen heb Ik Mijn 
wederkomst aangekondigd en beloofd aan Mijn discipelen. Ik voorspelde hen de tijden die Mijn 
komst zouden aankondigen: Tekenen in de natuur, gebeurtenissen in de mensheid, wereldwijde 
oorlogen, zonde op haar hoogste niveau van ontwikkeling. Maar opdat de wereld niet misleid zou 
worden Mij als mens te verwachten, liet Ik hun weten dat Christus zou komen "op de wolk", dat wil 
zeggen, in de Geest. 
53 Die belofte is ingelost. Hier is de meester in geest, sprekend tot de wereld. Hier is de Heer van de 
vrede en het koninkrijk van het licht, die een onmetelijk grote ark vormen, waarin de mensen hun 
toevlucht kunnen vinden en zichzelf kunnen redden, zoals in de Eerste Tijd, toen Noach de ark 
maakte om het menselijk zaad te redden. 
54  Terwille van uw vooruitgang en volharding in Mijn Leer zal Ik u in alle eenvoud de inhoud van vele 
mysteriën tonen. Het Boek des Levens, dat met zeven zegels is verzegeld, is voor u incognito, want 
het zesde zegel is nu losgemaakt, en de inhoud ervan is wat uw tijd verlicht. Alles is een mysterie 
voor je geweest, en ik wil niet dat het vanaf nu een mysterie is. Ik heb u reeds gezegd dat de zeven 
zegels de zeven Goddelijke Openbaringen zijn die Ik aan de mensen heb gegeven, waarvan u thans de 
zesde ontvangt, maar de zevende ontbreekt u nog. 
55 U weet dat Roque Rojas zeven kerken stichtte waaraan hij de namen van zegels gaf, en dat de 
zesde daarvan symbolisch was als een vruchtbare boom die zijn takken vermenigvuldigde. U weet 
ook dat in 1866 een nieuw tijdperk begon. Maar je weet nog niet hoe je je ideeën moet ordenen. 
Sommigen hebben deze leringen willen doorgronden, maar hun interpretatie is foutief geweest, 
omdat zij het Eeuwige en Goddelijke beperkt en omvat in het menselijke en materiële. Maar voordat 
deze dwaling zich verspreidt, zal Ik de duisternis van de mensheid verdrijven met het licht van Mijn 
openbaringen. 
56  Ik heb deze plaats op aarde, die gij betreedt, toebereid, opdat Mijn Goddelijk Licht in deze tijd op 
haar bewoners moge vallen. Hier heb Ik jullie herinnerd aan de Goddelijke Wet die Ik jullie als de 
Vader in het Eerste Tijdperk heb geleerd. Hier heb Ik u Mijn Woord herhaald, dat Ik u als Jezus heb 
gegeven, als het ware Lied van de Geest, en Ik heb u het Licht der Waarheid gebracht, dat elk 
mysterie opheldert en elke les verklaart die niet begrepen wordt. 
57  "Ik zal Mijn tempel herbouwen, een tempel zonder muren en torens, want hij is in het hart der 
mensen. De toren van Babel verdeelt nog steeds de mensheid, maar de fundamenten ervan zullen 
worden vernietigd in het hart van de mensen. Afgoderij en godsdienstfanatisme hebben ook hun 



hoge torens opgericht, maar zij zijn zwak en zullen moeten instorten. Voorwaar, Ik zeg u: Mijn wetten 
- zowel de Goddelijke als de menselijke - zijn heilig, en zij zullen zelf de wereld richten. De mensheid 
denkt dat zij niet afgodisch is, maar waarlijk ik zeg u, zij aanbidt nog steeds het gouden kalf. 
58 Ik ben Geest, Ik ben Goddelijkheid en Licht. Ontwaak, open uw ogen, aanschouw Mij en hoor Mijn 
stem. De verbinding die jullie thans hebben van Mijn Geest door bemiddeling van mensen is niet de 
meest volmaakte, en daarom zal de tijd van verbinding van geest tot geest aanbreken, waarin jullie 
de stem van jullie Vader zullen horen. 
59  In dat tweede Tijdperk ontmoette Ik de blinde en gaf hem het gezicht, de lamme deed Ik weer 
lopen, de doden wekte Ik op. Nu vind ik een nog grotere verlatenheid in de wereld, want ik zie 
duizenden blinden, doven, melaatsen en doden van geest. Hoewel Ik met rechtvaardigheid tot u 
kom, kom Ik ook vol liefde tot u, want Ik zal nooit ophouden u als Mijn kinderen te beschouwen en Ik 
zal u altijd als kleine kinderen beschouwen. 
60  Volk, zult gij Mij volgen op de weg die Ik lang geleden voor u heb uitgestippeld met Mijn werken 
en Mijn voorbeeld? Het is waar dat daarop het spoor van opoffering ligt, maar aan het eind ligt het 
"Land van Belofte". Zelfs in deze tijd zal ik u niet verblinden met de valse glamour van menselijke 
rijkdom. Uw meester zal u alleen de pracht van de deugd tonen. "Mijn koninkrijk is niet van deze 
wereld," zei Ik - van deze wereld van ijdelheden, egoïsme en leugens. Want waarlijk, ik zeg u, ik heers 
in volmaaktheid. 
61  De laatste schakel van de keten, die gevormd zal worden door de 144.000 gemarkeerden, zal in 
1950 het Goddelijke merkteken op zijn geest ontvangen. Uit hen, in de volkeren, zullen de 
afgezanten, de profeten, de discipelen voortkomen, die met hun onderricht, hun gebed en hun 
voorbeeld de mensheid het zaad van een nieuw leven zullen brengen. 
62 Dit woord, dat gij thans hoort, zal ophouden te bestaan, en de verrukking, die gij thans 
ondervindt, terwijl gij er naar luistert, zal ook ophouden te bestaan. Niettemin, als jullie geestelijk 
willen genieten van Mijn Aanwezigheid, zoals jullie nu doen, is het voldoende je onder te dompelen 
en biddend om Mijn liefde te vragen. 
63  Denk niet, omdat jullie Mij niet meer zullen horen door deze stemdragers, dat Ik afwezig ben en 
jullie moeten dan niet het ontzag en de voorbereiding verliezen die jullie vandaag hebben als jullie 
Mijn Woord horen. Weet, dat waar gij ook gaat, Ik u zal volgen, dat Ik uw werk in Mijn wijngaarden 
zal aanschouwen en dat Ik uw geweten zal ondervragen over elke stap die gij doet. 
64  Ik bereid jullie hierop voor omdat Ik weet dat na deze tijd van voorbereiding valse stemdragers 
zullen opstaan en verkondigen dat de Meester Zijn woord blijft geven in deze vorm, en Ik wil dat 
jullie je bevrijden van deze verwarring die zal worden veroorzaakt door hen die denken dat ze wakker 
zijn maar in werkelijkheid slapen, en die, terwijl ze geloven dat ze Mij dienen, in werkelijkheid zichzelf 
dienen. 
65  Ik kondig u aan, dat het uur waarin deze vereniging eindigt, het uur van openbaring zal zijn voor 
dit volk, want ieder van u zal op dat ogenblik datgene openbaar maken wat hij van zaad in zijn hart 
draagt en van vooruitgang in zijn geest. Daarin zal ieders neiging duidelijk worden, zijn begrip, zijn 
gehoorzaamheid, zijn vergeestelijking. 
66 Ik weet dat sommigen Mijn decreten zullen ontheiligen, en daarom zullen zij in hun ontwikkeling 
stoppen en in dwaling vervallen, waardoor de voortgang van de zending die zij begonnen zijn, tot 
stilstand komt. Maar na verloop van tijd zal de herinnering aan Mijn woord, Mijn onderricht en Mijn 
profetieën, waarin Ik u waarschuwde voor alles wat zou gebeuren, in de geest oprijzen en hen die 
zich ervan hebben afgescheiden, doen terugkeren op het pad van gehoorzaamheid. 
67  Dat zegt niemand op dit moment: "Heer, ik zal U niet de rug toekeren, ik zal U niet ongehoorzaam 
zijn."  Beloof de Meester niet wat velen van jullie niet zullen nakomen. 
68 Kijk en bid, bevrijd je hart van materialisme, zuiver het van zelfzuchtige belangen en hartstochten. 
Bestudeer Mijn onderricht, opdat gij in dit uur niet onverschillig zult zijn en met moedige 
rechtschapenheid de volgende stap zult zetten. 
69  Ik eis van u geen geloften, ik eis van u de vervulling van uw zending. 
70  Bewaar Mijn Woord in de geheimen van uw hart, opdat gij Mij morgen niet zult verloochenen 
door uw werken of door uw woorden, door te zeggen dat Ik u niet heb gewezen op datgene waarvan 
gij zeer goed weet dat Ik het u ontelbare malen heb herhaald. 



71  Sommigen zeggen in het diepst van hun hart: "Meester, zullen wij U kunnen verloochenen, 
hoewel Gij gekomen zijt om ons tot het ware leven op te wekken?" 
72  Ik zeg jullie dat jullie nog niet volledig op jezelf kunnen vertrouwen omdat jullie liefde en jullie 
geloof nog klein zijn. 
73  Gij moet Mijn leringen met volharding bestuderen, opdat uw deugden zich kunnen ontwikkelen, 
en dan, wanneer het uur der beproeving komt - dat reeds nadert - moet gij Mijn woord voor u 
hebben en geen ogenblik wanhopen. 
74  Zie, discipelen, met hoeveel liefde ik u aanspoor u voor te bereiden. Als je morgen valt, zul je niet 
kunnen zeggen: De Heer had ons geen aanwijzing gegeven over Zijn vertrek. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 123  
 
1  Mijn Woord stort zich onuitputtelijk over u uit. Ik ben Christus, die in het tweede tijdperk onder de 
mensen verbleef en die opnieuw tot u komt om van Zichzelf te getuigen en Zijn belofte en Zijn woord 
te vervullen; in die tijd bevestigde Ik met Mijn werken de wet die de Vader aan Mozes had 
opgedragen, die niet handelde naar zijn eigen wil, noch naar die van de mensen, maar naar de wil 
van de Eeuwige; daarom zeg Ik u: als Ik niet heb opgezegd wat Mozes sprak, zal Ik ook nu niet 
opzeggen wat Ik u in Jezus heb geleerd. 
2 Ik ben met jullie, dat heb Ik beloofd en aan Mijn discipelen verkondigd, toen Ik op een dag door hen 
omringd was en zij Mij vroegen: "Meester, U hebt gezegd dat U zou vertrekken, maar dat U daarna 
zou terugkeren. Vertel ons, wanneer zal dat zijn?" Ik zag dat hun eenvoud en hun verlangen naar 
kennis hen deed onderzoeken wat de geheime raad van hun Heer was. Niettemin sprak Ik liefdevol 
tot hen: "Waarlijk, de dag is niet ver meer dat Ik tot de mensen zal wederkeren", waardoor Ik hun 
duidelijk maakte dat Mijn Aanwezigheid dan in de geest zou zijn, en tegelijkertijd kondigde Ik hun de 
tekenen aan die Mijn volgende komst zouden aankondigen. Die tekenen zouden oorlogen, chaos en 
groot lijden over de gehele aarde zijn. Maar waarlijk, Ik zeg u, juist zo, te midden van chaos, was Mijn 
komst in deze tijd. Hier ben ik, gij mensen, met een boodschap van licht en vrede voor uw ziel, 
waarvan ik nu een (geestelijke) ark zal maken, waarin alle gelovige mensen die zichzelf willen redden, 
zullen binnengaan, waar de mensheid een toevluchtsoord kan vinden. Deze ark zal stevig verankerd 
worden door het geloof, de hoop en de activiteit van liefde van hen die Mij volgen, en zal geestelijk 
gelijkenis vertonen met datgene wat aan Noach werd toevertrouwd toen de krachten der natuur 
werden losgelaten. 
3 In welke tijd leef je? Denk erover na en weet dat Ik u Mijn Leer in drie eeuwen heb gegeven. De 
eerste was die van de wet, de tweede die van de liefde, en de derde, die de tegenwoordige is, komt 
overeen met de wijsheid. 
4 Eén enkele Geest, die de Mijne is, is altijd bij u geweest. Maar als Ik het in drie verschillende fasen 
heb geopenbaard, bedenk dan dat de vormen waarin Ik Mijzelf in de hele schepping manifesteer 
oneindig en tegelijkertijd volmaakt zijn. 
5 In de Eerste Era leerden jullie de Vader kennen als Rechter en Wetgever. In de tweede tijd maakte 
Ik "Mijn Woord" mens in Jezus, en Zijn Woord sprak met goddelijke waarheid. Christus is "Het 
Woord", Dezelfde die tegen de mensen zei: "Wie de Zoon kent, kent de Vader." Nu zijn jullie in de 
Derde Tijd, waarin Ik Mijn Wijsheid over jullie uitstort. 
6 In vervulling van Mijn belofte ben Ik gekomen in de geest, op de emblematische "wolk" die jullie 
zielen vormen in hun verheffing tot Mij, en Ik bouw in de harten van de mensen de ware tempel. 
7 Wanneer jullie Mij horen door deze stemdragers, denk dan niet dat Mijn Geest zijn intrek neemt in 
dit kleine en onreine lichaam. Ik heb jullie reeds gezegd dat het jullie verstandsorgaan is waarop een 
straal van Mijn Licht neerdaalt, dat goddelijke inspiratie is, dat wijsheid en liefde is. 
8  Begrijp het wonder van deze mededeling, en besef dat over het verstand van deze ongeschoolde 
schepselen en hun lippen het woord komt dat de onwetende verlicht en de zondaar bekeert, zodat 
hij in zijn hart een huis vestigt dat God waardig is, en hem de sleutel van het geloof geeft die de poort 
naar de wijsheid opent. 
9 Met oneindig geduld heb Ik gewacht op het moment dat de evolutie van jullie ziel jullie in staat zou 
stellen Mijn communicatie te begrijpen door het orgaan van de geest van de stemdrager, als 
voorbereiding op de volmaakte vereniging tussen Mijn Geest en de julliene; Ik wacht op het moment 
dat jullie in staat zullen zijn Mijn communicatie te begrijpen door het orgaan van de stemdrager 
10  Daarom spreekt de stemdrager Mijn woord uit zonder dat zijn hersenen vermoeid raken of zijn 
keel schor wordt. Want Ik ben het Die deze lippen beweegt om Mijn oproep de mensen te laten 
bereiken. Ik nodig hen uit om te rusten in de schaduw van de Boom des Levens en te eten van de 
vrucht van het eeuwige leven. 
11 Nogmaals, Ik draag Mijn kruis, want Ik moet Mijn weg gaan te midden van zonden, 
onzuiverheden, echtbrekingen, materialisme, spot en twijfel, als gij bedenkt dat Ik Mijzelf bekend 
maak door schepselen die niet altijd hun verstand weten te zuiveren en hun harten te reinigen, en 



dat Ik anderzijds Mijn openbaring en Mijn woord presenteer aan mensen van elke geloofsovertuiging 
en innerlijke gesteldheid. Maar de verdienste is juist om uit deze rotsen water te laten ontspringen, 
dat is het vertrouwen en de liefde van de mensen voor elkaar. Daarom zeg Ik jullie dat Ik stap voor 
stap door de menigte loop, Mijn kruis op Mijn schouders dragend. 
12  Dit is de tijd waarin de ziel ontwaakt tot nieuw leven, zoals een klein kind huilend ontwaakt; maar 
zijn huilen wordt snel gestild door het slaapliedje van ouderlijke strelingen. 
13  Wat zou gij doen, indien gij alleen het leven in het lichaam hadt, en de dood met u in de ziel? 
Welke werken, Mij waardig, zouden jullie kunnen verrichten en welke hoop op onsterfelijkheid 
zouden jullie dan kunnen koesteren? Hoeveel "doden" heb Ik in deze tijd opgewekt, en hoeveel 
"blinden" hebben Mijn licht gezien! 
14 Ontwaak volledig, word bezitters van Mijn Licht, maar niet alleen door Mijn Liefde, maar ook door 
je inspanning en je wilskracht. Doordring u in de leringen die tot u spreken over de eeuwigheid; het 
zijn stralen van licht die uw ziel nodig heeft. Tussen hemel en aarde zijn er banden die de zonde en 
de menselijke slechtheid niet kunnen verbreken. Een van deze banden is die van Mijn spirituele 
vereniging met jullie. 
15  Mijn kruis is niet zwaar, maar jullie moeten altijd beseffen dat elk geestelijk werk een offer vergt. 
Ik zal zijn als een onvermoeibare pelgrim, die uw schreden zal volgen waarheen gij ook gaat, tot op 
het oogenblik dat gij veilig zult aankomen in het land der belofte. 
16  Ik heb u niet verblind met de glans van goud noch met de pracht van liturgische plechtigheden. 
17 Mijn liefde is het geschenk dat Ik u aanbied, en Mijn Woord is de beste schat. Ik bied uw ziel 
nederig aan wat Ik voor haar in petto heb, want "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. 
18 De mensen die naar Mij luisteren zijn inderdaad Israëlieten, maar niet van ras maar van geest, en 
Ik zend hen naar de aarde om als een schakel te zijn tussen Mijn Geest en die van de mensheid; Ik 
zend hen naar de aarde om als een schakel te zijn tussen Mijn Geest en die van de mensheid; Ik zend 
hen naar de aarde om als een schakel te zijn tussen Mijn Geest en die van de mensheid 
19  Onder dit geestelijke volk zijn de 144.000 door Mij gemerkt, opdat zij het licht mogen zijn dat de 
weg verlicht van de grote schare, zoals de stam van Levi in de eerste Era, toen Israël door de woestijn 
trok. Uw berouw heeft u gezuiverd en uw nederigheid heeft u waardig gemaakt. Wandel zo zuiver 
door de wereld en Ik verzeker jullie dat jullie aardse reis is als een vruchtdragende regen, opdat Mijn 
zaad zal ontkiemen in de harten van jullie medemensen. 
20  "Groot zal uw inspanning zijn, want het hart der mensen is door slechtheid misvormd. Toch zal 
niets je verrassen, want ik heb je voorbereid op de strijd. 
21  Op dat moment overspoelde Ik jullie harten met liefde en vrede, en daardoor voelden jullie je 
tevreden en gelukkig; Ik wilde niet dat jullie je in een toestand van wanhoop zouden bevinden. 
22  Ik heb u geen materieel brood aangeboden en toch zijt gij in gemeenschap met Mijn Geest 
geweest. 
23  Gedenkt vandaag, wanneer gij de Eerste Eeuw herdenkt, dat het volk in tijden van schaarste het 
manna ontving, dat voedsel was dat versterkte, opdat de massa van het volk niet zou omkomen. 
Vandaag voedt Mijn Woord jullie en ondersteunt het jullie in de dagen van bezoeking. Hoe vaak heb 
je je niet willen terugtrekken of vluchten omdat je geen geloof had. Toch heb Ik jullie Mijn 
Aanwezigheid laten voelen te midden van de woestijn van jullie leven. 
24  Voorwaar, Ik zeg u: Ik ben altijd met u in al uw beproevingen. 
25  Wie geloof heeft, al is het zo klein als een mosterdzaadje, bewaar het en laat het groeien. 
Gezegend is de ziel die gelooft! Hoevelen zijn er niet, die niet weten dat zij Mij in hun wezen dragen, 
Mij zoeken zonder te weten hoe Mij te vinden. Hoevelen zijn er niet die, hoewel door Mij verlicht, 
geen inspiratie opdoen omdat zij hun hart niet hebben geopend om van zulk een kostbaar geschenk 
te genieten. 
26  Israel, jij bent opnieuw Mijn boodschapper. Ik had beloofd terug te keren, en hier is Mijn woord 
uitgekomen. Ik kondigde u Mijn terugkeer aan te midden van engelen en op een wolk. Maar indien 
gij weet hoe te doorgronden en juist te interpreteren, zult gij weldra weten wie de engelen zijn over 
wie Ik tot u sprak, en wat de wolk is die Ik aankondigde. 
27  Elia bereidde uw geest voor door u te zeggen: "Wees voorbereid, want de komst van de Meester 
is nabij, en met hem zult gij wonderen zien, geestelijke heerlijkheden en gedenkwaardige 



gebeurtenissen in het heelal." Maar slechts een klein deel van de mensheid was in afwachting van de 
vervulling van die profetieën en vroeg zich af of de aanwezigheid van de Heer al op handen was, 
aangezien de tekenen al waren geschied. 
28 Toen Mijn Geest aanwezig was om Zich in het Derde Tijdperk te openbaren, riep Ik één voor één 
van jullie om jullie geloof te bevestigen dat dit de tijd van Mijn wederkomst is en om jullie aan te 
sporen geestelijk naar boven te streven totdat jullie de geestelijke vereniging met Mij bereiken 
29  Maar indien uw medemensen u misprijzen omdat gij naar Mij luistert en Mij volgt, indien gij 
wordt belasterd, vreest dan niet. Sluit je oren voor gepraat en betekenisloze woorden. Verwacht niet 
begrepen te worden in de wereld. De enige die je verlangen naar wijsheid, vrede en liefde kan 
bevredigen ben Ik. Maar om dit te bereiken, moeten jullie jezelf aan Mij geven, en Ik zal jullie vrede 
en gezondheid geven. 
30  Bid meer met de geest dan met het lichaam, want om zaligheid te verkrijgen is een ogenblik van 
gebed of een dag van liefde niet genoeg, maar is een leven nodig van volharding, geduld, 
edelmoedige werken en het opvolgen van Mijn geboden. Daarvoor heb ik je grote gaven en 
empathie gegeven. 
31  Mijn werk is als een ark van verlossing, die allen uitnodigt binnen te gaan. Iedereen die mijn 
geboden gehoorzaamt, zal niet verloren gaan. Als jullie je laten leiden door mijn woord, zullen jullie 
gered worden. 
32 Dit zaad dat ik tot de harten heb gebracht zal vrucht dragen en voeding geven aan de mensheid. 
Toch zeg Ik u, dat gij moet volharden, opdat de werken die niet gebloeid hebben, tot bloei komen. 
Want alles wat zijn oorsprong vindt in liefde en geloof, heeft de neiging te groeien. Geloof, 
naastenliefde en goede wil zullen vele malen vrucht dragen. 
33 Ik wil dat de sterken de zwakken helpen, dat de gezonden gezondheid schenken, dat gij de 
vruchten van uw gaven deelt met uw broeders en zusters, en dat gij in deze vervulling voelt hoe uw 
ziel vooruitgaat en hoe gelukkig zij is wanneer zij naastenliefde beoefent. 
34  Wanneer Mijn Woord eindigt door de stemdragers, zult gij, Mijn werkers, Mijn Woord aanbieden. 
Maar hoezeer moeten jullie je voorbereiden om Mijn ingevingen te ontvangen! De tijd die je ver weg 
hebt gezien is al nabij. Denk daarom niet lichtvaardig over Mijn woorden, hoe eenvoudig en nederig 
ze ook zijn. Elk van hen bezit goddelijke kracht en de macht om vele harten te troosten en te 
genezen. Deze macht zal komen als een stralend licht voor allen die de zin van het bestaan niet 
hebben begrepen en die van hun strijd in het leven een resultaat hebben verwacht, dat zij niet 
hebben ontvangen, omdat Ik hen heb gezonden om te werken ten bate van hun ziel en niet ten bate 
van hun vlees. Aan hen zal Mijn eenvoudig en teder Woord vrede geven en hen laten rusten. 
35  Bid voor de volkeren die Mijn Woord niet hebben. Bid voor de volkeren die lijden onder de 
bitterheid van de oorlog; bid voor hen die geen huis hebben van geestelijke vrede - ook voor de 
weerloze vrouwen, voor de mannen die genadeloos worden meegesleurd in de oorlog. Bidt, zwaar is 
het uur dat u doormaakt, en alleen uw eenheid zal u redden. 
36 U bent de eindtijd binnengegaan en naarmate deze voortschrijdt, begrijpt de mensheid hoe het 
Goddelijk oordeel op haar weegt en de mensen ertoe brengt al hun daden aan een grondig 
onderzoek te onderwerpen. Maar het oordeel zal de mens niet ruïneren; integendeel, het zal hem 
redden. En dan zullen jullie allen zuiver en onberispelijk tot Mij komen als wezens die de hun 
toevertrouwde zending hebben volbracht. Alleen de uitoefening van de liefde, zoals Mijn leer die laat 
zien, zal jullie recht geven op het hoogste goed, dat de vrede van de geest is. 
37 Ik heb tot Maria gezegd, de liefdevolle Voorspreekster die over jullie waakt: wacht geduldig af, 
want de mensen zullen spoedig de weg van de vernieuwing inslaan en hun gedachten op jullie 
richten. 
38  Jullie scharen, die komen om Mijn woord te horen, laat je niet in verwarring brengen door het 
verderf dat in deze wereld heerst. Wanneer gij ziet, dat het ideaal der mensen menselijke 
grootheidswaanzin, ijdelheid en zinnenstrelende genoegens zijn, moet gij in uw harten het verlangen 
aanwakkeren naar geestelijke verheffing. 
39 Ik zal jullie inspireren; daartoe heb Ik deze nederige plaatsen gekozen vanwaar Ik jullie roep om 
jullie voor te bereiden als een zaad dat, als het ontkiemt in Mijn velden en zich vermenigvuldigt, zal 



slagen in het tegengaan van het kwaad dat op aarde heerst; Ik zal jullie inspireren, Ik zal jullie 
inspireren, Ik zal jullie inspireren 
40 De missie die ik jullie toevertrouw is die van de liefde. Maar beschouwt uzelf niet als de reinste op 
aarde omdat u door Mij geroepen bent. Bedenk dat je nog lang niet vrij van zonden bent. Maar voel 
u daardoor niet minder bemind, want in vele gevallen zijn Mijn vurigste discipelen voortgekomen uit 
de grootste zondaars. 
41 Onder hen zijn jullie tot wie Ik nu zeg: ga stap voor stap op de weg van de liefde, altijd 
vertrouwend op Mij, maar altijd waakzaam levend, want elk moment kunnen de zwakheden van het 
vlees in je wezen opduiken, waarmee je moet worstelen tot je je vlees hebt gezuiverd en je ziel 
bevrijd. 
42  Waarlijk, Ik zeg u, naarmate gij verandert, zal Ik u meer en meer alle geestelijke gaven openbaren, 
die gij bezit. Verwerp daarom niet de beproevingen die Ik u dag na dag zend, want zij zijn de beitel 
die uw ziel vormt en glad maakt. Besef dat jullie na een beproeving weer zullen opstaan met meer 
vastberadenheid en meer vertrouwen in Mij en in jullie zelf. Wat zou er worden van de soldaten die 
voor welke zaak dan ook strijden, als zij zich niet eerst op de strijd voorbereidden? Wat zou er dus 
van Mijn soldaten worden, indien zij de valkuilen der verzoeking niet kenden, om haar te verwerpen? 
Zij zouden zwak zijn, jammeren bij de eerste moeilijkheid, en zich bij elke slag terugtrekken. 
43  Ziet, discipelen, het jaar 1950, waarin Ik zal ophouden tot u te spreken zoals Ik nu doe, is reeds 
nabij. Daarom kondig Ik u aan, dat de scharen, die in de laatste dagen naar Mij zullen luisteren, zeer 
groot zullen zijn, waarom ook velen deze boodschap zullen leren kennen. 
44 Men zal in de wereld ervaren dat Christus opnieuw onder de mensheid is geweest - niet meer als 
mens, maar in de geest, en men zal begrijpen dat Ik in elke tijd een nieuwe gedaante heb om Mijzelf 
te openbaren. 
45 Begrijp het: Als Ik toen gekomen ben om verdiensten aan te bieden voor uw redding, dan zullen 
het nu de verdiensten zijn die door u verworven zijn die u zullen redden en waardoor u uw 
medemensen zult redden. Discipelen, jullie die een Leraar hebben gehad die jullie met zoveel liefde 
onderrichtte - denken jullie dat Mijn offerdood als mens tevergeefs was, en tevergeefs ook het bloed 
dat vergoten werd? Voorwaar, ik zeg u: Nee! Want het bloed van het Lam Gods, dat de goddelijke 
Liefde symboliseert, is nog vers in het geweten van iedere ziel. Toen de menigte Mij naar Golgotha 
leidde, droeg Ik het kruis; vandaag zal ieder die Mij liefheeft en Mij in nederigheid volgt, het dragen 
en voor hem zal Ik zijn steun zijn op de droevige weg en hem de beschermengelen zenden om hem 
licht en geestelijke kracht te geven in het uur van de dood. 
46  Indien gij overweegt, dat Ik in deze tijd Mijn Aanwezigheid in het Westen en niet in het Oosten 
heb doen gevoelen, toen Ik u Mijn Woord deed horen, laat u dan niet in verwarring brengen, want Ik 
zoek niet bepaalde punten van de aarde, maar zielen 
47  Als jullie denken dat Mijn Woord niet uitmuntend is, begrijp dan dat het de Leraar van 
nederigheid, van eenvoud is, die spreekt, en dat als jullie tot op de bodem gaan van deze leer, jullie 
spoedig daarin de ware wijsheid zullen ontdekken. 
48 Jullie zijn nog weinig voorbereid en nog niet op het hoogtepunt van de strijd, want het werk van 
de grote dag zal pas aan het einde van 1950 beginnen en jullie kunnen niet weten wanneer het zal 
eindigen. Zij die vallen in de strijd zullen Mijn stem horen die hen zal zeggen: Uw ziel is niet gevallen, 
gij zijt geestelijk verrezen, en als gij op aarde geen eer hebt ontvangen voor uw offer, maakt u dan 
geen zorgen, want Mijn Rijk wacht op u, opdat gij van daaruit uw kinderen en discipelen uw werk zult 
zien voortzetten. 
49 De heidenen en farizeeërs zullen dit volk in de weg staan om hen tegen te houden, maar diezelfde 
mensen zullen zich onderwerpen tegenover de waarheid, gerechtigheid en liefde die uit Mijn 
woorden vloeit. Houd vol, geliefde discipelen, want wanneer de scharen aankomen bij de poorten 
van het Beloofde Land, zullen zij zich openen als teken van welkom voor Mijn volk, dat triomfantelijk 
de drempels van de eeuwigheid zal bereiken. 
50  Hoe mooi is de strijd die Mijn soldaten te wachten staat, hoe belangrijk en hoe nobel! 
51  Jullie, Mijn toehoorders, kunnen je niet in deze strijd werpen omdat jullie je nog zwak voelen, 
toch zal Ik onder jullie het zaad weten te vinden dat de Blijde Boodschap zal brengen aan alle 
volkeren van de aarde. Vrees niet, ik vraag jullie niets onmogelijks, noch leid ik jullie naar de dood. Ik 



zal elke stap begeleiden van hem die in Mijn naam zijn weg gaat, en als zijn geloof groot is, zal hij 
onoverkomelijke krachten in zijn ziel ontdekken. Maar hij die Mij verloochent uit vrees, zoals Petrus, 
of aan Mij twijfelt uit gebrek aan geloof, zoals Thomas, zal ellendiger zijn dan de zwakste, hij zal zich 
onhandig en behoeftig voelen, hij zal zijn lippen moeten sluiten en zijn handen verbergen omdat hij 
vergeten zal zijn dat hij vol gaven is, en hij zal zelfs ontkennen naar Mij geluisterd te hebben. 
52 Voel je niet beter dan wie dan ook omdat je de genade hebt gekregen om Mij in deze tijd te 
horen. Maar gij moet wel beseffen, dat dit woord, dat gij ontvangen hebt, het Derde Testament is, 
dat Ik aan uw geest heb nagelaten, en dat tot nu toe slechts de eerste twee delen van dit boek in de 
wereld bekend waren - het eerste deel, dat door Mozes en de profeten werd geopenbaard, en het 
tweede deel, dat Ik u door Jezus heb gegeven. Maar gij hebt het derde deel niet bezeten, dat is 
hetgeen Mijn Geest u in deze tijd heeft gezonden. 
53  Dit zijn de drie testamenten, die tezamen de wet, de liefde, de wijsheid en het eeuwige leven 
omvatten. 
54  Ik zie velen van u verlangen naar vrede en verheffing, en een verlangen uitspreken naar een leven 
van vergeestelijking en liefde; dit verlangen zal spoedig een roep om geestelijke bevrijding worden in 
de gehele mensheid. 
55  Daarom, telkens wanneer gij Mij de vestiging van een Vrederijk in uw wereld hoort aankondigen, 
vraagt gij begerig: Wanneer zullen deze profetieën uitkomen, Meester? Wanneer zullen alle mensen 
eindelijk in moraal en deugd leven? Wanneer zullen we wederzijds respect zien tussen ouders en 
kinderen en tussen echtgenoten? Wanneer zullen wij weer onschuld zien in de kinderen, reinheid in 
de maagden, rechtvaardigheid in de mensen, eerbaarheid in de ouden, rechtvaardigheid in de 
rechters, grootmoedigheid in de regeerders, in één woord, liefde onder de mensen? 
56 Ik zegen u, want u begint te verlangen naar al wat goed, mooi en waar is. Maar ik zeg u dat als u 
wilt dat de tijd tot de komst van dat Koninkrijk wordt bekort, u moet waken, bidden en strijden. Op 
deze strijd zal ik u met lichaam en ziel voorbereiden; want als ik mij niet verzet tegen wat ik in andere 
tijden heb geopenbaard, moet ik u ook zeggen dat ik niet tegen de wetten ben die de natuur 
beheersen. Ik breng jullie Mijn liefde, opdat jullie in harmonie komen met alles wat jullie omringt. 
57 Begrijp, dat wat Mijn Wet afkeurt, nutteloosheid, ondeugden, misbruik of losbandigheid is, hetzij 
op lichamelijk of geestelijk gebied. Daarom zeg ik u dat gij u voortdurend moet verdiepen in de 
overdenking van de Wet, opdat gij niet ten prooi zoudt vallen aan dwalingen, hartstochten of 
fanatisme. 
58  Jullie zijn de steenhouwers met wie Ik de tempel van de vergeestelijking bouw, waarin Ik Mij zal 
verkwikken en waarin jullie het Brood van het Eeuwige Leven zullen ontvangen. 
59 Vervul Mijn wetten op aarde, en je zult geen reden hebben om bang te zijn voor je komst in de 
andere wereld. Zoals je het licht van de wereld zag toen je aankwam, en zoals je de aanwezigheid van 
je ouders op aarde voelde, zo zul je de aanwezigheid van je Heer voelen in die vallei die op je 
terugkeer wacht. En wanneer gij Mijn boezem bereikt hebt, zult gij Mijn stem tot u horen zeggen: 
Geliefde kinderen, hier is uw Vader. Kijk naar Mij, erken Mij, heb Mij lief en overdenk dan de 
schepping, want Ik wil dat jullie weten dat wat van Mij is, ook van jullie is. 
60  Discipelen, om Mijn Koninkrijk binnen te gaan, moet gij de geestelijke ladder doorlopen, die de 
weg is, waarbij gij vandaag de ene woning bewoont en morgen een andere, totdat gij komt tot die 
van de volmaakte geesten. Blijf u bewust van wat Ik u in de tweede Era heb gezegd: "In het huis van 
Mijn Vader zijn vele woningen." 
61  Bid dus en vernieuw u, opdat het lijden uit uw midden moge verdwijnen, en wijd u dan, wanneer 
gij van zijn last bevrijd zijt, aan het werk der ziel, dat erin bestaat te streven naar de zedelijke 
verbetering van uw leven door goed te doen en het pad van uw medemensen met liefde te bezaaien. 
62 Gezegend zijn zij die zich beteren uit liefde tot Mij en om een goed voorbeeld te zijn voor 
anderen, want zij zullen standvastig de weg bewandelen die Ik voor hen bereid heb. 
63  Jullie die weten dat Israël in het verleden een gevangene was van andere volken en dat Ik Mij 
over haar ontfermde en haar een bevrijder zond, jullie zijn het die nu vanuit het diepst van je hart 
roepen om Mij om jullie te redden uit de slavernij die jullie ondergaan. Jullie vragen Mij angstig om 
jullie te bevrijden van alles wat jullie achtervolgt, bedreigt en kwelt. Tot dit alles zeg Ik u hetzelfde als 
Ik eens tot u zeide: Wat heeft hij te vrezen, die met Mij is? Verwijder u niet van Mij, en gij zult u te 



allen tijde en overal veilig voelen. Als je bang bent, dan ben je niet op de goede weg, en als je dat wel 
bent, dan ben je zwak geworden in je geloof. 
64  Jullie moeten je leven wijden aan liefhebben, dienen en goed doen, opdat dan al jullie werken 
gericht zullen zijn op een nobel doel - zowel op menselijk als op geestelijk gebied. 
65 Zie in niemand een vijand, zie in alle mensen je broeders en zusters, dat is je opdracht. Als jullie 
daarin volharden tot het einde, zal gerechtigheid en liefde zegevieren op aarde, en dit zal jullie de 
vrede en veiligheid geven waarnaar jullie verlangen. 
66 Denk je dat ik geen medeleven heb, of dat ik je beproevingen niet voel? Waar haal je het idee 
vandaan dat ik sommigen verhef en anderen verlaag? 
67 Het leven is een strijd, maar noem uw medemensen nooit vijanden en vraag Mij in geen geval 
Mijn gerechtigheid te ontladen op uw onderdrukkers. Bid voor allen, en uw gebed zal licht en vrede 
zijn, die zich minuut na minuut over de aarde zal verspreiden. 
68  Neem het voorbeeld dat het volk Israël gaf bij zijn doortocht door de woestijn in zijn geestelijke 
betekenis aan, opdat het in deze tijd door Mijn nieuwe volk in praktijk zal worden gebracht en later 
door de gehele mensheid zal worden nagevolgd. Hoewel het volk Israël momenten van zwakte 
kende, zegevierden uiteindelijk hun geloof en volharding en namen zij het land in waarvan zij 
droomden. 
69  Zijn lange omzwervingen op zoek naar een leven van vrijheid, liefde en vrede waren een 
voortdurende strijd tegen de tegenslagen en wisselvalligheden van het leven. Dat volk ondervond 
honger, dorst, vervolging en vervolging door de vijanden die hen omringden, en het moest tegen 
alles vechten om zijn leven te verdedigen. Zij moesten vechten tegen andere volkeren die hen in de 
weg stonden en hen verhinderden het land te bereiken dat hun ideaal was. 
70 Die strijd, die worsteling met tegenspoed, is vergelijkbaar met de strijd die u vandaag voert om uw 
ideaal van bevrijding, opwaartse evolutie en vrede voor de ziel te bereiken. Toch hebben jullie je 
krachten nog niet verenigd, zoals Israël dat toen deed, om het doel te bereiken waarnaar jullie 
verlangen, want velen begrijpen nog niet wat de taak is binnen het Werk dat jullie is toevertrouwd, 
namelijk ijverig en zonder ophouden strijden totdat het doel is bereikt. 
71  Streef nu naar het "Beloofde Land" in de eeuwigheid; daar zult gij de vrede vinden waarvoor gij 
op de lange weg van uw leven hebt gestreden. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 124  
 
1 Volk, Israël, erfgenaam van Mijn Woord, Ik bereid u voor om de troost van de mensheid te zijn. 
Zoek de geestelijk armen, de zieken, de vermoeiden, de lichamelijk en geestelijk behoeftigen, en geef 
hun van dit geestelijk brood dat kracht en gezondheid brengt. 
2 In deze tijd van genaden zal Ik Mijn Geest over jullie uitstorten opdat jullie morgen van Mij 
getuigen en het woord verspreiden dat Ik Mij openbaar als Meester, als Vader en als Rechter, opdat 
Mijn kinderen Mij zullen vinden in de vorm waarin zij Mij willen zoeken; want in Mij zijn alle vormen 
van liefdesuitingen 
3 Elia, die de wegbereider is, haalt de verloren schapen op om ze tot Mij te brengen. Zijn twistzieke 
geest inspireert u om met volmaaktheid te spreken en hem te helpen in zijn gezegende missie om 
zielen te bevrijden van de verwarring die in deze tijd heerst. 
4 Slechts aan u, mensen, is deze kennis - de grote zending van Elia, zijn eigenschappen en zijn 
volmaaktheid - geopenbaard. Hij zal de mensheid leiden en haar tot Mij brengen. Maar ik zeg u ook 
Maria niet te vergeten. Neem uw toevlucht tot haar, die goddelijke barmhartigheid en goedheid is. 
Alle volmaaktheden en schoonheden zijn eeuwig in haar geest geweest, en ik heb de mensheid aan 
haar toevertrouwd als een dochter over wie zij altijd heeft gewaakt. Verhef u tot haar in uw 
beproevingen, voel haar vrede en haar liefde. De ogen die het vermogen hebben verworven om 
vanaf de aarde de geestelijke sferen te zien, zien haar neerdalen uit volmaaktheid naar uw wereld, 
vol van genade, en de harten die ontvankelijk zijn gemaakt door Mijn woord voelen haar 
aanwezigheid. 
5 U bezit al deze genadegaven. Je hebt tastbaar bewijs, zodat je geen moment twijfelt. Uw geest 
voelt dat de genade die hij heeft ontvangen zo groot is dat hij verlangt dat de hele wereld Mijn 
woord hoort en dat iedere ziel verlicht wordt. Maar ik zeg je: Jullie kunnen werken ten gunste van de 
mensheid, daarvoor heb ik jullie grote gaven gegeven. De zon van Mijn wijsheid verlicht alle mensen 
in deze tijd, Mijn gerechtigheid vol van liefde doet de zielen van alle mensen opkijken. 
6 De wereld vraagt zich af waarom er zoveel rampspoed is, waarom de zonde zich vermenigvuldigt 
en er geen mensenhand is om het te stoppen. Dan denken zij dat alleen een hogere macht, alleen de 
Hemelse Vader de mensheid kan helpen om weer in evenwicht en gezond te worden. 
7 Jullie, Mijn discipelen, moeten hen het antwoord geven. Laat hen kennismaken met Mijn Leer van 
de Liefde, die de vrede kan herstellen voor al deze schepselen en hun een nieuwe horizon, een nieuw 
leven kan bieden, door Mijn Wetten te volgen. 
8 Schep in de schoot van uw families een wereld van vrede en begrip, leef en ontwikkel u daarin. Laat 
uw werken over Mij spreken. Onderricht niet voordat de tijd is aangebroken dat u bent toegerust; 
vertel dan aan hen die u horen hoeveel vrede u hebt gevonden in het liefhebben van uw 
medemensen, hoe vreugdevol het is uw God lief te hebben, en maak al uw ervaring openbaar. 
9 Jouw missie, Israël, is om je medemens te dienen. Wie van jullie is bereid om een vredesboodschap 
aan andere volkeren te brengen? Reeds is bepaald wie het goede nieuws zal ontvangen. Het leed dat 
zij hebben doorgemaakt is tot u doorgedrongen, en uw vurig gebed heeft vele smarten verzacht en 
hun vrede en hoop gebracht. In die volkeren zijn, volgens Mijn Wil, pioniers verschenen die over 
vergeestelijking spreken en de harten voorbereiden op de komst van Mijn Werk, dat zij nog niet 
kennen. In alle volken zal Mijn woord bekend worden. Als de mensheid Mij zou horen, zou zij zich 
kunnen voeden met een van Mijn leringen, want daarin verspreid Ik Mijn Goddelijke Essentie, en 
Mijn Aanwezigheid is waarlijk voelbaar in al Mijn manifestaties. 
10 Ik heb de leegte van jullie harten gevuld met Mijn liefde, Ik heb in jullie grote geestelijke idealen 
gewekt die jullie sterken, en jullie geloof heeft getriomfeerd. De beproevingen die eens jullie harten 
benauwden lijken nu klein voor jullie, en jullie zijn tevreden en gelukkig omdat jullie Mij gevonden 
hebben. 
11 De mensen oordelen over u en stellen hun hoop op u, en zelfs wanneer zij twijfelen, erkent hun 
geest in hun binnenste dat gij Mijn uitverkorenen zijt. Uw zending is groot, daarom zult gij bidden en 
altijd waken om aandacht te tonen op de plaats waar Ik u als Mijn discipelen heb geplaatst. 



12 Ik spreek nu tot de discipelen van het derde tijdperk, die ik leer de geestelijke essentie in dit 
woord te zoeken, want wie de betekenis ervan ontdekt, zal in staat zijn de Goddelijke taal te 
begrijpen. Liefde en Waarheid vinden geen menselijke termen die hen in al hun zuiverheid kunnen 
uitdrukken. Daarom moet je ze zoeken in een taal die het menselijk woord te boven gaat. Jullie zijn 
de discipelen die beginnen te begrijpen wat ware liefde is. Stop niet om te oordelen of een bepaald 
woord goed of slecht is uitgesproken door de stemdrager. Dergelijke uiterlijke kleinigheden mogen 
geen struikelblok zijn voor uw studie. Dit zijn fouten die eigen zijn aan ongetrainde en eenvoudige 
mensen. Ik ben gekomen uit het rijk van liefde en barmhartigheid naar een wereld waar liefde iets 
vreemds is, en Ik ben Mijn onderricht begonnen door een onbekend, eenvoudig volk dat onopvallend 
leeft onder de mensheid; toch heeft dit volk naar Mij geluisterd, en meer dan dat, zij hebben Mij 
geloofd. 
13 Als Ik Mijn woord had gegeven in alle volken, zou de meerderheid het hebben verworpen, omdat 
de ijdelheid van het materialisme en de valse grootheid van de mensen een leer die spreekt van 
spiritualiteit, van nederigheid en van broederschap niet zouden hebben aanvaard. De wereld is nog 
niet voorbereid om de Liefde te begrijpen, en daarom zou niet iedereen ontvankelijk zijn geweest 
voor Mijn Aanwezigheid in die vorm. 
14 Zoals Christus toen de holte van een rots opzocht om als mens geboren te worden, zo ontdekte Ik 
vandaag deze hoek van de aarde die bereid was Mij te horen en die gelijkenis vertoont met de grot 
en de kribbe die de Zoon van God in die gezegende nacht verwelkomden. 
15 Hier heb Ik jullie in stilte voorbereid; hierna zal de dag komen waarop jullie op weg moeten gaan 
om de wegen te bereiden opdat Mijn Woord alle harten bereikt. In die tijd zal de wereld worden 
gezuiverd door lijden, en Mijn Woord zal haar niet langer verschijnen als een vreemde taal, maar als 
iets wat het hart en de geest gemakkelijk kunnen begrijpen en voelen. Ik geef je het boek dat spreekt 
van waarheid en liefde, zodat je het aan de hele mensheid kunt brengen. 
16 Er is geen volk op aarde van wie ik u zou kunnen zeggen dat gij niet behoeft te gaan, omdat zij 
deze openbaring niet nodig hebben. Welke natie kan beweren dat zij werkelijk christelijk is, niet 
alleen in naam, maar vanwege haar liefde, haar barmhartigheid en haar vergeving? Welke natie kan 
zijn spiritualiteit bewijzen? In welk deel van de wereld houden ze van elkaar? Waar volgen mensen 
eigenlijk de leer van Christus? 
17 Waarlijk, Ik zeg u: gij hebt Mijn wet in boeken geschreven, soms in uw gedachten, maar Ik zie haar 
niet uitgevoerd in uw leven. Zeg Mij niet dat dit niet waar is, want Ik heb u hierop beproefd, en toen 
het uur kwam om te vergeven, wist gij niet hoe gij de overtreding moest vergeven, maar in plaats 
daarvan wreekte gij u. Wanneer een behoeftige hand aan uw deur heeft geklopt, hebt gij niet 
liefdevol hulp geboden en wanneer het nodig was uzelf op te offeren om iemand te redden, hebt gij 
liever uw medemens opgeofferd om uw leven en de goederen die gij hebt te redden. Daarom zeg Ik 
jullie dat de mensheid Mijn Woord alleen bewaart in stoffige boeken. 
18 Indien Mijn woord u zeer bescheiden voorkomt, zeg Ik u nogmaals: Dit is slechts de uiterlijke vorm 
van uitdrukking. Ga verder dan alle menselijke begrippen en gij zult in de oneindigheid de stem van 
de Vader horen, die een hemelse taal spreekt die voor uw geest niet vreemd, maar vertrouwd zal 
zijn, daar zij haar oorsprong heeft in God. 
19 Bent u zich bewust van de missie en verantwoordelijkheid die u op dit moment op u neemt? 
20 Laat niemand Mijn leer vreemd vinden, noch zijn kruis bezwarend, want waarlijk Ik zeg u, het 
leven dat gij in de wereld leidt, is moeilijker en benauwender. Mijn liefdeskruis is de zachtste van alle 
jukken. 
21 Bedenk, dat uw geest Mij gedurende drie eeuwen van geestelijke ontwikkeling heeft gevolgd en 
dat gij de eindbestemming van het pad nog niet hebt bereikt. Jullie zijn Mij vrijwillig gevolgd, want Ik 
heb nooit iemand daartoe gedwongen. 
22 Toen uit het diepst van je wezen je belijdenis kwam, waarin je tot Mij zei: "Meester, U bent mijn 
Heer", was het de stem van je geloof die sprak, en sinds dat moment van innerlijke verlichting volg je 
Mijn voetstappen, stap voor stap, waarbij je soms viel en dan weer opstond om Mij te volgen. Hoe 
verheugt zich de geest die het gewicht van zijn kruis van liefde op zich voelt. Alleen hij, die het niet 
met liefde op zich neemt, zal ontevreden en angstig zijn in het laatste ogenblik van zijn leven, en in 
zijn onredelijkheid zal hij soms zijn Heer lasteren, en zo ook de rover doen, die op Golgotha aan Mijn 



linkerhand gekruisigd is. Dit aardse leven is slechts een voorbereiding, een fase om het ware leven te 
bereiken. 
23 Mijn Leer is de Wet die jullie leert te leven in harmonie met het geestelijke en met de natuur. 
Ondanks het licht dat in je geest schijnt en je de veilige en juiste weg wijst, vergiet je soms tranen 
omdat je af en toe van de Wet afwijkt, en dan oordeelt en straft je geweten je. Als je de natuur 
uitdaagt en haar wetten overtreedt, achtervolgt ze je onmiddellijk. Toch zou je onrechtvaardig zijn als 
je zei dat zij wraak heeft genomen, want ik ben in de natuur zoals ik in alles ben. Als je in een afgrond 
zou willen vallen, hoe zou je dan de pijn van de val kunnen vermijden? 
24 Voel hoe u geestelijk door een onmetelijke woestijn trekt; daarachter ligt een verblijf van vrede, 
volmaaktheid en licht, beloofd aan uw geest. Overweeg in uw achterhoofd de verre, zondige stad, 
hoe ver weg zij is. Vandaag zijn jullie vrij van ketenen, want eindelijk hebben jullie je bevrijd van de 
slavernij van de hartstochten. De afgoden waar jullie voor bogen bleven ver achter jullie, 
onverschillig en dood. Later zullen ze van hun voetstuk worden gestoten door anderen die na jou 
komen. Maar indien uw vijanden u zouden achtervolgen, zal een reddende zee hun weg versperren, 
opdat gij veilig de bestemming van uw levensreis moogt bereiken. 
25 Wie zou willen terugkeren? Dus vooruit, aan de horizon schijnt al het licht van de hoop. Achter je 
ligt de duisternis van teleurstelling. 
26 Ga dapper verder, Mijn volk! De woestijn is droog en heet, maar manna valt op u, en water 
ontspringt uit de rotsen. Waak en bid, want zelfs in de woestijn zullen verzoekingen je achtervolgen. 
Wee degene die niet waakt en bidt! Wee hem die zwak is in zijn voornemens van vernieuwing! 
27 Als soldaten doorkruisen jullie de enorme afstanden en woestenijen. Ik heb jullie al bekend 
gemaakt met jullie wapens. De strijd zal losbarsten, en dan zult gij uw kracht meten met hen die u 
trachten tegen te houden en te vernietigen. Hoe zul je erin slagen om in die strijd te overleven? Door 
het geloof niet te verliezen, door de duisternis en de verwarring te doorstaan zonder dat uw licht 
gedoofd wordt, en door aan het einde van de woestijn te komen met uw hart vrij van beledigingen, 
van wrok of van haat, en door uw vijanden lief te hebben en hen te vergeven. U zult dan ervaren dat 
uw geest in de strijd onnoemelijk veel sterker werd, omdat hij dwong noch op te houden noch zich 
terug te trekken, gebruik makend van al zijn bekende krachten en vermogens en op zoek naar 
onbekende of sluimerende geestelijke gaven in zichzelf. 
28 Wees nederig voor uw Heer, en gij zult groot van geest zijn. Verzwak niet voor de verleidingen van 
de wereld en het vlees. De mensen zullen u zeggen: terwijl Jezus u "laatste" en nederig maakt, zullen 
zij zelf u "eerste" en groot maken op aarde; maar gelooft hen niet. 
29 Ik ben ook in staat om kronen, tronen en scepters in de wereld te geven, zoals Ik gedaan heb aan 
David en Salomo toen zij hun Heer kenden; maar Ik heb hen Mijn rechtvaardigheid laten voelen toen 
zij Mij verraadden en Ik hen de gave van macht, inspiratie en wijsheid heb laten ontnemen 
30 Heden bied Ik u geen koninkrijken in deze wereld aan, maar Ik heb u aardse bezittingen 
ontnomen, opdat gij Mij met meer vrijheid zoudt kunnen volgen. Het koninkrijk dat ik je aanbied gaat 
alle menselijkheid te boven. Wie erin slaagt dit koninkrijk binnen te dringen, zal het niet meer 
verlaten. 
31 Aanschouw de mensen en de heersers der aarde. Hoe kort is hun glorie en hun heerschappij. 
Heden worden zij door hun volkeren opgetild, morgen duwen zij hen van hun tronen. Laat niemand 
in dit leven zijn troon zoeken, want als hij denkt vooruit te komen, zal hij zijn koers staken, en het is 
uw lot om zonder ophouden vooruit te gaan, totdat u de poorten van Mijn Koninkrijk bereikt. 
32 Indien gij aan het einde van 1950 Mijn Woord niet meer hoort, zult gij niet ophouden Mijn 
discipelen te zijn, want Mijn ingeving zal uw geest en uw verstand blijven bereiken om u alles te doen 
begrijpen wat gij in Mijn Woord ontvangen hebt. 
33 Alleen het laatste deel van het boek ontbreekt, het zevende hoofdstuk, dat nog verzegeld is. 
Zodra dit zegel is geopend, zult u de laatste les ontvangen van geest tot geest. 
34 Mijn rechtvaardigheid brengt de mensheid wijselijk dichter bij de grote openbaring. Het leven als 
Meester onderwijst en corrigeert onophoudelijk, de beproevingen laten hun geestelijke stem via het 
geweten tot de mensen doordringen. 
35 Opdat de wereld er eindelijk in zou slagen, van geest tot geest met Mij in verbinding te treden, 
moest Ik jullie van te voren in deze vorm benaderen en jullie voorbereiden op de stap die de mensen 



op hun weg van evolutie moesten zetten. Mijn woord dat in deze tijd gesproken wordt - door middel 
van de stemdragers - zal dienen om jullie te bevrijden van valkuilen, van twijfels of dwalingen op 
jullie weg. Daarin zul je de duidelijkheid van mijn instructie ontdekken. 
36 Ik draag u op, volk, Mijn belofte te verkondigen dat Ik Mij met de mensen zal verenigen van geest 
tot geest. Ik wil dat u dit licht ook doorgeeft aan uw kinderen, zodat zij hun pad kunnen verlichten 
met het licht van de hoop. 
37 Als jullie slapen, als jullie vergeten te waken en te bidden, als Mijn belofte vervuld wordt en Mijn 
Geest jullie roept, zullen jullie weer geplaagd worden door verwarring en twijfel, zoals de mensen 
altijd gehad hebben toen Ik tot hen terugkeerde, omdat ze niet wisten hoe ze Mij moesten 
verwachten. 
38 Ik wil dat gij u wijdt aan de studie van Mijn Woord en aan de geestelijke oefening die u de 
noodzakelijke ontwikkeling zal geven om een rechtstreekse vereniging met Mijn Geest te bereiken. In 
deze innerlijke, intieme, geestelijke ontwikkeling zult u de mooiste vruchten ontvangen van 
inspiratie, openbaring, geestelijk gezicht en kracht. Dan zal dit volk op het punt staan Mijn belofte 
gerealiseerd te zien, wanneer het laatste zegel wordt losgelaten en het zijn inhoud aan de wereld 
openbaart. 
39 Verlang niet, als jullie Mijn manifestatie niet meer hebben, deze te vervangen door valse imitaties 
of uiterlijke vormen van aanbidding, want dan zouden jullie wegzinken in lethargie, in routine, en 
niet in staat zijn Mijn Goddelijke Stem te horen wanneer die komt om jullie geest te verlichten 
40 Ik wil niet dat het slechts een vaag voorgevoel is dat de mensen Mijn aanwezigheid in de geest 
doet verwachten. Ik wil dat het de zekerheid is, de volle overtuiging, dat Mijn Koninkrijk op deze 
manier tot de mensen komt. 
41 In dat tweede tijdperk kondigde Ik Mijn terugkeer aan, maar niet in een onbepaalde vorm, maar in 
een duidelijke vorm. Maar de volkeren werden moe van het wachten en vergaten tenslotte Mijn 
belofte. 
42 Ik liet alle tekenen verschijnen die Mijn wederkomst moesten aankondigen, maar ook deze bleven 
onopgemerkt door de mensen, omdat zij geestelijk in slaap waren, verslaafd aan de wereld en 
stilstaand in hun godsdiensten. 
43 Ik wil niet dat je weer in de fout gaat. Luister naar Mijn Woord, dat u zegt op welke wijze Ik met 
de mensen zal communiceren van geest tot geest. 
44 Verban uit uw hart alle materialisme, zodat u deze dialoog kunt verwachten in de hoogste vorm 
die u zich kunt voorstellen, en zo geen teleurstelling of verwarring lijdt in het aanschijn van de 
werkelijkheid. 
45 Toen de Messias voor het eerst aan het volk Israël was beloofd, verwachtte het volk Hem als een 
machtige Koning op aarde, maar toen zij Hem voor hun ogen hadden, herkenden zij Hem niet. 
46 Toen Ik in de wereld was, kondigde Ik Mijn wederkomst aan de mensen aan en gaf hun te 
verstaan dat die geestelijk zou zijn. Maar vandaag, sinds Ik u Mijn Lichtstraal heb gezonden, die een 
woord is geworden in de geesten van Mijn stemdragers, hebben vele gelovigen in Mij Mij 
verloochend, omdat zij vergeten zijn dat Ik zou terugkeren, of omdat zij denken dat wanneer Ik naar 
de wereld terugkeer, dit zal zijn in dezelfde gedaante als waarin Ik eens kwam, namelijk als mens. 
47 Ik spreek hierover nu, opdat gij uw medemensen en uw kinderen zult voorbereiden, opdat zij 
zullen waken, en dan, wanneer het uur komt en de goddelijke stem u zoekt te horen, zullen mensen 
en naties biddend worden aangetroffen; want hun vreugde zal oneindig zijn en de openbaringen die 
zij zullen ontvangen, zullen onvergelijkelijk zijn. 
48 De huidige tijd zal die van verdienste zijn, mensen. Reeds de aartsvaders gaven u leringen en 
voorbeelden, reeds de profeten verkondigden u Mijn boodschappen. U hebt reeds Christus onder u 
gehad, die u alles heeft gegeven voor uw verlossing, en later waren het apostelen en boodschappers 
die u het licht brachten. 
49 Nu is het uw beurt om het kruis op u te nemen dat gij vroeger aan anderen overliet. Nu moet je je 
eigen Passie leven, zodat je de hoogste waardering van je ziel bereikt. Uw taak is licht en vrede te 
verspreiden onder uw medemensen, als een vruchtbare en verkwikkende dauw. Leun niet 
achterover om te slapen. Wilt u dat de oorlogen die in het Oosten (Europa) woeden, overslaan naar 
het Westen (Amerika)? Willen jullie je geboortegrond bevlekt zien met het bloed van jullie vaders, 



kinderen of echtgenoten, en vrouwen die het gereedschap van de arbeid grijpen om aan dagelijks 
brood te komen? Zult gij wachten tot de wegen wegen van bitterheid worden? 
50 Gedenkt, terwijl de menschheid lijdt en zichzelf doodbloedt, moet gij geene feestelijkheden 
houden, noch onverschillig blijven. Draag de pijn van uw naasten in uw hart, zend uw gebeden en 
gedachten uit als een voortdurende boodschap van liefde en vrede, en vraag om barmhartigheid 
voor uw lijdende medemensen. 
51 Ik zie dat jullie vrede willen, mensen, maar jullie vechten er niet voor. Jullie willen dat ik jullie 
vergeef, maar zonder elkaar eerst vergeven te hebben. Ik leer jullie elkaar lief te hebben, ook al ken 
je elkaar niet, en de pijn van je naaste te voelen, ook al zie je hem niet omdat hij ver weg is. Je bent 
niet alleen in je strijd, Ik ben bij je, Ik die in deze tijd "op de wolk" ben gekomen om je hulp en liefde 
te geven in de woestijn die je doorkruist. 
52 Alles heb Ik bereid in deze hoek van de aarde, opdat gij uw taak moogt volbrengen. Een nieuw 
land waar melk en honing vloeiden, een stralende hemel, een maagdelijke bodem, vruchtbaar en 
productief, overladen met wonderen en schoonheden. Alles werd voorbereid opdat uw strijd om het 
leven en uw aardse plichten u niet zouden overweldigen, zodat uw geest tijd en kracht zou 
overhouden om zich uw hemelse Vader te herinneren en nuttig te zijn voor uw naaste en hem lief te 
hebben. Maar omdat gij niet wist, hoe gij moest bidden om u geestelijk opwaarts te ontwikkelen, 
waakte gij niet over wat gij in de wereld bezat, en zo kwam het, dat gij, wanneer gij door uw land 
wandelde, u als vreemdelingen gevoelde, en dat gij, wanneer gij naar uw erfenis keek, er geen recht 
op had. Nu moet je je geestelijke bestemming vervullen, ook al draag je soms bitterheid en zelfs 
ellende in je ziel. Daarom geef Ik u in Mijn woord kracht, opdat gij niet moede wordt in uw strijd en 
weet dat gij de tijd der gerechtigheid nog kunt meemaken. 
53 Wanneer de geestelijke strijd groot is, geeft elkander warmte en bemoediging; dit is de eenheid 
die Ik van u vraag. Je weet door mij dat op je pad zij zullen opstaan die je zullen bestrijden. Reeds 
1950 nadert, en Ik zeg u: Zalig zijn zij die Mijn woord gebruiken, want Mijn vertrek zal hun hart niet 
verwonden. 
54 Niemand is een profeet in zijn eigen land. Je familieleden hebben je doen bloeden en wenen met 
hun twijfel en spot. Maar volhard en wees als Jezus, wees als de profeten of apostelen die, in plaats 
van tranen te vergieten, op weg gingen naar andere streken en andere naties om de waarheid te 
verkondigen waar zij geloof vonden. 
55 Na 1950 zullen er onder u mensen opstaan die naar andere provincies en ook naar andere 
volkeren zullen gaan, waar zij meer begrip zullen vinden, en daar zullen hun wonden worden 
gesloten. 
56 Wanneer Mijn woord zal ophouden, zullen Mijn profetieën de een na de ander geschieden. Dan 
zullen de ongelovigen zich bekeren en geloof vinden. 
57 Interpreteer Mijn woord juist, vervul Mijn bevelen, ga door met uw werk van vernieuwing, verenig 
u in waarheid, en Ik zeg u: er zal vrede zijn in dit land. Gij zult u tegoed doen aan de overvloed en de 
goede smaak van haar vruchten, en zij zal door vreemdelingen worden gezien als een baken, een 
bolwerk van gerechtigheid en een oase van vrede. 
58 Verdrijf elke nutteloze illusie en elke valse afgod uit uw ogen, reinig uw wegen en bid voor de 
vrede der volkeren. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 125  
 
1 Zie, hier ben Ik in uw wereld en spreek tot u door uw geweten, want Ik ben uw Rechter. Aan u allen 
heb ik een taak toevertrouwd, en vandaag kom ik u vragen wat u ervan gemaakt hebt. 
2 Ik ben in deze tijd niet stiekem gekomen. Sinds de eerste tijden werd Mijn spirituele manifestatie 
aangekondigd. Daarom moet je niet verbaasd zijn. 
3 Waarom bleef dan niemand waakzaam, wachtend op Mijn komst? Wie heeft zijn huis 
schoongemaakt, zodat ik erin kan? Wie waste zijn handen om het brood op de tafel te verdelen? 
Wiens hart was gevuld met liefde om Mij te ontvangen?  Niemand. Toch ben Ik hier, om mijn belofte 
onder jullie te vervullen. 
4 Wanneer Ik jullie laat zien hoe je een belofte moet houden, begrijp dan dat het alleen maar goed is 
dat jullie Mij daarin tot voorbeeld nemen en je plicht vervullen Geliefde mensen, wanneer jullie Mij 
jullie horen verwijten, bedenk dan dat jullie geen vrede hebben gehad - hoewel jullie de opdracht 
hebben gekregen om te bidden voor de vrede van de wereld - en daarom hebben jullie Mij gevraagd: 
"Heer, waarom komt er geen vrede onder de volkeren, hoewel Ik waak en bid?" Maar ik zeg u: Want 
het is niet voldoende om te bidden, maar er zijn ook verdienstelijke werken voor nodig. 
5 De profeten hebben hun bloed al gegeven om u de waarheid te verkondigen. Ik was al op aarde als 
een man om een volmaakte passie onder jullie te leven. De apostelen en de martelaren hebben ook 
hun leven gegeven voor de liefde van de mensheid. Nu is het tijd voor jullie om je kruis op te nemen 
en je opdracht te vervullen, zodat jullie de komst van de vrede kunnen meemaken. 
6 Volk, open uw hart en ontwaak uit de diepe slaap die u heeft ingehaald. Strijd en twijfel niet, want 
als jullie denken dat de woestijn die jullie doorkruisen eindeloos is, dan zeg Ik jullie dat te midden van 
die woestijn, wanneer de zon op zijn heetst brandt op jullie gezichten, een wolk zal verschijnen 
waarvan de aanwezigheid jullie harten zal doen voelen dat Ik heel dicht bij jullie ben. 
7 Zeg je me uit de grond van je hart dat je Mijn genade niet waardig bent, noch Mijn vrede. maar 
waarom ben je niet waardig? Ik heb de gehele natuur tot jullie beschikking gesteld opdat jullie Mij 
beter zullen dienen, Ik heb jullie overladen met gaven en zegeningen opdat jullie leven aangenamer 
zal zijn en een lofzang van liefde voor Mij uit jullie harten zal opstijgen. 
8 Vandaag moest ik u zeggen: Maak uw leven eenvoudig, opdat gij tijd moogt hebben om aan uw 
medemensen te denken. Alleen zo kunt u uw ziel de gelegenheid bieden zich te bevrijden van het 
materialisme dat haar omringt, en de taak te vervullen haar Heer lief te hebben en te dienen in haar 
naaste. 
9 Strijd, Mijn kinderen, voor de zaak van vrede en broederschap, maar denk niet dat de overwinning 
nabij is, zij is nog ver weg. Wees niet zelfverzekerd, want de vijanden liggen op u te wachten, en 
hoewel zij geestelijk geen macht hebben, denkt gij dat zij machtig en onoverwinnelijk zijn. 
10 Waarom beoordeel ik jullie, mensen? - Want Ik wil niet dat er geheime overtredingen en 
dwalingen in uw harten zijn, want Ik zal u brengen tot hen die Mijn boodschap van u zullen 
ontvangen, en Ik wil niet dat zij schuld bij u vinden, want daarmee zou u uw Meester geen eer 
brengen. 
11 Wat zou er van u worden als ik uw onvolkomenheden voor u verborgen hield? Zou u uw manier 
van leven verbeteren als uw overtredingen geen pijnlijke gevolgen hadden? 
12 Zie hoeveel lijden er onder de mensen is. Dit is de vrucht van hun zaaien. Ik spreek tot hen via het 
geweten, om hen berouw te doen tonen en te verbeteren. Maar hun harten zijn doof geworden voor 
Mijn stem. 
13 "Gij, mannen die het lot uwer volkeren bestuurt, zijt gij nog niet vermoeid door bloed en 
mensenlevens? hoor je dan niet de stem van het geweten of de rede? Jullie zijn trots en hoogmoedig, 
maar Mijn gerechtigheid zal jullie hoogmoed neerslaan. 
14 Jullie zijn hoogmoedig, omdat jullie met jullie wetenschap een nieuwe toren van Babel hebben 
gebouwd, vanwaaruit jullie Mijn macht uitdagen, terwijl jullie de volkeren vertellen dat jullie kennis 
de Goddelijke openbaringen overtreft. Daardoor hebt gij de wet des Vaders vertreden en het woord 
van Jezus vervalst, uit vrees dat de waarheid bekend zou worden en gij de heerlijkheid en de macht 
van de wereld zoudt verliezen. 



15 Ik heb uw toren hoger laten worden en uw wetenschap laten groeien, maar ik vraag u: Wie heeft 
u het recht gegeven om over het leven van uw naaste te beschikken? Wie heeft je toegestaan hun 
bloed te vergieten? En tenslotte, wie mag ingrijpen in het lot van zijn eigen broeders en zusters 
zonder de wet te overtreden? 
16 Mensheid, dochter van het licht, open uw ogen, besef dat u reeds in het tijdperk van de geest 
leeft! 
17 Waarom hebt gij Mijne vergeten, en hebt gij uwe macht met de mijne willen meten? Ik zeg u, dat 
Ik Mijn scepter in zijn hand zal leggen op de dag waarop een geleerde met zijn wetenschap een 
wezen schept dat aan u gelijk is, het met geest begiftigt en het een geweten geeft. Maar je oogst zal 
voorlopig anders zijn. 
18 Op lijken en ruïnes zal de wetenschap haar koninkrijk vestigen, dat zeer kort zal duren, opdat dan 
het koninkrijk van gerechtigheid, vrede en liefde kan worden gevestigd. Ik zal komen zoeken naar 
hen die gevallen zijn in de strijd, hen die de weg kwijt zijn, hen die een andere weg is gewezen. Ik zal 
hen zoeken om hen op te wekken tot het ware leven, wie zij ook zijn, en Ik zal Mijn kus van liefde 
drukken op het reine voorhoofd zowel als op de bezoedelde. 
19 De Vader spreekt tot u, Hij die niemand heeft om voor te bidden. Maar waarlijk, Ik zeg u, als er 
iemand groter was boven Mij, zou Ik voor hem buigen, want nederigheid woont in Mijn Geest. Ziet 
hoe jullie, hoewel jullie Mijn kleine schepselen zijn, Mij doen neerdalen om tot jullie te spreken, naar 
jullie te luisteren en jullie te troosten, in plaats van dat jullie moeite doen om tot Mij op te stijgen. 
20 Mijn geheime kamer is voor u geopend, en de tijd nadert dat gij de waarheid zult liefhebben en 
het fictieve en lege leven dat gij hebt geschapen, zult ontvluchten. De pracht van het materialistische 
tijdperk zal spoedig zijn verval kennen en zijn eindstadium bereiken. Vandaag begrijpen jullie weinig 
van wat ik jullie zeg, maar weldra zullen jullie het allemaal begrijpen. 
21 Hoe kan uw leven niet beheerst worden door de materie als u zelf het goddelijke alleen door de 
materie begrijpt en alleen gelooft in wat u door uw zintuigen waarneemt? 
22 Op aarde hebben zij die beweren Mij te kennen, Mij slecht vertegenwoordigd en daarom hebben 
velen Mij de rug toegekeerd. Zij die zich atheïsten noemen, zal Ik ter verantwoording roepen, niet 
omdat zij Mij uit hun hart hebben verbannen, maar omdat zij de waarheid verdraaid hebben en een 
God hebben voorgesteld die velen niet konden aanvaarden. 
23 Alles wat rechtvaardig, heilzaam en goed is, bevat de waarheid die ik door de eeuwen heen heb 
verkondigd. 
24 Het uur is gekomen dat gij de waarheid weer moet liefhebben, d.w.z. dat gij weer moet erkennen 
wat rechtvaardig en goed is. Omdat jullie uit Mij geboren zijn, moeten jullie het hoge, het eeuwige en 
het zuivere komen zoeken. 
25 Ik heb niemand gevangen genomen, ik heb niemand gedwongen het pad te verlaten dat hij heeft 
gekozen. Ik heb het toegelaten aan hen die het wensten te ontdekken, ik heb het toegelaten aan hen 
die het wensten zich te vermaken, maar aan allen heb Ik Mijn wet voorgehouden, de enige wet, 
opdat zij niet van het rechte pad afdwalen. 
26 Datgene wat aan het einde zal zijn van het pad dat de mensheid thans ten onrechte volgt, en wat 
de mens zal vinden wanneer hij het doel bereikt, zal zijn: vermoeidheid, uitputting, teleurstelling en 
pijn. Zal de menselijke geest in staat zijn zich neer te leggen bij een dergelijke oogst, en zal dit de 
vrucht zijn die hij zijn Vader in eeuwigheid aanbiedt? Nee, mensen, de menselijke geest zal ontwaken 
in het aangezicht van de gevolgen van zijn werken, en in dat uur zal hij zijn eigen rechter zijn, en dan, 
na dit oordeel, zal hij vol kracht opstaan en zijn leven vernieuwen en opnieuw opbouwen, gebruik 
makend van zijn ervaring en zich wijdend aan de taak om alleen de waarheid lief te hebben en te 
zoeken. Dan zal hij het pad gevonden hebben waarlangs hij Mijn stem zal horen die tot hem zegt: 
Welkom, geduldig en wijs Israël, je bent nu aangekomen in het land van vrede in de Derde Era. 
27 Ik heb u gezocht en zeg tot u: "Laat de ziel opstaan en Mij aanschouwen. Ik ben dezelfde; de tijd 
gaat niet aan Mij voorbij. Ik ben de Meester, die op vele plaatsen en op vele manieren in Judea tot u 
sprak over het Eeuwige Koninkrijk der Waarheid. Jij, aan de andere kant, bent veranderd. Het 
egoïsme en de slechtheid van de wereld hebben jullie harten vergiftigd en soms voelen jullie je Mijn 
aanwezigheid niet waardig. Ik ben gekomen omdat ik u liefheb en omdat ik wil dat u uw levenswijze 
verbetert en strijdt voor uw geestelijke vooruitgang. 



28 Verspil de tijd niet die ik je geef. Kijk en bid, en ik zal je zeggen hoe je moet werken. Heb lief en je 
zult vreugde hebben, schep vrede en je zult voelen dat het leven op aarde een afspiegeling is van het 
eeuwige vaderland. 
29 Bedenk dat Ik niet gekomen ben om u materiële rijkdommen te geven, maar om u te vragen een 
geestelijk leven te leiden van verzaking en nederigheid. En nogmaals zeg Ik jullie: "Wie Mij wil volgen, 
neem zijn kruis op en volg Mij." Dit kruis zal niet zwaar zijn als jullie het geduldig en moedig weten te 
dragen en Ik verzeker jullie dat jullie niet meer zonder dit kruis zullen kunnen leven, zozeer zelfs dat 
als de zoete last ervan van jullie zou worden weggenomen, jullie Mij zouden vragen het weer op jullie 
te leggen, ook al zouden jullie het groter voelen dan voorheen. De reden is dat jullie het belang 
hebben begrepen van de zending die Ik jullie heb gegeven, en dat het kruis jullie redding is. 
30 Daar Ik alles wat op aarde is geschapen tot verkwikking van de mens heb gemaakt, gebruik het 
altijd voor uw welzijn. Vergeet echter niet dat er een stem in u is die u wijst op de grenzen 
waarbinnen u gebruik kunt maken van alles wat de natuur u biedt, en u moet gehoorzamen aan die 
innerlijke stem. Zoals u streeft naar een thuis voor uw lichaam, naar bescherming, voedsel en 
voldoening, om uw bestaan aangenamer te maken, zo moet u de ziel geven wat zij nodig heeft voor 
haar welzijn en opwaartse ontwikkeling. Als het wordt aangetrokken tot hogere regionen waar zijn 
ware thuis is, laat het dan zweven. Houd haar niet gevangen, want zij zoekt Mij om haar te voeden en 
te sterken. Ik zeg u: Telkens als u haar toestaat zich op deze manier te bevrijden, keert zij blijmoedig 
terug naar haar lichamelijke omhulsel. 
31 Op deze wijze zult gij u voorbereiden op de vervulling van de wetten van de geest en van die, 
welke het leven op aarde beheersen. 
32 Ik zorg voor alle schepselen en wanneer Ik tot u gezegd heb: "De vogels zaaien niet en oogsten 
niet en spinnen niet, toch worden zij gevoed en met zoveel liefde bekleed" - waarom twijfelt gij dan 
aan Mijn macht, gij die de bevoorrechte kinderen zijt? Vergeet in de strijd om het dagelijks 
levensonderhoud niet dat er een Vader is die zich om u bekommert en die u nooit zal laten 
omkomen. Ik zeg jullie ook dat, als jullie Mijn geboden zouden gehoorzamen, jullie levensstrijd 
minder droevig zou zijn, want dan zou het jullie niet zoveel moeite kosten om je leven te leiden en in 
het uur van jullie beproevingen zouden jullie wonderen beleven. 
33 In het eerste tijdperk maakte het volk Israël grote ontberingen door, en toen Mozes de wanhoop 
zag die de schare overviel door gebrek aan brood, zei hij tot hen: Bid dat de Heer zo vriendelijk zal 
zijn om voedsel naar zijn volk te sturen. Mozes bad en wachtte geduldig en vol vertrouwen op de 
goddelijke wil. En als antwoord en beloning voor het geloof van die man, daalde het manna neer om 
in de behoeften van het volk te voorzien. Zo maakte ik duidelijk dat ik hun gebed had gehoord en dat 
ik bij hem was. 
34 Nu heb Ik Mijn volk gezegd, dat er opnieuw bezoekingen over hen zullen komen, dat de pijn onder 
de mensen groot zal zijn en dat er niet genoeg brood zal zijn om de mensen te voeden; dat de aarde, 
die nu nog vruchtbaar is, voor enige tijd onvruchtbaar zal worden en dat jullie overal pijn, honger en 
verderf zullen zien. Treurige treinen van mannen en vrouwen zullen van deur tot deur gaan om te 
smeken om een liefdesoffer. De beker zal zeer bitter zijn, maar als gij weet hoe te bidden, zal er 
brood op uw tafel zijn en zult gij troost hebben voor uzelf en uw medemensen. 
35 Met gebed en activiteit van liefde, zul je de geesten van het goede aantrekken die je zullen 
beschermen. Als jullie je heel dicht bij Mij willen voelen, moeten jullie je zielen vernieuwen, dan zal Ik 
de ereplaats aan jullie tafel innemen. Het zal u niet ontbreken aan levensbehoeften en u zult ervoor 
zorgen dat uw medemensen in dezelfde genade delen. 
36 Heb je niet genoeg liefde om je naaste te beschermen in het uur van beproeving? Zoals Ik tot u 
gekomen ben, moet gij tot uw medemensen gaan en met hen doen wat Ik met u gedaan heb. 
Nogmaals zeg Ik jullie dat door een klein aantal arbeiders die met ware oprechtheid op weg gaan om 
Mijn Leer te verspreiden, Mijn Werk bekend zal worden en verankerd zal blijven in de harten van hen 
die later Mijn pioniers zullen zijn in alle naties. 
37 Wetenschap heeft geen wortel in je geschoten. Ik zie dat u nederig van geest bent, en daarom heb 
ik u gekozen. Ik heb u Mijn woord gegeven, opdat gij de ware wetenschap moogt bezitten, want de 
kennis die de mensen bezitten kan het kwaad dat de mensheid kwelt niet genezen. Dat licht, die 
wetenschap waar de mens zo trots op is, bekeert geen harten en redt geen zielen. 



38 Mijn woord, dat thans overvloedig door de stem-dragers vloeit, zult gij na 1950 niet meer in deze 
vorm horen. Alleen zij die geestelijk opstaan met ware toerusting zullen Mijn inspiratie ontvangen, 
en wanneer zij in Mijn naam spreken zullen zij geloof vinden. Spirituele vernieuwing en  
Vergeestelijking is wat uw missie vereist om wonderen te kunnen verrichten. Telkens wanneer Ik u 
als werktuig heb gebruikt om een zieke te genezen, heb Ik rekening gehouden met uw toerusting. Je 
hoeft niet altijd al te veel moeite te doen om je medemensen van deze waarheid te overtuigen, want 
je zult merken dat velen vanaf het eerste moment geloof zullen voelen, en anderen zullen nederig 
bekennen dat het de Goddelijke kracht van Mijn Woord was die hen genas. 
39 U moet zich in het diepst van uw hart concentreren en één geest vormen in de vereniging van uw 
gedachten, zodat uw gebed als kristalwater zal vallen aan de voeten van deze jonge boom die u aan 
het oprichten bent. De struik zal dan een machtige boom worden en u overvloedige vruchten geven, 
waarmee gij u in tijden van beproeving kunt voeden. 
40 Wees niet bezorgd omdat jullie Mij niet met pracht en praal of met grote plechtigheden kunnen 
ontvangen. Uw nederigheid en eenvoud zijn de beste omgeving die u kunt bieden voor Mijn 
manifestatie. Ik wil zielen, want zij zijn het die Ik zoek; voor hen ben Ik in een andere tijd naar de 
wereld gekomen en voor hen heb Ik Mijn Bloed gegeven. 
41  Ik was het, die toen de plaats en het uur van Mijn komst als een mens aanwees. Ik bepaalde ook 
de plaats en de tijd waarop ik tot de mensen zou komen in het Derde Tijdperk. Alles was bereid met 
volmaakte rechtvaardigheid en wijsheid. Een nieuw land moest getuige zijn van Mijn nieuwe komst. 
Het Westen moest worden verlicht met de pracht van Mijn Aanwezigheid. Hoor: Lang geleden, in het 
noorden van uw land (Mexico), leefde een grote volksstam, waaruit een profeet voortkwam, 
geïnspireerd door Mijn Licht. Hij ging op weg en leidde dat volk naar een prachtig land waar hij een 
stad moest stichten. Met het oog op de aangename belofte gingen die stammen op weg in de hoop 
zichzelf die genade waardig te bewijzen. Zij trokken door oerbossen, doorkruisten woestijnen en 
beklommen bergen. Niets hield hen tegen, en als zij op hun weg hindernissen tegenkwamen, hielp 
het geloof hen die te overwinnen totdat zij - zoals de Israëlieten van het eerste tijdperk - op de 
beloofde plaats aankwamen, die een beeld was van Kanaän, het beloofde land van de Israëlieten, het 
land waar melk en honing vloeiden. 
42  Erken dat geen blad van de boom beweegt zonder Mijn wil en dat niets vreemd is aan Mijn 
goddelijke raadsbesluiten en plannen. 
43  Die stam, geïnspireerd door het geloof in een vervulde belofte, bouwde haar stad en aanbad 
daarin haar primitieve eredienst aan haar God; zij bouwde haar huizen en gaf haar koninkrijk een 
luister die leek op die van Salomo in zijn heerlijkheid. Dat land was, volgens de beloften, een land van 
voorspoed en geluk. De man was sterk, de vrouw was sierlijk en teder, en beiden waren mooi. Maar 
de tijd brak aan dat dit volk de naam en het werk van Christus, zijn Heer, zou leren kennen; de blijde 
boodschap kwam tot hen uit de mond van vreemde mannen die van over de oceaan kwamen en die 
zij reeds in hun dromen hadden gezien. Zeer groot was de zending van hen die het licht van Mijn Leer 
naar die landen brachten. Maar waarlijk, Ik zeg u dat slechts weinigen de wet van liefde, 
barmhartigheid en menselijkheid wisten te vervullen, die Mijn leer aanbeval, want in meerderheid 
lieten deze mensen zich beheersen door hebzucht, waarbij zij elk beginsel van broederschap 
vergaten en rivieren van onschuldig bloed vergoten om alles te grijpen wat hun ogen aanschouwden. 
44  De veroveraars hebben de afgoden van dat volk omvergeworpen, waardoor zij de God gingen 
lasteren, die zij hun met zoveel onrechtvaardigheid en wreedheid hadden geopenbaard. Zouden deze 
afgodendienaars door zulke onmenselijke daden Christus kunnen erkennen, de God van liefde, Hij die 
niemands leven neemt, maar het Zijne geeft om juist diegene te redden die Hem heeft verwond? - 
Deze stammen vielen in slavernij en onder de heerschappij van de sterkere, net zoals in het Eerste 
Tijdperk Israël onder het juk van de Farao's en Caesars was gevallen. Dit waren tijden van pijn, 
bitterheid en tranen die over dat volk kwamen, en toen hun jammerklachten weerklonken in de 
hemel, trokken zij de liefde van Maria, de barmhartige Moeder van het Heelal, over zich heen als een 
mantel van oneindige goedheid. 
45  Door zijn gevoeligheid was dit volk voorbestemd Maria te aanbidden, want toen het deze 
Goddelijke waarheid herkende en liefhad, vond het de geestelijke ladder van de hemel die de zielen 
naar Mij leidt. 



46 En wie zijn deze mensen? - Het is het uwe, dat na zijn strijd en zijn lange reis van evolutie, de 
komst van het Derde Tijdperk heeft beleefd met Mijn Wederkomst. 
47  Het is Mijn levend Woord dat gij thans hoort, opdat gij daardoor alle fanatisme en afgoderij 
moogt vernietigen waarmee gij Mijn Naam zoudt hebben omringd. Ik leer u een aanbidding van God, 
waardoor gij Mij kunt zoeken van geest tot geest. Zeer groot en sterk van geest zal dit volk zijn, 
wanneer het de eredienst van God, die ik hun leer, leeft en in praktijk brengt. Dan zal het in staat zijn 
de leugen af te schaffen en de boodschap van vergeestelijking en licht, waarop de volkeren wachten, 
naar andere landen te brengen. 
48 Dit volk zal worden voorbereid op die strijd waarin Mijn gerechtigheid de grote strijd van 
ideologieën, geloofsovertuigingen en leerstellingen zal leiden. Allen zullen verbaasd zijn, wanneer zij 
te midden van de wervelwind een kalme en zekere stem horen, die van Mijn discipelen zal zijn, die 
hun zending van geestelijke broederschap vervullen. 
49 Begrijpt intussen dat zolang de mensen geen volledige spiritualiteit bereiken, zij behoefte zullen 
hebben aan materiële kerken en beelden of afbeeldingen voor hun ogen zullen moeten plaatsen die 
Mijn aanwezigheid zullen laten voelen. 
50 Men kan de mate van spiritualiteit of materialisme van de mensen afmeten aan de aard van hun 
godsdienstige aanbidding. De materialist zoekt Mij in de dingen van de aarde en wanneer hij Mij niet 
ziet volgens zijn begeerten, stelt hij Mij op de een of andere manier voor om te voelen dat hij Mij 
voor zich heeft. 
51  Wie Mij als Geest begrijpt, voelt Mij in zich, buiten zich en in alles wat hem omringt, omdat hij 
Mijn eigen tempel is geworden. 
52 Van tijd tot tijd heb Ik u meer en meer geavanceerde openbaringen gegeven, die de mensen niet 
hebben kunnen bevatten, omdat zij meer en meer afgoderij om zich heen hebben geschapen. In dat 
Tweede Tijdperk zei Ik tot Mijn discipelen: "Zien jullie hoe groot, majestueus en prachtig de tempel 
van Jeruzalem is? En toch zal er geen steen van overblijven." Mijn woord is uitgekomen, want Ik heb 
met Mijn onderricht alle afgoderij en ontheiliging, die daarin geschiedde, uitgewist. Ik beloofde hem 
in "drie dagen" te herbouwen, hetgeen nu in vervulling gaat in dit "Derde Tijdperk", waarin Ik in het 
hart van de mensen de nieuwe tempel bouw, het nieuwe heiligdom, dat wordt gebouwd op het 
meest zuivere fundament van de ziel van de mensen. 
53  erkent Mijn barmhartigheid als Vader wanneer jullie, zodra het altaar van de afgoderij valt, zien 
hoe Mijn Woord reeds op jullie wacht en een nieuw licht jullie pad verlicht om jullie niet in de 
duisternis te laten vallen. 
54 Wees niet verbaasd noch verontwaardigd als ik u zeg dat alle pracht, macht en praal van uw 
godsdiensten moeten verdwijnen, en dat, wanneer dit gebeurt, de geestelijke tafel reeds gedekt zal 
zijn waaraan de scharen hongerig naar liefde en waarheid zich zullen voeden. 
55  Veel mensen zullen, wanneer zij deze woorden horen, ontkennen dat zij de Mijne zijn. Maar dan 
zal ik hen vragen waarom ze verontwaardigd zijn, en wat ze eigenlijk verdedigen? Hun leven? Ik 
verdedig dat. Mijn wet? Daar waak ik ook over. 
56  Vrees niet, want niemand zal sterven ter verdediging van Mijn Zaak; alleen het kwade zal sterven, 
want het goede, de waarheid en de gerechtigheid zullen eeuwig blijven bestaan. 
57  Mensen, wat is die stem die jullie in het diepst van jullie hart horen, waarheen leidt hij jullie, en 
waarom verlangen jullie ernaar? Ik weet waarom je Mij volgt: Omdat jullie weten dat de stem die 
jullie horen die van jullie God is, die jullie door de eeuwen heen en in jullie evolutie hebben gezocht, 
onder vele vormen. 
58  Jullie weten allen dat deze stem die doordringt tot in het diepst van jullie wezen, die van jullie 
Vader is, want Hij behandelt jullie als kinderen, als kleine kinderen met volmaakte liefde. 
59 Ik toon Mijzelf aan jullie als een liefhebbende Vader, als een nederige Meester, nooit onverschillig 
voor jullie lijden en altijd toegeeflijk en barmhartig voor jullie onvolkomenheden, want jullie zullen 
altijd kleine kinderen blijven in Mijn ogen. 
60  Ik moet u oordelen als ik zie hoe schepselen, met zoveel liefde gevormd en voorbestemd voor het 
eeuwige leven, hardnekkig de dood op aarde zoeken, zonder zich te bekommeren om het geestelijk 
leven, noch het verlangen te hebben de volmaaktheden te kennen die dat bestaan voor u in petto 
heeft. 



61  Bestudeer Mijn Woord, opdat gij moogt begrijpen dat daarin Mijn Wet is en dat het daarom het 
woord van een Koning is dat nooit zal worden herroepen. Jullie moeten je ook niet terugtrekken op 
de weg, want in jullie geest dragen jullie Mijn Woord, dat de Wet is, en jullie lichaam is ondergeschikt 
aan jullie geest. Luister daarom meer naar de stem van het geweten, waarin Ik aanwezig ben, en niet 
naar de stem van het vlees. 
62 Mijn goddelijk woord daalt neer op de ziel, en je voelt je vol geestelijke kracht. Maar als dit woord 
vals zou zijn, zou uw ziel zich nooit voldaan gevoelen na het gehoord te hebben, noch zou u weer 
samenkomen om het af te wachten met het verlangen waarmee u dat nu doet. 
63 Ik ben de dageraad die voor de mensen een nieuwe tijd inluidt, waarin hun geest het pad verlicht 
zal zien dat naar Mij leidt. Weet je op welke sport van de ladder naar perfectie je staat? Weet gij of 
gij geestelijk hoog zijt, of dat gij in het rijk van het kwaad zijt gezonken? Ik zeg je, niemand van jullie 
kan die vraag bevredigend beantwoorden. 
64 Denk niet dat uw ziel, terwijl zij geïncarneerd is en op aarde leeft, zich moet beperken tot het 
stoffelijk bestaan. Neen, laat allen weten, dat gij reeds van uw aards verblijf geestelijk kunt vertoeven 
in de gewesten des lichts, waar het koninkrijk is, dat gij eenmaal eeuwig zult bewonen. 
65 De ziel onderhoudt zich op aarde slechts door een zwakke steun, namelijk het lichaam dat haar 
dient om in de wereld te leven en de leringen of beproevingen te ontvangen die de Vader haar voor 
haar welzijn zendt. Hoe lang en droevig de tijd van verzoening in de wereld ook moge zijn, denk er 
nooit over als een gevangenis. Niemand is ter dood veroordeeld, integendeel, ik zeg jullie dat jullie 
allen voorbestemd zijn om te leven. Elk schepsel ontving bij het begin van zijn leven van de Schepper 
een zoen die een tegengif was tegen het kwaad en een pantser tegen hinderlagen. 
66 Ik ben de reden van jullie bestaan, erken daarom dat jullie oorsprong in het goede ligt. Als je 
verleden op aarde oneerlijk, zondig of op enigerlei wijze buiten Mijn Wet is geweest, laat dan nu je 
geweten schijnen, sta op tot een nieuw leven en laat het pad achter je waar het misbruik van aardse 
genoegens ertoe leidde dat je onder de invloed van ondeugd en pijn kwam te staan. Zoek in het 
voorbeeld dat Ik u door Jezus heb gegeven de lichtvolle weg voor uw ziel, want Mijn schreden op 
aarde, Mijn werken en Mijn Woord waren de volmaakte leer en gelijkenis van het Eeuwige Leven, dat 
Ik als een erfenis nalaat aan de geest van de mens. 
67  U bent gezalfd met Mijn genezende balsem en met Mijn vergeving. Ken Mij, o klein kind, want de 
kennis die je van Mij hebt is nog zeer gering. Wat ik u in een onderricht vertel, is niet alles wat ik u te 
openbaren heb. Kom onvermoeibaar tot Mij en het Boek des Levens zal voor uw ogen worden 
geopend. 
68 Jullie hebben reeds het Eerste Testament, Mijn Wet en Mijn Aanwezigheid ontvangen in de tijd 
van Mozes. Ook hebt u in het Tweede Tijdperk het Tweede Testament ontvangen, dat Christus door 
zijn Goddelijk Woord aan de mensen heeft nagelaten. Nu ontvangen jullie, rechtstreeks van Mijn 
Geest, het Derde Testament, zodat jullie met de vereniging van de drie openbaringen de grote 
discipelen van het Derde Tijdperk kunnen worden. 
69  Mensen, terwijl jullie naar Mij luisteren, raken jullie in verrukking en aanschouwen jullie Mijn 
aanwezigheid in een geestelijk gelaat. Het zijn niet jullie zintuigen die Mij in dat gelaat aanschouwen, 
noch is het een voorwendsel van jullie verbeelding: het is het geloof waarmee jullie naar Mij 
luisteren, het is jullie vergeestelijking en verheffing op dit moment. Hier voel je Mijn vrede, maar hoe 
dicht bij jou zijn zij die pijn veroorzaken. Het zijn de machtshongerigen die, om te zegevieren, niet 
aarzelen om hun medemens te doden. Bereidt u voor op de strijd, opdat dezen spoedig zullen leren, 
dat zij geen hoge posten moeten zoeken, die op valse grondslagen rusten, want de goddelijke 
gerechtigheid vernietigt al wat ledig is. 
70  Zieken, kom tot Mij, Ik zal u genezen. De hongerige zal weten dat ik op hem wacht. De 
moordenaar, door wiens aderen haat stroomt, kom tot Mij, want Ik zal zijn duistere verwarring in 
licht veranderen, en zijn bitterheid in welbehagen. Komt allen om Mij te horen en bereidt uw ziel 
voor, want na 1950 zal de luister van het Rijk van het Licht een aanvang nemen. Vandaag zijn jullie 
nog maar een zaadje, morgen zullen jullie planten zijn, en tenslotte zullen jullie vruchten van liefde 
dragen. 
Mijn vrede zij met u! 



Instructie 126  
(afgekondigd in 1944) 
 
1 Van wie is de stem die doordringt tot in het diepst van je hart? Waar leidt het je heen, en waarom 
zoek je het? - U zoekt het omdat u daarin de aanwezigheid vindt van Hem die volhardend de mensen 
heeft gezocht. En aangezien uw geest de behoefte heeft zijn God te aanbidden wanneer hij Hem 
nabij voelt, wil hij zich niet langer van Hem afscheiden. 
2  Op vele manieren komen de mensen op zoek naar Mij. Het is door middel van de verschillende 
religieuze gemeenschappen die er op aarde bestaan; en binnen deze gemeenschappen zijn degenen 
die zich het dichtst bij Mij voelen degenen die een grotere spiritualiteit bezitten, degenen die liefde 
zaaien in de praktijk van hun activiteit. 
3 Mijn stem is die van een Vader, want zij streelt u. Mijn woord is dat van een Meester, omdat het 
jullie instrueert. Ik zie jullie aan als zuigelingen en kinderen en daarom geef Ik jullie Mijn zorg. 
4  Ik weet dat deze vorm waarin Ik met u communiceer, dit woord dat Ik u op dit moment geef, door 
velen zal worden tegengewerkt en ontkend. Maar ik weet ook dat het daarna begrepen en geloofd 
zal worden. Dan zal Mijn licht beginnen te schijnen met schittering in de harten van de mensen. Deze 
tijd zal als een nieuwe dag voor de mensheid zijn. Maar het zal niet zijn omdat het Goddelijke Licht 
met grotere intensiteit zal schijnen dan voorheen, want het is onveranderlijk. De reden zal zijn dat de 
ogen van uw geest zullen opengaan en de waarheid zullen doordringen. 
5 Vandaag ontmoet ik een mensheid die geestelijk verzwakt is door het misbruik dat zij heeft 
gemaakt van het geschenk van de vrije wil. Ik ontwierp een pad van rechtvaardigheid, van liefde, van 
barmhartigheid, van het goede. De mens heeft een ander schijnbaar licht geschapen dat hem naar de 
ondergang heeft geleid. 
6 bij Mijn wederkomst zal Mijn Woord jullie precies de weg wijzen die jullie niet wilden gaan en het 
zou onrechtvaardig en onredelijk zijn als iemand zou zeggen dat deze leer verwarrend of apathisch is 
7  Mijn Licht straalt vanuit de oneindigheid in de zielen, waardoor jullie met grotere helderheid de 
wegen herkennen die jullie hebben gebaand, hetzij om je van Mij af te wenden, hetzij om Mij te 
zoeken. Ga naar mij toe, naar de volmaakte. Alleen zij die naar de top van de berg opklimmen, 
kunnen weten hoeveel zij onder zich hebben gelaten, hoeveel vooruitgang zij hebben geboekt, en 
van hoeveel zij zich hebben bevrijd. Denkt gij, mensheid, dat Ik - omdat gij zo laag gezonken zijt - u 
niet zou zoeken en u van uw zonde zou redden? Hier heb je Mijn Aanwezigheid, Ik zal je wonden 
helen en je tranen drogen, je troosten in je beproevingen en je vergezellen in je eenzaamheid. Ik zal 
met je geest communiceren om je Mijn goddelijke kus te laten voelen. 
8  Mijn liefde zal hen die erin gevallen zijn uit het slijk trekken en hen redden, want ook zij zijn uit de 
Goddelijke schoot voortgekomen om een zending van liefde te vervullen. 
9 Besef: Wanneer je in dwaling valt, zoek je de dood zonder te begrijpen dat je geschapen bent om te 
leven. Gij loopt achter de beker van het lijden aan, hoewel Ik uw bestaan met hoge vreugden en 
ware gelukzaligheid heb gezaaid. 
10 Zie, mensen, hoe anders Mijn Gerechtigheid is dan wat jullie je voorstellen, als jullie zouden 
geloven dat de Staf van Mijn Heerser op jullie zou vallen om jullie te vernietigen wegens 
ongehoorzaamheid aan Mijn Wetten. Ik heb hen die zichzelf het meest verontreinigd hebben 
geroepen om hun mooie taken en nobele opdrachten te geven die hen waardig zullen maken bij 
anderen en hen van hun dwalingen zullen redden. Dit gezegende werk moet bekend worden door 
daden, en opdat gij zoudt behoren tot hen die een voorbeeld voor anderen zijn, moet gij u geestelijk 
voorbereiden. 
11 Ik plaats Mijn Woord, dat Wet, Leer en Zaad is, in uw geest, niet in uw "vlees". De geest is de 
rentmeester, de verantwoordelijke. Als je dit woord daar bewaart, zal het niet in leegte vallen, het zal 
niet bederven. 
12 Ik ben de dageraad die begint te schijnen in deze tijd, en jullie behoren tot de eersten die in deze 
dageraad ontwaken. Het is geen nieuw licht, het is hetzelfde licht dat steeds uw geweten heeft 
verlicht. De stem die vandaag tot u zegt: "Verheft u tot Mij door middel van de vergeestelijking", is 
dezelfde die vroeger tot u zei: "Volhard in het goede en gij zult behouden worden", en die u zei: 



"Hebt elkander lief. Dit geestelijk pad waarover Ik nu tot u spreek, is hetzelfde pad dat Ik aan Jakob 
bekendmaakte in de verre dagen, toen Ik hem de ladder naar volmaaktheid openbaarde. Daar staat 
die ladder van de hemel voor iedere ziel als het pad dat uitnodigt om op te stijgen. Uw uitgangspunt 
is deze mensenwereld, maar daaronder zijn nog afgronden, die ik echter niet heb geschapen. Naar de 
top toe zijn er treden in oneindig aantal als een heuvel die naar de top van de vergeestelijking leidt. 
13  Wie zal er nauwelijks op het eerste niveau zijn? Wie in de duisternis van de afgrond? Wie zal er 
op het hoogste niveau zijn? - Dit zijn geheimen die alleen mijn gerechtigheid kent. 
14 Ik zend jullie naar de vlakte, naar het dal, om jullie omzwervingen te beginnen, en Ik toon jullie 
aan de horizon de bergen die jullie moeten beklimmen; Ik zend jullie naar het dal, om jullie 
omzwervingen te beginnen 
15 Ziet, hoe deze leer heilzaam is voor uw ziel, want terwijl de materie van het lichaam met elke 
voorbijgaande dag een weinig meer nadert tot de boezem der aarde, nadert de ziel daarentegen 
meer en meer tot de eeuwigheid. 
16  Het lichaam is de steun waarin de ziel rust terwijl zij op aarde verblijft. Waarom zou het (lichaam) 
een keten worden die bindt, of een kerker die opsluit? Waarom laat je het roer van je leven zijn? Is 
het juist dat een blinde hem leidt wiens ogen zien? 
17  Ik ben het, die u het leven in al zijn fasen kenbaar maak. Het is voor het behoud van zowel het 
lichaam als de ziel. Wie de wetten van de geest en de wetten van de mens vervult, heeft zijn hele 
leven aan de Schepper gewijd. 
18  Ik zal uw voorganger zijn wanneer gij tot het geestelijk tehuis zult komen. Ik ga je altijd voor. 
Nooit zal uw ziel in ledigheid vervallen, altijd zal zij zich inspannen om een nieuwe stap te zetten op 
de weg naar geestelijke vooruitgang, die volmaaktheid is. 
19  Wees niet tevreden met te zeggen: "Ik geloof in de Heer" - toon uw geloof in wat u doet. Zeg niet 
alleen met woorden: "Ik heb de Vader lief" - stel uzelf op de proef, opdat gij moogt weten of gij Mij 
waarlijk liefhebt. 
20  Ik heb tot u gesproken en Mijn woord is zalvend. Ik heb jullie dus geroepen om leraars te zijn. 
21 Waarom blijven de mensen Mij steeds meer miskennen, hoewel het menselijk verstand door 
nieuwe ontwikkelingen is verlicht? - Omdat zij zich erop hebben toegelegd alleen de boom der 
wetenschap te cultiveren, hebben zij de volmaaktheid van de ziel verwaarloosd. 
22  Ooit heb ik u gezegd: "Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking valt." Maar zelfs het gebed, dat 
de taal is die de Geest gebruikt om met zijn Heer te spreken, is vergeten. Het is een taal die de 
mensen van deze tijd niet kennen. 
23 Wanneer zij de behoefte voelen om te bidden, vinden zij niet de woorden om zich tot Mij uit te 
drukken. Toch begrijp ik perfect wat ieder vraagt, zonder woorden of zelfs gedachten nodig te 
hebben. Maar wanneer Mijn Geest hen antwoordt, begrijpen zij Mij niet omdat zij zich niet hebben 
voorbereid. Dan is de stem van hun Meester, die vertrouwd voor hen zou moeten zijn, onbekend 
voor hen. 
24 Als het gebed dat Ik de mensheid heb geleerd met een zuiver hart zou zijn toegepast, zouden de 
mensen telkens weer, van generatie op generatie, een hogere spiritualiteit hebben bereikt om Mijn 
stem te horen. Dan zou hun spirituele verbinding met het Goddelijke hen in deze tijd dienen om een 
liefdevollere, rechtvaardigere en reëlere wereld te scheppen dan die welke zij met hun materialisme 
hebben geschapen. 
25  Waarom hebt u geloofd dat het spiritualisme (de leer van de vergeestelijking) iets is dat de 
ontplooiing van uw stoffelijk leven tegenwerkt? Wanneer heb ik uw wetenschap veroordeeld toen ze 
werd toegepast voor het welzijn van de mensheid? Als iemand dat durfde te zeggen, zou hij niet 
rechtvaardig zijn tegenover zijn Vader. 
26 Door vergeestelijking bereikt men een graad van verhevenheid die de mens in staat stelt ideeën te 
ontvangen die verder gaan dan wat zijn verstand kan bevatten en macht te hebben over het 
stoffelijke. 
27 Bedenk: als de geestelijke verheffing van de ziel in praktijk wordt gebracht bij de bestudering van 
de materiële schepping die de Natuur u voorhoudt, of bij enig ander menselijk doel, kunt u zich 
voorstellen welke vruchten u zou oogsten als uw ontdekkingen niet alleen te danken waren aan het 



onderzoek van het verstand, maar als u ook deel zou hebben aan de geestelijke openbaring die Hij 
Die alle dingen geschapen heeft, u zou geven. 
28  Waakt en bidt, zeg Ik jullie opnieuw, opdat jullie Mijn stem leren herkennen, opdat Mijn ingeving 
tot jullie komt en jullie die begrijpen, want vele zijn de lessen die Ik jullie nog moet geven. 
29  Ik red jullie uit jullie schipbreuk. Ik ben het baken dat schijnt in de duisternis. Zoek Mij, vertrouw 
op Mij, en Ik zal je helpen je leven te veranderen in een wereld van vrede, deugd en geestelijke 
verheffing. 
30  Deel met Mij de vreugde die Mijn Geest vervult telkens wanneer jullie een van de bomen planten 
die hun schaduw zullen geven aan de mensen. Zeven ontmoetingsplaatsen openden hun deuren in 
het huidige jaar 1944 als een vertegenwoordiging van de zeven die Roque Rojas in 1866 had gesticht. 
Maar als die eersten verdeeld waren en niet wisten hoe zij in harmonie met elkaar moesten leven, 
dan moeten jullie je zending gehoorzaam en broederlijk volbrengen. Neem als voorbeeld de zesde 
vergadering waaruit gij zijt voortgekomen, en blijf getrouw aan Mijn geboden. Maak van de zeven 
een beschermende schaduw en geef aan allen dezelfde vruchten. Voordat de gelofte om Mij te 
volgen in uw hart opkomt, stel Ik u op de proef, Ik reinig u, Ik versterk u, opdat uw vastbeslotenheid 
onverbrekelijk zal zijn en uw geweten u zal zeggen dat deze gelofte is geschreven voor de Ark van het 
Nieuwe Verbond. 
31 Het verbond dat jullie met Mij sluiten is geen aardse verbintenis, het is een geestelijke opdracht 
die jullie bereid waren te aanvaarden van jullie Vader, van Hem die al het geschapene gemaakt heeft. 
Ik laat je zien hoe je je spirituele missie kunt vervullen. Maar ik dring er ook op aan dat u elke belofte 
die u in menselijke aangelegenheden doet, nakomt, zodat u gekend zult worden door de 
waarachtigheid van uw geest en de oprechtheid van uw hart. Laat je ja altijd "ja" zijn en je nee altijd 
"nee". Dan zullen uw resoluties altijd standvastig blijven. Verbreek nooit een heilig verbond, zoals dat 
van het huwelijk, ouderschap en vriendschap. 
32 Als het verloochenen van menselijke plichten en beloften zo'n groot lijden met zich meebrengt, 
wat zal er dan gebeuren als jullie je afkeren van een geestelijke zending waartoe jullie je aan jullie 
Heer hebben verplicht? Het is waar dat Mijn Zaak verzaking en offers eist, maar tegelijkertijd zeg Ik 
jullie dat het het ideaal is dat nooit teleurstelt degene die het nastreeft. Hij die het doel bereikt, zal 
onsterfelijkheid bereiken. Nu zeg Ik u: Bestudeer Mijn Woord grondig, opdat gij geen afzonderlijke 
groep op aarde zult vormen. Bereik een mate van begrip en voorbereiding die u in staat stelt 
geestelijk met allen te leven en niet afzonderlijk. Mijn leer wil geen tweedracht zaaien. 
33 De tijd nadert dat waarheid, rede en licht zullen zegevieren over macht, geweld en angst. Maar 
wanneer zal de mens in staat zijn te zeggen, zoals Christus deed: "Mijn koninkrijk is niet van deze 
wereld" en zal hij erkennen dat aardse goederen vergankelijk zijn, zonder iets te missen van wat 
geschapen is, en zal hij alles gebruiken in zijn juiste maat. Begrijp, dat de ware macht in het 
geestelijke is, dat de macht der aarde, haar ijdelheden, haar heerlijkheden en de luister van haar 
wetenschap, hoe lang haar heerschappij ook moge duren, onderworpen zijn in het aangezicht der 
eeuwigheid. 
34  Door hun streven naar valse grootheid heeft de mensheid vele teleurstellingen moeten 
doorstaan, en ik zeg u, zij zal nog grotere teleurstellingen moeten doorstaan. Wat zal er met de 
mensen gebeuren wanneer hun geweten, dat hun rechter is, hen wakker schudt en zij hun werken 
overdenken? Hun pijn zal wreed zijn, hun berouw groot, en dan zal hun reactie zijn dat zij een 
geestelijke weg zoeken om voor hun overtredingen te boeten. Deze tijd zal worden gekenmerkt door 
religieuze extravagantie, die de hoogste hoogten van fanatisme zal bereiken. Dit zal worden gevolgd 
door gevechten en "gevechten" tussen religieuze gemeenschappen en sekten. Maar blijf waakzaam 
en wacht niet tot het lawaai van die strijd u doet opschrikken, want dan zult gij niet weten waar uw 
wapens zijn om te vechten. Zie hoe Ik op het ogenblik het aantal van deze plaatsen van samenkomst, 
die Ik symbolisch "bomen" noem, vermeerder, zodat hun takken zich kunnen verspreiden en hun 
vruchten kunnen aanbieden. 
35  Ik bouw momenteel aan de tempel van de Heilige Geest. Maar als het eenmaal gebouwd is, zullen 
er geen ontmoetingshuizen, kerken en bedevaartsoorden meer zijn, of zij zullen hun bestaansreden 
hebben verloren, samen met hun religieuze symbolen, hun riten en tradities. Dan zullen jullie Mijn 
grootheid en Mijn aanwezigheid voelen, jullie zullen als Kerk het Universum en als Goddelijke Dienst 



de liefde voor je naaste erkennen. Uit de boezem van Moeder Natuur zal nieuwe kennis ontspringen 
die van uw wetenschap een weg van voorspoed zal maken, want zij zal op het rechte pad worden 
gebracht door het geweten, dat de stem van God is. 
36 36. De hersenen zullen niet langer de meester van de wereld zijn, maar de medewerker van de 
Geest, die haar zal leiden en verlichten. 
37  In deze tijd, waarin liefde en barmhartigheid uit de harten der mensen zijn weggevaagd, zegt de 
Vader tot u: "Weest sereen en maakt u geen zorgen. 
38 Ik heb u in alle tijden op de proef gesteld, en in deze tijd nog meer. Jullie hebben je afgevraagd 
wat de oorzaak is van jullie pijnen. Jullie verheffen je geest om tot Mij te spreken en Mij te zeggen: 
"Mijn lijden is groter dan dat van mijn medemensen." Nee, Mijn kinderen, de oorlog met al zijn 
gevolgen heeft jullie land nog niet bereikt. Anderen lijden meer dan jij. Als je pijn voelt, is dat omdat 
je de last van een grote verantwoordelijkheid draagt en omdat je de pijn van anderen voelt. Als jullie 
voor hen lijden, wees dan gezegend, want jullie werk zal goede vruchten dragen. Werk onder de 
mensen, en Mijn woord zal u te allen tijde bemoedigen. 
39 Je voelt dat de Rechter op dit moment heel dicht bij je is. U gaat in innerlijke bezinning, u 
doorzoekt uw hart, en u verwacht dat de stem van uw geweten u uw fouten toont. Maar ik zeg je: Ik 
heb gezien dat jullie je geest en je hart in jullie werken hebben gelegd, dat jullie soms meer hebben 
gedaan dan jullie plichten en dat jullie tot het punt van opoffering zijn gegaan om Mijn richtlijnen te 
vervullen. Daarvoor zegen ik u; maar in waarheid heb ik van u geen offers verlangd. Er zijn werken 
die ik voor u zal doen omdat ze uw vermogen te boven gaan. Je zult alleen bidden en vertrouwen. 
40  Heden, terwijl Ik Mijzelf aan de mensen bekend maak, ontdek Ik dat zijzelf en hun gewoonten 
veranderd zijn en dat zij, om Mij te begrijpen en Mij te volgen, meer moeite moeten doen. De zonde 
heeft zich vermenigvuldigd en het milieu is vervuild. De slechte invloeden verspreiden zich en zaaien 
verwarring, verduisteren het verstand en het hart, en te midden van deze atmosfeer worstelt "het 
volk Israël" om zijn bevrijding te bereiken en de mensheid te helpen. Uw verdiensten zullen groter 
zijn als u geduldig en nederig voor Mijn Werk werkt en de moeilijke levensomstandigheden 
waaronder u lijdt, overwint. 
41 Als u zich uitgerust voelt om over Mijn Leer te spreken, doe dat dan. Indien gij nog geen 
duidelijkheid hebt verkregen, en uw woord nog geen overredingskracht heeft, geef u dan meer tijd. 
Blijf naar Mij luisteren totdat je je Mijn onderricht eigen hebt gemaakt. 
42  Hoevelen zijn er niet die, hoewel zij Mijn Woord door het menselijk verstandsorgaan hebben 
gehoord, Mij niet hebben geloofd noch zichzelf hebben overtuigd! Hoeveel meer zullen er aan jullie 
twijfelen, als jullie je niet voorbereiden! De wereld zal tot u komen met haar wapens, met haar 
theorieën, en dan, als u niet voorbereid bent, zult u zwak worden. Zij zullen u genadeloos 
ondervragen, u vragen hoe gij de openbaring van Mijn komst hebt ontvangen, op welke wijze gij Mijn 
onderricht hebt ontvangen, en gij zult hun elke vraag beantwoorden. Gij zult welwillend en 
toegeeflijk zijn, gij zult trachten op de eenvoudigste wijze de waarheid van Mijn Woord uit te leggen, 
hen de betekenis ervan te doen begrijpen, en gij zult hen bijstaan opdat zij verlichting zullen vinden. 
43 Ik laat Mijn Vrede onder u achter, geniet ervan, verheugt u erin voor zover uw leven het u 
toestaat, want het Vrederijk is nog niet tot de mensen neergedaald, maar Ik heb u het tegengif voor 
elk kwaad gebracht en Ik beloof u, ter vervulling van Mijn Woord van voorbije tijden, dat de Vrede zal 
opgaan als een stralende dageraad en uw ziel zal verlichten en dat er geen spoor zal overblijven van 
deze tijd van smarten. 
44  De tijd is reeds nabij dat nieuwe generaties vol van Goddelijke welwillendheid de aarde zullen 
bevolken en een geheiligde zending met zich zullen brengen. Dan zal Mijn woord in vervulling gaan, 
dat u zegt: "De laatste zal de eerste zijn en de eerste de laatste." Laat ieder zijn zending volbrengen in 
zijn leven, want jullie weten niet of Ik jullie zal toestaan terug te keren in de tijd van vrede. 
45  Voel mijn troost, mensheid. Leef in Mij, en gij zult de hardheid der beproevingen niet vrezen. 
46 Maria, uw voorgangster, zegene u. Ik zegen jou ook. 
47 Het christendom vergeet dikwijls de geestelijke werken van Jezus, omdat het meer belang hecht 
aan sommige van zijn materiële daden. Zo wordt bijvoorbeeld Zijn menselijke armoede verward met 
Zijn nederigheid, en Zijn lichamelijke pijn met de ware hartstocht die Hij in de geest onderging. En zij 



denkt dat Zijn fysieke bloed datgene is wat de zonden van de wereld wegwast, vergetende dat het 
ware bloed, dat eeuwig leven voor de ziel is, de essentie van Zijn Woord is. 
48 De Meester zegt tot u: Indien dat lichaam een reden had gehad om eeuwig onder u te blijven, zou 
de Vader het hebben beschermd tegen zijn beulen; of indien het - na zijn dood - op enigerlei wijze 
van nut zou zijn geweest voor uw heil, zou Hij het aan u hebben nagelaten. Maar nadat Zijn taak aan 
dat kruis volbracht was, konden uw ogen Hem niet meer zien, opdat gij van de Goddelijke Meester 
zoudt zoeken wat gij van Hem zoudt nemen: Zijn woord, Zijn werken, Zijn nederigheid, en al Zijn 
voorbeelden van volmaakte liefde. 
49  Nadat die menselijke gedaante van de aarde was verdwenen, bleef alleen de Goddelijke essentie 
van het "Woord" dat uit Jezus sprak in de gewetens over. Dit is wat je moet verlangen: de essentie, 
de spirituele betekenis van die boodschap van leven en liefde. 
50  Onthoudt u ervan uw Vader te aanbidden door middel van materiële vormen van aanbidding, 
opdat gij zult leren Hem rechtstreeks lief te hebben met de geest. 
51 Toen iemand aan Jezus vroeg: "Bent U de Koning?" antwoordde de Meester: "Daarom ben ik 
gekomen. Maar allen betwijfelden - gezien de armzaligheid van Zijn kleding - of Hij een koning kon 
zijn. Niemand vermoedde achter de bescheidenheid van die man de majesteit van Hem die sprak, 
noch vermoedde iemand in de diepte van dat woord de belofte van een koninkrijk van vrede, liefde, 
geluk en gerechtigheid. 
52 De menselijke blik blijft altijd gefixeerd op de schijn. Het dringt niet dieper door, en vandaar 
komen de onrechtvaardige en valse interpretaties van de mensen. 
53 Weet u dat Jezus in die tijd werd ondervraagd, beledigd en zelfs ronduit afgewezen? Weet je dat 
zelfs Zijn eigen discipelen niet in staat waren om te zeggen wie Hij was? Op dezelfde wijze zal in deze 
tijd de wereld zich afvragen wie Hij is die tot u sprak, en velen zullen ontkennen dat het Christus was 
die met u communiceerde. Dan zullen sommigen van Mijn discipelen verward zijn, zich afvragend wie 
het was die tot hen sprak, of het de Vader, het Woord, of de Heilige Geest was. Hierop zeg Ik u dat 
zoals de waarheid één is, zo is ook de Goddelijke Essentie één, die Ik u door de eeuwen heen heb 
gegeven, of u die nu Wet, Leer of Openbaring noemt. 
54  Hij die deze waarheid heeft liefgehad en dit licht heeft gevolgd, heeft zijn Vader liefgehad en is 
Hem gevolgd. 
55 De spirituele discipel moet altijd de essentie van Mijn werken zoeken, zodat hij de waarheid kan 
ontdekken in Mijn Goddelijke Boodschappen. U zult dan ervaren hoe gemakkelijk het is de diepere 
betekenis te ontdekken van alles wat sommigen in mysterie hullen en anderen ingewikkeld maken 
met hun theologische dogma's. 
56 Spiritualisatie betekent eenvoud. Waarom dan datgene ingewikkeld maken wat zo eenvoudig, 
helder en doorzichtig is als licht? 
57  In deze tijd bent u op zoek gegaan naar Mijn Woord om daarin uw dorst naar gerechtigheid en 
liefde te lessen. Gij luistert naar Mij als goede discipelen, en aandachtig ziet gij de bladzijden van het 
boek der leringen aan u voorbijgaan. Jullie zijn de uitverkorenen, wees niet verbaasd als ik jullie deze 
leringen geef. Maar jullie zijn niet de enige begunstigden. In Mijn Werk van Gelijkheid en Liefde heb 
Ik alle zielen begiftigd met kostbare attributen. Jullie die eerder geroepen zijn, denk niet dat jullie 
beter zijn. Bereid u alleen innerlijk voor, opdat gij uw taak kunt vervullen en door uw medemensen 
begrepen zult worden en zij u zullen volgen. 
58 Jullie hebben Mij altijd gezocht om Mij te danken voor de weldaden die Ik jullie verleen. En Mijn 
Geest, die jullie niet kunnen zien, is Degene die duidelijk tot jullie spreekt in deze huidige vorm. Ik zal 
niet toestaan dat de stem dragers die ik gebruik liegen. Ik zal Mij in hun geweten doen gevoelen, en 
zij zullen weten dat hun werk aangenaam is door de vrede die hun harten gevoelen. 
59  Ik zal je verlangen naar vooruitgang vervullen. Alles plaats ik aan het begin van de weg, zodat je 
aan het werk van de dag kan beginnen. 
60  Besef dat de reden van Mijn derde komst naar jullie Mijn liefde voor de mensheid is. Ik ben in de 
geest gekomen om mijn belofte te vervullen. 
61 Ik heb je eens gezegd: "Hij die de Zoon kent, kent de Vader. Ik gaf getuigenis van Mijzelf. In de 
huidige tijd, met het licht van Mijn Geest, verduidelijk Ik wat een mysterie was voor de mensheid. Ik 
verlicht u, opdat gij de geboden van Jehovah, het Woord van Jezus en de openbaringen die Mijn 



Heilige Geest u in deze tijd doet, in één boek verenigt en gij bevestigt dat Ik tot u gekomen ben om te 
getuigen van Mijn Waarheid in de Drie Tijden. 
62  Mijn woord uit vroegere tijden is niet juist uitgelegd, maar het zaad is in de zielen en daar zal het 
door Mij worden gevoed. 
63 Israël kan tot zijn God spreken vanaf een hoog geestelijk niveau. Kom tot Mij, en als je twijfels 
hebt, vraag. Het was Mijn Wil dat jullie voortdurend met Mij in contact zouden blijven, maar jullie 
zijn vervallen tot verliefdheid of fanatisme in het verlangen naar vergeestelijking. Maar Mijn Wil is 
dat jullie Mijn Woord begrijpen, dat eenvoud en oprechtheid aanbeveelt in al jullie daden. 
64  Vandaag komt u in kleine aantallen om Mij te horen, maar de geestelijke legioenen die zich bij 
deze manifestaties om Mij heen verzamelen zijn onmetelijk groot. Mijn woord is als zuiverend water 
dat alles zuivert. Ik onderricht jullie, opdat jullie je verantwoordelijk voelen en later niet tegen Mij 
zeggen: "Ik wist niet wat ik deed, het ontbrak mij aan verlichting, mijn ouders gaven mij geen raad, 
mijn huis was een plaats van onenigheid." - Ik heb gezien dat kinderen hun ouders verkeerd 
beoordelen, dat ouders geen goed voorbeeld geven aan hun kinderen, dat broers en zusters elkaar 
bevechten, en daarom vraag ik U: Wanneer zullen jullie onder elkaar verenigd zijn? Ik heb u altijd 
deugdzame wezens naar de aarde gezonden, opdat zij u raad zouden geven en u zouden inspireren 
tot geestelijke vooruitgang in uw wereld. 
65  Indien gij man en vrouw zijt, weet dan, dat man en vrouw, die zich in het huwelijk verenigd 
hebben, hun huis tot een tempel moeten maken, opdat zij daarin hun kinderen kunnen verzorgen en 
opvoeden. Laat hen geen droevige erfenis na. Een ieder zal op zijn reis door het leven een 
rechtvaardige beloning voor zijn werken vinden. 
66 Zoals je een vriend wilt behagen, zo moet je Mij ook behagen. Smeek, vraag, en ik zal je geven. Ik 
heb jullie geschapen voor de vreugde van Mijn Geest en het geeft Mij voldoening jullie dat te 
schenken wat jullie helpt in jullie evolutie. 
67 Verleiding wekt haat in u, en de mens, die van nature zwak is, richt verwoestende schade aan in 
de harten van zijn medemensen. Maar ik vraag u, welk recht hebt u om te vernietigen wat ik heb 
gemaakt? Waarom doodt u het geloof, waarom oordeelt u? De mensheid doet in deze tijd geen 
werken die Mij behagen, maar het licht van Mijn Geest schijnt en bereidt jullie voor op de strijd 
tegen het kwaad. Ik vraag je alles weg te gooien wat schadelijk is, alles wat je achter doet raken in je 
evolutie. 
68 Versterk jezelf met Mij. Voed jezelf met Mijn woord, zodat je nooit honger zult hebben. Vandaag 
viert gij feest aan Mijn tafel, gij geniet van Mijn brood, en voor altijd zult gij gedenken dat de Meester 
Zijn discipelen aan Zijn tafel zette, met hen sprak en hen voedde voor de eeuwigheid. Ik heb jullie 
gezegd dat wanneer jullie Mij aanroepen met een zuiver hart, Ik bij jullie ben. Ik heb uw smeekbede 
gehoord, en daarom ben ik naar beneden gekomen. Kijk naar Mij met de ogen van geloof die Ik heb 
voorbereid. Ik ben voor jullie en Ik heb jullie Mijn aanwezigheid waardig gemaakt. Ken Mij door de 
waarheid van Mijn Woord. Dit is de baarmoeder waaruit jullie je hadden verwijderd. Maar wanneer 
de wereld jullie van Mij afkeert, moeten jullie moeite doen om terug te keren, en dit liefdevolle hart 
zal altijd openstaan om jullie te ontvangen. 
69  Zoals Ik in de tweede Era tot u kwam als teken van vereniging met de mensen en daarna tot de 
Vader terugkeerde, zo ben Ik heden gekomen voor een tijd; maar Mijn universele straal zal worden 
ingehouden in 1950. Daarom heb ik jullie gezegd dat jullie na dat jaar deze manifestatie niet meer 
zullen hebben. Dan zul je je met Mij verbinden van geest tot geest, en Mijn genade zal op je hart 
neerdalen. De dag zal komen dat jullie je heel dicht bij Mij zullen voelen, jullie eenvoudige harten van 
Mijn volk. Dien Mij door je medemens te dienen. Wordt arts en als uw liefdewerk met een glimlach 
wordt betaald, zult u tevreden zijn. Ik zal uw werken in het hiernamaals opschrijven. 
70  Heb Maria lief, uw liefhebbende Moeder, zoek haar geestelijk. Plaats geen beeld voor je om haar 
dicht bij je te voelen. Zij is de moederlijke liefde van Jehovah, die gij steeds hebt zien openbaren. Zij 
is je Goddelijke Voorspreekster. Hou van haar, zodat ik opnieuw tegen haar kan zeggen: "Moeder, dit 
is uw Zoon!" 
Mijn vrede zij met u! 
 



Instructie 127  
(afgekondigd op 1 januari 1945) 
 
1  Sluit uw fysieke ogen bij deze manifestatie, want het is uw geest waarmee ik zal spreken. 
2  Ik heb u beloofd terug te komen, en daarom kon ik niet anders dan aanwezig zijn bij deze 
geestelijke ontmoeting met u. 
3 Wees in vrede, zodat je aandachtig naar Mij luistert en de beitel van Mijn Woord je ziel laat vormen 
4 Jullie hebben veel rondgezworven op zoek naar een plaats die jullie vrede kon brengen en hebben 
die niet gevonden; en toen jullie voor het eerst naar deze nederige vergaderzalen kwamen om Mijn 
Woord te horen, konden jullie je niet voorstellen dat jullie in die arme en eenvoudige ruimten de 
vrede zouden vinden waarnaar jullie zo verlangden 
5  Ik wil jullie voor Mij winnen door liefde. Daarom geef Ik u dit onderricht, opdat gij daardoor uw 
medemensen, de reizigers, de reiziger, met dezelfde zorg en liefde moogt onderrichten als 
waarmede Ik u ontvangen heb. 
6  De mens leeft niet van brood alleen, want in hem zijn honger en dorst die niet van het lichaam 
komen, en om die te stillen moet hij het geestelijke water en brood zoeken. Maar het is nodig dat 
pijn jullie treft, opdat jullie Mijn leringen begrijpen. 
7 Sommigen vragen Mij: "Heer, is het mogelijk dat de menselijke liefde ontoelaatbaar en verwerpelijk 
is in Uw ogen en dat U alleen de geestelijke liefde goedkeurt?" 
8  Nee, mensen. Het is waar dat de hoogste en zuiverste gevoelens van liefde aan de geest 
toebehoren, maar Ik heb ook een hart in het menselijk lichaam gelegd opdat het zou kunnen 
liefhebben, en Ik heb het gevoelens gegeven opdat het door deze gevoelens alles zou kunnen 
liefhebben wat het omringt. 
9  Ik vertrouwde het menselijk leven aan geestelijke wezens toe, opdat zij op aarde zouden leven, en 
eenmaal op aarde, zouden zij hun liefde voor Mij bewijzen. Daartoe heb ik de mens in tweeën 
gesplitst, waarbij ik aan de ene de sterkere en aan de andere de zwakkere eigenschap heb 
toegekend. Deze delen waren de man en de vrouw. Alleen verenigd zouden beide wezens sterk en 
gelukkig kunnen zijn, en voor dit doel werd het huwelijk ingesteld. Menselijke liefde wordt door mij 
gezegend wanneer zij wordt ingegeven door de liefde van de geest. 
10  Liefde, waarvan de wortels alleen in het lichamelijke liggen, is eigen aan wezens zonder verstand, 
omdat zij een geweten missen dat hun weg verlicht. Bovendien zeg Ik u, dat uit de goede associaties 
altijd goede vruchten zullen voortkomen, en dat daarin geesten van licht zullen incarneren. 
11 Nu is de tijd gekomen dat gij uw zaad zuivert, o volk, opdat gij een geestelijk en lichamelijk sterke 
familie zult vormen. Begrijp Mij, Mijn kinderen, opdat jullie Mijn Wil juist zullen interpreteren, want 
het jaar 1950 nadert reeds en jullie mogen niet vergeten dat dit het jaar is dat Ik heb aangewezen als 
het laatste van Mijn manifestatie. Ik wil dat ik u op die dag voorbereid aantref, want alleen zij die 
deze voorbereiding hebben bereikt, zullen standvastig in hun positie kunnen blijven. Zij zullen het zijn 
die in de toekomst van Mij zullen getuigen. 
12 Bedenk dat alleen zij die zich hebben kunnen vergeestelijken Mijn Werk bekend kunnen maken; 
want zij die zich niet hebben voorbereid op de nieuwe vorm van vereniging, hoe zouden zij de nodige 
inspiratie kunnen hebben om Mijn Gedachten te ontvangen en Mijn Boodschappen te reproduceren? 
13 Ik wil dat jullie allemaal deze vooruitgang bereiken, zodat jullie getuigenis ten goede komt aan de 
mensheid. Ziet, indien sommigen op de eene wijze zouden denken en anderen op de andere, zouden 
zij de menschen slechts in verwarring brengen. 
14  De essentie van dit woord is nooit veranderd sinds het begin van zijn manifestatie, toen Ik tot u 
sprak door middel van Damiana Oviedo. De betekenis van Mijn Leer is dezelfde gebleven. 
15  Maar waar is de essentie van die woorden? Wat is er met hen gebeurd? Verborgen zijn de 
geschriften van die Goddelijke Boodschappen die de eerste waren in deze tijd waarin Mijn Woord zo 
overvloedig onder u werd verspreid. Het is noodzakelijk dat deze leringen aan het licht komen, opdat 
gij morgen zult kunnen getuigen hoe het begin van deze manifestatie was. Zo zullen jullie de datum 
van Mijn eerste onderricht kennen, de inhoud ervan, en die van het laatste, dat jullie het jaar 1950 
zal brengen, het aangewezen jaar waarmee deze tijd van manifestatie zal eindigen. 



16 Vandaag kent u nog niet de chaos die in de mensheid zal heersen nadat Mijn Woord tot zwijgen is 
gebracht, noch kunt u zich een voorstelling maken van de wervelwind die zo'n gebeurtenis onder de 
volkeren zal ontketenen. Je moet ervoor zorgen dat je verantwoordelijkheid elke keer groter wordt, 
want met elke nieuwe tijd zul je meer en meer verlichting bereiken. Uw erfenis is al zeer groot, en 
het is noodzakelijk dat u die deelt met uw medemensen, de behoeftigen, voordat u deze aarde 
verlaat. 
17 Maak uw harten gevoelig, opdat gij Mijn woord verstaat, want gij hebt het nog niet verstaan. Hoe 
zullen jullie dan Mijn woord kunnen ontvangen en vatten, als Ik het jullie morgen intuïtief geef? 
18  Verenigt u in waarheid en in geest, en scheidt u niet af, zelfs niet in de grootste beproevingen. 
Eén God, één wil en één woord zijn bij jullie geweest. Daarom zal er in de toekomst geen andere 
leiding kunnen verschijnen dan die welke u op dit moment is gegeven. 
19 Zal iemand durven ongehoorzaam te zijn aan Mijn wil? Dit zou betekenen dat er strijd en 
vijandschap zou ontstaan in de boezem van dit volk, want terwijl sommigen zouden vasthouden aan 
de waarheid, zouden anderen valse woorden gebruiken om de gemeenten van het ware pad af te 
leiden. 
20  Wordt niet zwak, mensen, gedenkt op elk moment dat Ik u "sterk" heb genoemd. Indien Ik uw 
geloof niet heb verraden en u bewezen heb dat de betekenis van Mijn Woord niet veranderlijk is, hoe 
zoudt gij dan uw medemensen kunnen verraden door hen een slecht voorbeeld te geven? Het is tijd 
dat u voorbereidt wat u aan de komende generaties zult nalaten. 
21  Velen zeggen in hun harten tot Mij: "Meester, voorziet Gij dat wij ontrouw aan U zullen zijn? Hoe 
zou dit mogelijk zijn?" En Ik antwoord u hetzelfde als Ik tot Mijn apostelen heb gezegd in de tweede 
Era: "Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking valt"; want gij weet allen dat er onder hen één was 
die Mij zou verraden en verkopen, en gij weet niet wie het in deze tijd doet, hoewel hij zich Mijn 
discipel noemt. 
22 Mijn Geest roept jullie, Mijn Stem komt als een Leraar tot jullie harten en altijd zal de Geest van 
jullie hemelse Vader rondom jullie zijn, jullie zoekend om jullie te strelen 
23  Ik ben het hoogste niveau waarnaar elke geest moet streven, want wie dat bereikt, zal de 
schoonheid van de schepping en de heerlijkheid van de werken van zijn Vader weten te 
aanschouwen. 
24  Mijn Woord bewerkt als een beitel uw harten en vormt uw zielen, totdat het hen heeft gemaakt 
als Mijn Geest in het licht. 
25  Bedenkt dat gij niet voor verwarde geesten zijt, maar voor Hem, die u de volmaaktheid en 
waarheid van zijn Geest bewijst. Ik heb u dichter bij de boom des levens gebracht, aan welks takken 
de goede vruchten hangen. Vandaag is een feest in Mijn Huis, velen zijn aan Mijn tafel. Maar wie van 
de aanwezigen zal Mij morgen de rug toekeren? Alleen ik weet het. 
26  Laat een ieder die een geestelijke erfenis verlangt aan Mijn tafel komen, bij Mij zitten en van dit 
brood eten, opdat hij, wanneer hij opstaat, zich de eigenaar van Mijn Vrede zal voelen en zijn geest 
een andere schakel zal worden in de keten van liefde die Ik op dit moment aan het vormen ben en 
waarmee Ik Mijn kinderen verenig; Ik ben de eigenaar van Mijn Vrede 
27  Kom, kom naderbij en klop aan Mijn deuren. Komt naderbij, gij verstotenen, eet en kleedt u, 
maar treedt daarna in Mijn voetstappen. Leert Mij de door Mij vastgestelde wetten en gehoorzaamt 
ze, anders zult gij de beker der bitterheid drinken. Begrijp het: Wie van het volmaakte pad afwijkt, 
vertrekt uit Mijn Koninkrijk en loopt het gevaar de dood te vinden. 
28  Ik geef je meer dan iemand nodig kan hebben. Waarom is dat? Zodat jullie aan jullie 
medemensen kunnen geven van de vele dingen die Ik jullie heb toevertrouwd. Maar vergeestelijkt u, 
opdat gij niet alleen bewogen zult worden door het lijden dat uw ogen zien, maar ook door datgene 
wat buiten uw gezichtsveld ligt, want zij liggen niet buiten het gebied van uw liefdevolle activiteit. 
Uw gevoeligheid mag ook niet beperkt blijven tot het meeleven met het lijden van de wezens van 
deze wereld. Nee, je moet ook vermoeden wanneer een ziel je onzichtbaar benadert in het verlangen 
naar liefdevolle hulp. In deze gevallen zal alleen vergeestelijking hun behoeften aan u onthullen. 
29 Met welke vreugde zal Mijn Geest vervuld zijn, wanneer hij ziet dat de rivier van leven, die uit 
Mijn schoot is voortgekomen, van de een naar de ander stroomt, hun dorst lest en hen reinigt van 
hun onreinheden. 



30  Maak het beste van uw leven, want het is kort; een jaar is een moment verloren in de 
onmetelijkheid van de tijd. Volg gewillig de bedoelingen van de Vader, en gij zult geen enkel kostbaar 
ogenblik verspillen van het leven dat u is toevertrouwd. 
31  Ik heb u gezegd dat Mijn welbehagen is geëindigd en dat gij diep moet nadenken opdat gij zult 
begrijpen wat Ik u wil zeggen. Mijn verdraagzaamheid met jouw egoïstische en gematerialiseerde 
leven heeft zijn grens bereikt. Niettemin zal ik u nieuwe welwillendheid schenken, maar die zal van 
geestelijke aard zijn. 
32 Het boek is geopend, ik was het die het opende. De pagina's zullen u voortdurend hun goddelijke 
inhoud tonen. 
33 Mijn blik omhelst u op deze ogenblikken wanneer uw gebed Mij heeft bereikt. Mijn Licht is 
neergedaald op jullie geest als Vader, als Meester en als Rechter. Ja, mensen, want het is de dag 
waarop Ik kom om jullie offerande in ontvangst te nemen, om jullie te vragen wat de vrucht is van de 
werken die jullie Mij heden voorleggen; Ik kom jullie vragen wat de vrucht is van de werken die jullie 
Mij heden voorleggen. 
34 Uw geest is stil, uw hart zit voor een ogenblik neder, en uw geweten woont uw oordeel bij. 
35  Ik beschouw u niet langer als kleine kinderen, want u bent grote zielen die door Mij op het pad 
van geestelijke volmaaktheid zijn geplaatst sinds het Eerste Tijdperk. Daarom heb Ik u de 
eerstgeborene genoemd en u tot vertrouwelingen en erfgenamen van Mijn Geest gemaakt. Daarom 
eis ik nu rekenschap van u en vraag u wat u gedaan hebt met uw ziel en ook met dit lichaam, dat u 
als werktuig is toevertrouwd. Ik heb jullie in dit Derde Tijdperk uitgezonden met de moeilijke 
opdracht het licht van het Zesde Zegel bekend te maken, en opdat rondom jullie de grote scharen 
mogen komen die Mijn volk zullen vormen. Ik heb Mijzelf bekend gemaakt door middel van de 
menselijke geest om jullie te onderrichten en toe te rusten, en Ik heb het jaar 1950 vastgesteld als 
het einde van deze manifestatie. Blijf dit beseffen, want die dag nadert, en gij moet uzelf op tijd 
onderzoeken in het licht van uw geweten, opdat gij moogt weten of gij de u toevertrouwde tijd hebt 
gebruikt of niet. 
36 Ik heb u de genade verleend van de gemeenschap met de geestelijke wereld van het licht, opdat 
deze uw werkdag verlicht en Ik heb Elia vóór u gezonden, opdat hij de weg voor u effent en u 
bemoedigt in uw beproevingen. Ik heb jullie de Engel van Vrede gezonden opdat jullie zijn invloed 
mogen voelen om jullie te beschermen tegen de dreiging van oorlogen en de ontketende krachten 
van de natuur. 
37  Ik spreek tot u als een Vader, maar zoekt Mij niet als een rechter. Ik heb u lief en heb lang op u 
gewacht; maar vergeet niet dat Mijn oordeel over het heelal onverbiddelijk zal zijn, en dat gij in Mij 
verenigd zult zijn om het woord van de Meester overal te brengen. 
38 Als jullie vrede en geluk zoeken, en als jullie recht willen hebben op gezondheid en welzijn, besef 
dan dat jullie deze genadegaven alleen zullen krijgen door je naasten lief te hebben, door hen die 
jullie beledigen te vergeven en door je brood te delen met de behoeftigen - dat onuitputtelijke brood 
van de Geest dat Ik jullie in overvloed heb gegeven 
39  Weest geesten van vrede in deze tijden van oorlog, waarin uw gebed als een mantel van 
broederschap over de gehele wereld zal worden uitgespreid. 
40 Ik aanschouw de aarde roodgekleurd van mensenbloed, en mensen die niet ophouden met hun 
misdaden. Trek Mijn vrede over de wereld, want anders zal Mijn gerechtigheid geschieden van natie 
tot natie, en ook jullie zullen Mij rekenschap moeten afleggen voor jullie gebrek aan naastenliefde. 
41  Ik wil u niet voor Mij zien als beschuldigden, Ik wil u altijd zien als Mijn kinderen, voor wie Mijn 
Vaderlijke Liefde altijd klaar staat om te helpen. Ik heb u geschapen tot heerlijkheid van Mijn Geest 
en opdat gij u in Mij moogt verkwikken. 
42  Ik blijf niet stilstaan bij uw overtredingen, noch wil ik naar uw zonde kijken. Ik wil in jullie de 
vastberadenheid zien om te veranderen en de geestelijke ijver in Mijn Werk. 
43 Leer Mij geestelijk lief te hebben, zoals Ik u liefheb en veeg uw vlekken weg door Mijn vergeving. 
Als dit leven in het tranendal een ballingschap voor je is, huil dan en verzacht je pijn met Mij, put 
moed, want je ziel is gezuiverd. Draag je kruis met geduld en overgave, en laat de vlam van geloof en 
hoop in je hart schijnen. 



44 Kijk om je heen en denk aan de mensheid, verweesd door vrede. Maar vergeef het haar als de 
gevolgen van de oorlog voor jou voelbaar zijn. 
45  Ik zegen hen die de beproevingen hebben doorstaan die Ik hun heb gezonden, Ik zegen hen die in 
Mijn wijngaard hebben gewerkt. Ik zegen de handen die de zieken hebben genezen, en de mannen 
en vrouwen die zich zedelijk hebben vernieuwd. Ik zegen de zieken die Mij hebben gezegend te 
midden van hun pijn, en allen die de weldaden die zij hebben ontvangen toeschrijven aan Mijn 
liefdevolle zorg. Maar Ik zegen niet alleen degene die Mij liefheeft of erkent, Ik zegen al Mijn 
kinderen met dezelfde liefde. 
46  Het is Mijn Wil dat jullie alle fanatisme uitbannen en ook alles wat nutteloos is in jullie religieuze 
erediensten, want Ik wil in jullie geest het ware heiligdom van Mijn Goddelijkheid vinden. 
47  Leg Mijn genezende balsem in de zieken; maar indien gij met al uw inwendige voorbereiding en 
naastenliefde niet in staat zijt sommigen hunner te genezen, laat de zaak dan aan Mij over en Ik zal 
er voor zorgen. Ik zeg u: Indien iemand van Mijn discipelen volmaakte spiritualiteit zou bereiken, zou 
hij zijn als Jezus, die de zieken genas en de doden opwekte met de blik, met de stem, met de wil, of 
door loutere aanraking. 
48  Discipelen, zoals Ik ben neergedaald om de vruchten van dit volk in ontvangst te nemen, zo zal Ik 
de oogst en het eerbetoon bijeenbrengen uit het gehele heelal, uit alle natuurkrachten, uit alle 
koninkrijken, uit alle werelden en woningen, uit alle wezens die de mensen kennen en onbekend zijn, 
van de meest volmaakte tot de meest ver van de volmaaktheid verwijderde. Op allen stort Ik Mijn 
licht uit en laat hen Mijn aanwezigheid voelen. 
49 De mensheid leeft geestelijk in het Derde Tijdperk. Maar een ieder die niet weet wat "Derde 
Tijdperk" betekent, zou zich moeten verdiepen in Mijn Woord, dat u grote openbaringen geeft; 
hoewel u veel van wat u nog moet begrijpen, niet zult weten in dit leven, omdat uw intelligentie niet 
voldoende is om het te bevatten. Als je het spirituele leven ingaat, zal ik je nieuwe openbaringen 
geven. 
50  Op dit moment spreek ik tot de naties van de aarde. Allen hebben Mijn licht; daarmee zullen zij 
overdenken dat zij het leven hebben durven bezitten alsof zij er de eigenaars van waren. Waarlijk, Ik 
zeg u, uw verwoesting en uw pijn hebben bij velen diep berouw gewekt en hebben miljoenen die Mij 
zoeken en Mij aanroepen tot het Licht doen ontwaken en van hen gaat een klaagkreet tot Mij op, 
vragende: Vader, zal de oorlog niet eindigen in 1945 en zult U onze tranen niet drogen en ons vrede 
brengen? 
 
Profetie, ontvangen op 1 januari 1945 
51  Hier ben Ik te midden van u, o gij zeven volkeren! Zeven hoofden, jullie die voor Mij zijn 
opgestaan in de wereld! 
52  Je te verlichten. Mijn gerechtigheid zal u nog zwaar treffen, maar Ik geef u kracht, raak uw hart 
aan en zeg u: uw ambities zullen neergeslagen worden, uw rijkdommen zullen u ontnomen worden 
en zij zullen aan niemand gegeven worden. 
53  DUITSLAND: Ik achtervolg uw trots op dit ogenblik, en ik zeg u: Bereidt u voor, want uw zaad zal 
niet vergaan. Gij hebt Mij om nieuwe landen gevraagd, maar de mensen hebben zich met Mijn Hoge 
Raad bemoeid. Ik buig je nek en zeg tegen je: Neem Mijn kracht en vertrouw op Mij, en Ik zal je 
redden. Maar als je niet op Mij vertrouwt en toegeeft aan je trots, zul je vallen en een slaaf van de 
wereld worden. Maar dit is niet Mijn Wil, want het is de tijd waarin Ik de meesters ten val breng en 
de slaven en gevangenen bevrijd. Neem mijn licht en sta op. 
54  Mijn geest ziet alles. De wereld zal niet van jou zijn. Ik zal over jullie allen heersen. Jullie zullen 
Mijn Naam niet kunnen uitwissen, want Christus die tot jullie spreekt zal heersen over alle mensen. 
55  Bevrijd u van materialisme en bereid u voor op een nieuw leven, want als dit niet gebeurt, zal ik 
uw arrogantie breken. Ik geef je mijn licht. 
56  ITALIÕ: U bent niet langer de meester zoals in voorbije tijden; vandaag hebben spot, 
dienstbaarheid en oorlog u te gronde gericht. Als gevolg van jullie ontaarding, ondergaan jullie nu 
een grote zuivering. Maar Ik zeg u: vernieuw uzelf, verwijder uw fanatisme en afgoderij en erken Mij 
als de Heer der heerscharen. Ik zal nieuwe inspiratie en licht over jullie uitstorten. Neem Mijn 
genezende balsem, en vergeef elkaar. 



57 Je brengt je pijn voor mij. Je klaagzang bereikt Mijn hoge troon. Ik ontvang je. Vroeger verhief je 
jezelf tot de Heer, nu laat je Mij alleen de ketenen zien die je met je meesleept. Je hebt niet gekeken 
of gebeden. Gij hebt u overgegeven aan de genoegens van het vlees, en de draak heeft u tot prooi 
gemaakt. Maar Ik zal u redden, want het geweeklaag van uw vrouwen en het geween van de 
kinderen gaan tot Mij op. Jullie willen jezelf redden, en Ik reik jullie Mijn hand, maar waarlijk Ik zeg 
jullie: Waak, bid en vergeef! 
58  VERENIGDE STATEN: Op dit moment ontvang ik u ook. Ik kijk naar je hart - het is niet van steen, 
maar van metaal, van goud. Je hersenen van metaal zie ik verhard. Ik vind geen liefde in jou, ontdek 
geen vergeestelijking. Ik zie alleen megalomanie, ambitie en hebzucht. 
59  Ga door, maar ik vraag u: Wanneer zal Mijn zaad diep wortelen onder u? Wanneer zullen jullie je 
"Gouden Kalf" en je "Toren van Babel" afbreken om in plaats daarvan de ware Tempel van de Heer 
op te richten? Ik raak jullie geweten aan, van de eerste tot de laatste, en vergeef jullie. Ik verlicht u, 
opdat in het hoogste uur, wanneer de beproeving haar hoogtepunt bereikt, uw gedachten niet in 
verwarring raken, maar helder denken, terwijl u zich herinnert dat Ik vóór u ben gekomen. 
60  Ik geef u licht, kracht en gezag. Bemoeit u niet met Mijn hoge raadgevingen, want als u Mijn 
verordeningen niet gehoorzaamt of de lijn overschrijdt die Ik trek, zullen pijn, vernietiging, vuur, pest 
en dood over u komen. 
61  JAPAN: Ik ontvang u en spreek tot u. Ik ben in uw heiligdom binnengegaan en heb alle dingen 
aanschouwd. Jullie willen niet de laatste zijn, jullie hebben altijd de eerste willen zijn, maar waarlijk Ik 
zeg jullie: Dit zaad is voor Mij niet aangenaam. Het is nodig dat je de beker van het lijden drinkt, 
zodat je hart gezuiverd wordt. Het is noodzakelijk dat uw taal zich vermengt met andere talen. Het is 
noodzakelijk voor de wereld om u te naderen. Wanneer de wereld zichzelf bereid en rein vindt, zal zij 
u het zaad brengen dat Ik haar zal geven, want Ik zie niemand bereid. 
62  Ik zie in u niet het zaad van Mijn Goddelijkheid. Maar ik zal de weg vrijmaken. Spoedig zal er een 
chaos van ideeën in het universum zijn, een verwarring van wetenschappen, meningen en theorieën; 
en na die chaos zal het Licht u bereiken. 
63 Ik bereid u allen voor, en vergeef u, en doe u op den rechten weg wandelen. Wanneer de tijd is 
aangebroken en de vrede over de volkeren komt, weest dan niet tegenstrijdig, stoort u niet aan Mijn 
Hoge Raad en verzet u niet tegen Mijn Wil. Wanneer de volkeren vrede hebben gesloten, zult gij hen 
niet verraden, want dan zal Ik Mijn oordeel over u brengen. 
64 Zeven naties! Zeven hoofden! De Vader heeft je verwekt. Voor u, onder uw heerschappij, ligt de 
wereld. Je bent het aan Mij verschuldigd! 
65 Laat het licht van het Boek der Zeven Zegelen in alle volkeren zijn, opdat de mensen zich naar Mijn 
wil kunnen toerusten. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 128  
 
1 Ik breng jullie Mijn Woord, dat een ladder is die naar Mijn Koninkrijk leidt. Als je beseft wat ik je 
leer, zul je ontwaken in een nieuw leven. Iedereen die zichzelf wil vervolmaken, zal daarvoor de weg 
geplaveid vinden. Mijn stem roept jullie, want jullie zijn allen mijn geliefde kinderen. 
2 Kom tot Mij en bezit Mijn Koninkrijk. Kom, jullie kinderen en jongeren, want het behaagt Mij jullie 
verzoekschriften te horen. jullie alleenstaande vrouwen, Ik ben de kuise echtgenote die jullie wil 
vergezellen; geliefde mannen, hoor bij Mij. Ik zie u allen verslagen door beproevingen, maar Ik zal u 
daaruit doen opstaan. Wees niet verbaasd dat ik je hiervoor opzoek. Heb je niet gezien hoe liefde 
weerspiegeld wordt in Mijn zorgzaamheid? Heb je ook niet gezien hoe de Moeder weent uit liefde 
voor de mensheid? De beker die gij allen drinkt is zeer bitter, maar hij reinigt u, want deze tranen die 
gij vergiet, zijn als de essences die Magdalena uitstortte toen zij de voeten van Jezus zalfde. Nu, zoals 
toen, vergeef ik jullie zonden. 
3 Jullie gaan door de wereld en komen goddeloosheid tegen, en jullie moeten er overheen gaan 
zonder jezelf te verontreinigen. Maar Mijn kracht ondersteunt jullie zodat jullie niet vallen, want 
zonder kracht zouden jullie zwak worden. Wees wijs, waak, bid, en je zult onoverwinnelijk zijn. 
4  Ik zie de mensheid geestelijk arm, want de macht die zij heeft verworven is materieel. Vergeleken 
met het geestelijke, zijn materiële werken klein; zij zullen de ziel niet onsterfelijk maken. Alleen de 
verdiensten, verworven in de strijd voor het goede, zullen haar het eeuwige leven schenken en haar 
sterk maken. 
5  De trotse meent kracht te hebben, hoewel de bezoekingen hem er bij elke stap aan herinneren dat 
hij niet soeverein is, dat zijn "grootheid" bedrieglijk is. Gebruik de kracht die ik je geef voor de 
praktijk van het goede. 
6  Twijfel niet aan Mijn woorden. Ik breng jullie een zaadje van geloof opdat jullie het kunnen 
cultiveren en daardoor ook Mijn wonderen leren waarderen. Ik heb in uw geest het licht van het 
geweten gelegd, opdat gij de wetten moogt kennen die Ik u heb gegeven, en opdat gij daardoor uw 
ziel en uw lichaam moogt leiden. In mijn onderricht zul je gezondheid, vrede en vreugde vinden. 
Daarom heb ik jullie gezegd dat wie van dit brood proeft, nooit meer honger zal hebben. 
7  Ik toon Mijzelf aan u, opdat gij Mij moogt herkennen en opdat gij later de kennis moogt doorgeven 
die Ik u thans als een erfenis geef. 
8  U leeft in het heden en weet niet wat ik voor uw toekomst heb bestemd. Ik bereid grote legioenen 
van geesten voor die op aarde zullen vertoeven en die een delicate zending met zich mee zullen 
brengen, en jullie moeten weten dat velen van jullie de ouders zullen zijn van de schepselen waarin 
Mijn boodschappers zullen incarneren. Het is uw plicht u innerlijk voor te bereiden, opdat gij weet 
hoe gij hen kunt ontvangen en leiden. 
9  De aarde is door Mij bereid en is zo rein als Ik haar heb geschapen. Als er iets slecht op is, is het het 
werk van mensen. Hoeveel kwaad hebben jullie geschapen door jullie zonde, de mensheid, ook al zou 
iemand kunnen zeggen dat jullie niet verantwoordelijk zijn voor wat er in vorige tijden is gebeurd. 
Maar ik antwoord u: Uw ziel heeft in andere tijden op aarde gewoond, zij is afwezig geweest en heeft 
de aarde ontheiligd. Weet je wie je bent? Hoeveel moeite moet je doen om het goed te maken met 
de mensheid voor alles wat je haar hebt ontzegd. 
10 Wanneer gij vermoeid zijt, leun dan op de staf van het gebed, want daardoor zult gij weer kracht 
krijgen. Als je luistert naar Mijn woord, zul je stijgen naar hogere regionen, vanwaar je Mijn 
aanwezigheid zult voelen. Begrijp dat het, om Mijn Wet te vervullen, niet voldoende is de ziel te 
verheffen door gebed; gij moet ook werken van liefde en barmhartigheid doen. 
11 De tijd nadert al dat deze manifestatie voorbij zal zijn. Maar wees je er altijd van bewust dat Mijn 
Geest niet van je zal wijken. 
12  Wanneer Ik ophoud Mijzelf in deze vorm bekend te maken, zal dat het teken zijn dat de periode 
van voorbereiding is beëindigd. Ik zal de geesten verzegelen van hen die Mij hebben gediend en hun 
rust geven in de grote periode van arbeid en een beloning geven aan hen die gehoorzame dienaren 
zijn geweest in Mijn wijngaard. Aan hen laat Ik de vrede van Mijn Geest. Toch zullen zij instrumenten 
blijven van een hogere openbaring. 



13 Zoals "Het Woord" niet vlees werd nadat het in Jezus was, zo zal deze manifestatie van Mijn Geest 
door de mens niet herhaald worden. Alleen Mijn licht zal blijven stralen vanuit de oneindigheid om 
jullie spiritueel te leiden op het ware pad. 
14  Sla acht op dit licht en gij zult niet van het rechte pad afdwalen. Neemt Mijn wetten in acht en 
het geloof en vertrouwen in uw geestelijke gaven zal zeer groot zijn. Begrijp wat de krachten van 
Maria, Jezus en Elia zijn, want Ik heb jullie er deelgenoot van gemaakt. 
15  Weest vrolijk in het gehoorzamen van Mijn verordeningen, die geen offer zullen zijn, maar 
veeleer een vreugde voor uw geest. Wees als kleine kinderen aan de zijde van hun Vader, 
vertrouwend en hopend op Hem. 
16  Ik heb dit volk zien bidden voor de mensheid, het liefhebben, en geïnspireerd door de liefde van 
de Meester. Jullie pijn is ook groot, maar het is juist dat wat jullie zal verenigen en jullie tot een echte 
familie zal maken. Ik zal je op je levensreis troosten tot je het land van belofte bereikt. 
17 De vrede waar je op hoopt zal komen, en die zal net zo groot zijn als de pijn is geweest. De 
vereniging (van alle geestelijke gemeenschappen) zal ook komen, maar voor het zover is zal Ik u 
aankondigingen zenden die u zullen vertellen van de nabijheid van het tijdstip waarop deze 
profetieën in vervulling zullen gaan. 
18  Welkom, jullie die de drempel van een nieuw tijdperk hebben overschreden. Jullie hebben het 
luiden van de rustgevende klok gehoord en je hebt je verzameld bij de stem van zijn oproep, omdat 
jullie hebben ingezien dat het de stem van jullie Vader is die jullie uitnodigt om naar Hem te 
luisteren. Dit verlangen en deze gehoorzaamheid hebben ervoor gezorgd dat Mijn stem door u werd 
herkend toen zij uw hart bereikte. 
19  Daar gij de duur van uw leven niet kent, is het noodzakelijk dat gij van dit oogenblik af op weg 
gaat, want hoe ver uw levensweg ook is, hij zal u steeds vol aansporingen zijn om het doel te 
bereiken. In elke tijd een mysterie is opgehelderd voor je ogen. In deze Derde Tijd, wanneer Mijn 
Woord geestelijke vrucht wordt om u te voeden, zal Ik u openbaren wat voor uw geest bewaard 
wordt. Mijn Woord stroomt uit over de geestelijk nederigen en over hen die eenvoudig van geest 
zijn, want het is als een stroom kristalhelder water dat, terwijl het door de geest stroomt en van de 
geest naar het hart en vandaar naar de geest, zich niet heeft bevlekt met de onzuiverheden die het 
op zijn weg tegenkomt. 
20 In die tijd heb ik het stof van de wereld niet betreden. Alleen Mijn Geest is te vinden in de 
innerlijke tempel die bestaat in het diepst van je wezen, waar Ik het spoor van Mijn voetstappen 
achterlaat. Gij die aan de tafel van uw Heer hebt plaatsgenomen, kent de smaak van dit brood, deze 
wijn en deze vrucht, opdat gij niet in bedrog zoudt vervallen. 
21 Ik vond uw ziel ziek, maar Ik plaatste Mijzelf voor haar en zei tot haar: "Ik ben de Weg, Ik bied u 
Mijn hulp aan. Volg Mijn woorden, en je zult het land bereiken dat je zoekt." 
22  Toen gij nog geen idee hadt van het geestelijk leven, hebt gij God gelasterd, toen gij u wanhopig 
voelde en wilde sterven om te rusten - zoals gij dacht - zonder te weten, dat rust, zoals gij u die 
voorstelt, niet bestaat, want de geest vindt volmaakt geluk alleen in activiteit. Ledigheid is egoïstisch, 
en egoïsme behoort tot het vlees, niet tot de geest. Alleen het lichaam vindt rust wanneer de laatste 
adem van het leven erin uitgaat. O volk, vergeestelijkt u, opdat gij het aangezicht van uw Meester 
moogt aanschouwen, die u met tederheid en vrede toelacht. 
23 Als een zaad dat zich vermenigvuldigt en verspreidt, zo zal Mijn Leer zich over de mensheid 
verspreiden om haar te redden. Niet alleen zij zullen gered worden die Mij horen, maar ook zij die 
het niet vergund was dit woord te horen. 
24 Over dit volk heb Ik geestelijke gaven uitgestort, die morgen de velden vruchtbaar zullen maken 
waar liefde, eensgezindheid en vrede zullen ontkiemen, want Mijn zaad zal door Mijn boodschappers 
in het wijde land, in de provincies en in de steden worden rondgedragen; Ik heb over dit volk 
geestelijke gaven uitgestort, die morgen de velden vruchtbaar zullen maken waar liefde, 
eensgezindheid en vrede zullen ontkiemen 
25  Ik heb u in uw cel opgezocht, daar gij gevangenen waart van materialisme, egoïsme en zonde. 
Maar ik heb jullie bevrijd, zodat jullie dit goede nieuws aan de harten kunnen brengen. Nooit zul je in 
staat zijn om van Mij weg te gaan. Jullie zijn de tere blaadjes aan de machtige boom des levens, jullie 
zijn takken of scheuten. Door je ziel stroomt het sap van de boom. Dit is het verbondscontract dat 



jullie met Mij verbindt en dat nooit vernietigd kan worden. De boom is de familie, daarin zijn de 
vader, de moeder en de kinderen voor altijd verenigd. Daarin moeten alle kinderen van de Heer zich 
herkennen als broeders en zusters: Broers en zussen, niet alleen door principe of afkomst, maar door 
liefde. 
26  Het symbool van deze boom was het kruis waaraan u Mij hebt genageld. 
27  Hier is de Meester om uw pad te verzoeten met Zijn woord, want zij die eens vrede gevoeld 
hebben op dit pad, wijken er nauwelijks van af, of vallen terug in de dwalingen van hun vorig leven, 
waar de wervelwinden hen geselden. Mijn Woord, altijd vol van nieuwe leringen en openbaringen, 
verlevendigt jullie, zodat jullie niet stilstaan, noch je terugtrekken. 
28 Ik zeg jullie steeds dat jullie gebruik moeten maken van de tijd die Ik jullie met Mijn Woord geef, 
want wanneer het uur van Mijn vertrek komt, zullen jullie deze "nachtegaal" niet meer horen slaan. 
29  Ik wil dat de "eersten" goede leraren zijn van de "laatsten". Besef, dat onder hen grote geesten 
zullen komen, die, na door de smeltkroes van het lijden te zijn gegaan, Mijn geestelijk werk met grote 
liefde zullen omhelzen en met Mijn Leer in hun hart en Mijn bemoediging in hun geest, hun strijd 
onder de mensen zullen beginnen. 
30  Laat Mij u onderwijzen, u voorbereiden en u op de proef stellen, opdat gij sterk moogt worden en 
uw geloof waar moogt zijn. Ik zal u gebruiken als werktuigen van mijn wil en door uw bemiddeling zal 
Ik vele werken tot stand brengen. Door uw lippen zal Ik spreken tot de scharen, en uit hen zal Ik 
diegenen kiezen die Mij in deze tijd zullen volgen. 
31 Wees vervuld van naastenliefde, voel de tragedie van de mensheid, begrijp haar beproevingen en 
haar verzoening, zodat gij voor hen kunt bidden en waken. Bedenk dat de Meester jullie niet in de 
steek laat in jullie crisistijd, zodat jullie als Mijn discipelen hetzelfde kunnen doen voor jullie 
medemensen. 
32  Denken jullie dat jullie onmisbaar zijn om Mijn boodschap de harten van jullie medemensen te 
laten bereiken? Nee, mensen, maar jullie moeten de missie volbrengen die ik jullie heb toevertrouwd 
en waarvoor ik jullie alles geef wat nodig is. Weet je wat degenen die je vandaag niets te bieden 
hebben, morgen voor je kunnen doen? 
33 Een grote zuivering weegt op de mensheid, en jullie kunnen Mijn gerechtigheid zelfs voelen in de 
lucht die jullie inademen. Toch zal juist deze beker van lijden de mensheid moreel en spiritueel 
transformeren. 
34  Streef naar uw vernieuwing en wees niet langer kleine kinderen ten aanzien van Mijn onderricht, 
opdat gij beetje bij beetje leerlingen zult worden, niet alleen om wat gij verstaat, maar om wat gij in 
praktijk brengt. 
35 Rust uit in de schaduw van deze boom, o vermoeide zwervers, en wordt dan, wanneer u weer op 
krachten bent gekomen, bewakers van de boom en verzorg hem. Deze zorg en deze liefde voor het 
behoud ervan zal zijn als water dat de aarde vruchtbaar maakt en haar verfrist. Dan zult U de takken 
doen groeien, zodat de schaduw zich uitbreidt en velen in nood er een schuilplaats onder vinden. Er 
zullen velen komen, verlangend naar gezondheid en geestelijke rust, en gij zult dan bereid zijn, want 
aan deze boom zullen zij vruchten vinden, die zij op geen andere plaats zouden kunnen vinden. 
36 Laat uit uw geest gebed opkomen voor de vrede in de wereld en voor verlichting voor hen die de 
naties regeren, want u moet niet hardvochtig zijn en moeilijk van geest, opdat Mijn Werk niet tot 
stilstand komt. Ik plant en verspreid momenteel Mijn "bomen" in vele gebieden om de verdwaalde 
harten te redden. Deze "bomen" hebben tot taak het (godsdienstig) fanatisme en de afgoderij van de 
mensen uit te roeien. 
37 Nogmaals zeg ik tegen u: Ik ben de Weg, loop niet langer langs gevaarlijke paden. 
38 Al deze gemeenschappen, verenigd, zullen de horde vormen die Elia aan zijn Heer zal voorleggen. 
Maar gij, die belast zijt met het waken over deze gemeenten, houdt uw oren open om Mijn Woord te 
horen, dat het licht zal zijn waarmee gij de kromme paden recht zult maken. 
39 Waarlijk, Ik zeg jullie dat jullie Mij zeer nabij hebben in de kern van Mijn woord, en dat jullie ook 
Mijn "geestelijke wereld" bij jullie hebben door haar bijstand, bescherming en raad. Mijn 
barmhartigheid sterkt u, opdat gij niet moedeloos wordt op de weg, want de zending die gij thans 
hebt ontvangen is zeer teer. Maar ik laat jullie achter met de nodige geestelijke gaven, zodat jullie 
verder kunnen. 



40  Draag je kruis niet als een last maar als een zegen. 
41 Moge Mijn Barmhartigheid met u zijn als Vader en Mijn Instructie als Meester. Voel Mijn warmte 
en Mijn vrede en Ik verzeker u dat aan het einde van Mijn onderricht uw geloof groter zal zijn en dat 
u meer moed zult hebben om de strijd aan te gaan. 
42 Mijn woord zal een schild in uw hart zijn en een zwaard op uw lippen. Maar weet hoe je het juist 
gebruikt, zowel in de strijd als in vrede. 
43  Hier is je redder. Hebt gij Mij niet in alle opzichten moeizaam gezocht? Hebt gij Mij niet 
aangeroepen met lofzangen en psalmen om u te redden? Nou, hier ben ik, al ben ik nu gekomen in 
een vorm die je niet verwachtte. Maar de vorm, die niet nieuw is, mag u niet vervreemden. Zoek 
liever de essentie van Mijn Leer en jullie zullen je ervan overtuigen, dat de toon waarmee Ik tot jullie 
spreek, de liefde die Mijn woorden over jullie uitstorten en de wijsheid die in elk van Mijn leringen 
straalt, een taal is die jullie geest verstaat. 
44  Gebruik het licht van Mijn woord en bevrijd u ermee, want lange tijd bent u alleen bezig geweest 
met aardse dingen en bent u bewakers geworden van aardse goederen, zonder te bedenken dat de 
ziel bestemd is om terug te keren naar haar oude vaderland en dat u het voedsel en de wandelstok 
moet klaarmaken die haar op haar reis zullen helpen. 
45  De mensen streven naar onsterfelijkheid in de wereld en trachten die te bereiken door materiële 
werken, omdat aardse heerlijkheid, ook al is die tijdelijk, de ogen prikt, en zij vergeten de heerlijkheid 
van de geest omdat zij twijfelen aan het bestaan van dat leven. Het is het gebrek aan geloof en de 
afwezigheid van vergeestelijking dat een sluier van scepsis voor de ogen der mensen heeft gelegd. 
46  Als deze mensheid geloof had in Mijn Woord en Mij in haar hart droeg, zou zij altijd de zin van Mij 
voor zich hebben die Ik eens uitsprak tot de scharen die naar Mij luisterden: "Waarlijk, Ik zeg u, al 
geeft gij slechts een glas water, het zal niet zonder beloning zijn." 
47  Maar de mensen denken dat als zij iets geven en er niets voor terugkrijgen, zij wat zij hebben 
behouden door het alleen voor zichzelf te houden. 
48  Nu zeg Ik u, dat er in Mijn gerechtigheid een volmaakt evenwicht is, zodat gij nooit zult vrezen 
iets weg te geven van wat gij bezit. Ziet gij die menschen, die schatten verzamelen en verzamelen en 
niemand in hunne bezittingen laten deelen? Die mensen dragen hun dode geest in zich. 
49 Zij daarentegen, die zich tot de laatste ademtocht van hun bestaan hebben gewijd aan de taak 
hun naaste alles te geven wat zij bezitten, totdat zij in hun laatste uur zichzelf alleen, verlaten en arm 
zagen - zij zijn altijd geleid geweest door het licht van het geloof, dat hun in de verte de nabijheid van 
het "Beloofde Land" heeft getoond, waar Mijn Liefde op hen wacht om hun een vergoeding te geven 
voor al hun werken. 
50  Voorwaar, Ik zeg u: de machtigen van deze tijd zullen ophouden te bestaan om plaats te maken 
voor hen die uit liefde en barmhartigheid jegens hun naasten groot en sterk, machtig en wijs zullen 
zijn. 
51  Discipelen, neem Mijn woord als een ander bewijs van Mijn liefde voor jullie. Voel in je lichaam 
en ziel Mijn helende balsem. Maar als je geweten je zegt dat je pijn een gevolg is van je zonde, 
verban het dan uit je wezen, want in Mijn Leer zul je de kracht vinden om de zwakheid van je vlees te 
overwinnen. Kom tot Mij, jullie allen, opdat Ik jullie de kracht geef om je spirituele bevrijding te 
bereiken. 
52 Laat de kinderen tot mij komen. Laat de jeugd tot Mij naderen. Mannen en vrouwen, sommigen in 
de bloei van hun leven en anderen op hoge leeftijd, kom tot Mij, Ik wil Mij verlustigen in uw 
tegenwoordigheid, Ik wil uw stem horen die Mij roept Vader. 
53  Zondaars, ween met uw Meester, opdat uw tranen u louteren. Maar laat uw wenen zijn als het 
berouw van Magdalena, opdat uw liefde Mij zal bereiken als het gebed van die berouwvolle zondaar. 
54 Overwin uw trots, zodat u nederig wordt tegenover uw broeders en zusters. Nederigheid is 
overwinning, ijdelheid is nederlaag, ook al waardeer je deze dingen verschillend in de wereld. 
55  Waarop kun je trots zijn, als niets op aarde van jou is? Ik heb jullie niet tot erfgenamen gemaakt 
in deze wereld. Ik heb het u toevertrouwd zoals een landeigenaar het aan zijn arbeiders 
toevertrouwt: hij verdeelt onder hen het bewerken en verzorgen van de akkers, dan brengt hij de 
oogst binnen en geeft ieder wat hem toekomt. 



56 Neem van de aarde wat je nodig hebt, verheug je en geniet van al het goede dat zij je brengt. 
Maar ga nooit zo ver dat je je aardse leven beschouwt als ware het de volmaakte woning van de 
geest, noch beschouw je wat je in de wereld bezit als je grootste schat. 
57  De aarde is niet verontreinigd, zij is gezegend en rein. Het zijn de mensen die haar hart hebben 
bezoedeld. Indien de aarde gezondigd had, zou Ik haar reeds vernietigd hebben en u gezonden 
hebben om in een andere wereld te vertoeven; maar Ik vind er geen smet in. Daarom zeg Ik jullie dat 
het de mensheid is waarin jullie moeten werken - voor haar vernieuwing - opdat zij jullie opnieuw 
vrede, voorspoed, liefde, overvloed en ware vooruitgang zal brengen. 
58  Zie, met hoeveel geduld ik u onderwijs, opdat ook gij geduldig zult zijn, wanneer gij uw 
medemensen onderwijst, en wanneer een behoeftige aan uw deur klopt, zult gij hem uw 
aanwezigheid niet ontzeggen, noch hem met afkeer ontvangen. Wat kunnen je handen hem bieden 
als er geen liefde in je hart is? Ik zeg u dat als iemand vermoeidheid voelt, dat komt omdat hij geen 
ware spiritualiteit bezit. Maar degene die altijd bereid is te geven, is erin geslaagd zijn gevoelens te 
verheffen boven het egoïsme van het vlees. 
59 Soms onthoud Ik jullie Mijn barmhartigheid, opdat jullie aangespoord worden te denken aan hen 
aan wie jullie die barmhartigheid ook ontzeggen. Maar ik onterf je nooit, want wat ik je ooit gaf is van 
jou. 
60  Denkt u dat u veel teleurstellingen van mannen hebt gekregen? Dit gebeurde toen je iets van hen 
verwachtte, en toen je hen niets te bieden had. Maar nu gij langzamerhand afstand doet van dit 
stoffelijk belang en uw egoïsme, nu gij weet dat Ik het ben die over u waak, ook wanneer de wereld u 
niets te bieden heeft, kunt gij niet meer spreken van ondankbaarheid, teleurstellingen of bedrog. 
Sluit uw ogen en uw hart voor alle menselijke ellende, en open ze alleen om uw medemensen te 
dienen met ware barmhartigheid en liefde. 
61  Degenen die je het meest laten lijden, zijn degenen die je het meest kunnen helpen geestelijk 
vooruit te komen. Moedig het verlangen naar spirituele vooruitgang aan, maak een einde aan de 
eentonigheid en routine van jullie leven. Vinden jullie Mijn manifestatie door de menselijke geest 
niet het meest betekenisvol? Zijn jullie je niet bewust van de waarde van alle geestelijke gaven die Ik 
jullie heb gegeven? 
62  Ik ben het, die de ondankbaarheid van allen ontvang; Ik ben het, die u liefheb en u alles geef. 
Maar toch, heb je ooit gehoord dat ik teleurgesteld ben in jou? Nooit, Mijn kinderen. Wie kan jullie 
beter kennen dan Ik om Mij teleur te stellen, daar Ik weet dat jullie Mij liefhebben en de doden van 
Mijn Koninkrijk zullen bereiken? Als ik zou denken zoals jullie nu denken, zou het zijn alsof ik van 
jullie het Bloed zou eisen dat ik in een andere tijd als man vergoten heb. Maar ik zeg je dat dat bloed 
de weg vrijmaakte voor jou om op te stijgen. 
63 Het is noodzakelijk dat u uw taak begrijpt, zodat u die kunt uitvoeren zoals uw plicht is. Bedenk: 
Wanneer je de pijn van een naaste diep voelt, het je eigen maakt en het in gebed voor Mij brengt, 
word je een ware voorspreker en bemiddelaar tussen God en je medemensen. Ik zal degene die nog 
in de wereld moet leven en ook degene die haar moet verlaten op uw levensweg plaatsen, want gij 
zult het verlangen naar vernieuwing weten te wekken in hem die zijn weg op aarde voortzet, en in 
hem die weldra naar de geestelijke sfeer vertrekt kunt gij de weg wijzen die hem naar het licht voert. 
Ik heb u geestelijke gaven gegeven, opdat gij ze moogt gebruiken voor het welzijn van uw 
medemensen en voor uw eigen welzijn, maar niet opdat gij ze zoudt verbergen uit vrees voor de 
wereld, noch opdat gij er mee zoudt pronken en er zelfs op zoudt roemen. Oefen barmhartigheid op 
zulk een wijze, dat de onwetenden, de behoeftigen en de onschuldigen in zichzelf het verlangen 
mogen voelen om ook uw gaven te bezitten in het verlangen om ook hun naasten te dienen. Dan zult 
gij hen onderwijzen en hun openbaren, dat elk schepsel gaven van de goddelijke Geest in zich heeft. 
64  Laat niemand het wagen aanstoot te geven met leringen die Mijn Werk hem niet heeft 
geopenbaard, want zij zouden de oorzaak zijn van de vervolging van Mijn Leer en gij zoudt u 
daarvoor moeten verantwoorden voor Mijn Gerechtigheid. Spreek over Mijn waarheid zonder die 
ooit te veranderen. Zwijg nooit uit vrees, want waarlijk, ik zeg u: als gij zoudt zwijgen, zouden de 
stenen spreken. Bedenk dat de structuur van uw planeet uit steen bestaat en dat daaruit een 
dreunend geluid zou barsten dat de tijd van gerechtigheid zou aangeven. Wacht niet tot die 



getuigenis, maar spreek zelf. Maar laat deze stem uit uw hart komen, want daarin zal uw geest 
spreken. 
65  Mensen, Ik ben gekomen om jullie bestaan te verzoeten, om jullie het brood van het eeuwige 
leven te geven. Maak Mij tot uw vertrouweling en Ik zal Mijn vrede in u leggen. 
66 Het behaagt Mij u Mijn woord te geven in deze tijd, zoals Ik het u gaf in de tweede tijd: een 
eenvoudig woord, opdat gij het verstaat, en wanneer gij het hoort, verzadigt gij uw harten met moed 
en deugden. Zie hoe de Goddelijke essentie ervan je geest heeft gevangen en een balsem op je 
wonden is geweest, zodat ook jij morgen je medemensen kunt genezen door hen Mijn Woord te 
laten horen. 
67 Als gij u geestelijk voorbereidt, zult gij wonderen zien, genezen worden, en uw medemensen 
zullen genaden en weldaden ontvangen. 
68  Er komen grote rampen over de mensheid, en jij zult profeet en bolwerk zijn. Bid, werk, en de 
krachten van de natuur zullen over je heen gaan zonder een spoor achter te laten. Roep uw 
voorbede op en ik beloof u dat een mantel van liefde en bescherming uw dierbaren zal beschermen. 
Ik vraag van jullie geen boetedoeningen of offers. Om Mij welgevallig te zijn, is het genoeg om je 
geest op te heffen en Ik zal je overspoelen met vrede. Heb elkaar lief en ik zal jullie zegenen. 
69  Ik heb u niet gevraagd naar verre oorden te gaan om Mijn leer te verspreiden; die tijd is nog niet 
gekomen. Maar het ogenblik zal komen dat jullie met jullie geliefden zullen verhuizen naar andere 
plaatsen waar jullie je zullen vestigen en de onvermoeibare zaaiers zullen blijven van het kostbare 
zaad dat Ik jullie heb toevertrouwd. 
70  Mijn volk zal worden gezocht door mensen van verschillende rassen en geloofsovertuigingen en 
het is noodzakelijk dat Mijn discipelen hun de kortste weg wijzen om tot Mij te komen en hen leren 
elkaar lief te hebben. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 129  
 
1 Vanuit Mijn Koninkrijk kom Ik naar het huis van de mens, zoekend naar de lamp van zijn geloof. Ik 
heb op ieder hart geklopt om in ieder de goede wil te ontdekken om zich te haasten naar Mijn 
oproep. In sommige vond ik een heiligdom verlicht door de vlam van een lamp, in andere alleen 
duisternis. Sommigen zijn reine plaatsen waar Ik kan binnengaan, anderen zijn verontreinigd, en zij 
moeten zich eerst zuiveren om Mij te ontvangen. Toch zegen ik ze allemaal met dezelfde liefde. 
2  Wie bij u aanklopt, komt niet met koninklijke gewaden, hoewel hij een koning is. Hij komt in het 
gewaad van een zwerver en op zoek naar een herberg. telkens als Ik jullie zie ontwaken, alert en Mij 
verwachtend, stroomt Mijn Woord in jullie als een onuitputtelijke stroom om jullie hart vruchtbaar te 
maken; Mijn Woord is het dat in jullie hart is, het dat in jullie hart is, het dat in jullie hart is Dit hart 
dat in je klopt is een geschikte bodem om het goddelijke zaad te zaaien. Je geest is de tempel van 
goddelijkheid, het is Mijn huis. Uw geweten is de vertolker van Mijn stem van gerechtigheid en de 
steun van Mijn scepter. Al deze krachten zeggen u dat gij niet onafhankelijk zijt, maar dat gij 
voortkomt uit een almachtig Wezen, waaraan gij uw wil moet onderwerpen, daar Hij volmaakt is. 
3 De Vader nadert tot Zijn kinderen om van hen hun verdiensten te verzamelen als de beste oogst, 
en niet alleen de tranen van jullie lijden, want zij zijn niet wat Ik in Mijn graanschuren bewaar. Bijna 
altijd is uw wenen de vrucht van uw ongehoorzaamheid aan Mijn wet. Slechts zelden huil je uit liefde 
of berouw. 
4 Ik heb jullie harten verhard gevonden in deze tijd. Maar als Ik in het Eerste Tijdperk Mijn Wet in 
steen heb gekerfd, waarom zou Ik haar dan in deze tijd niet in de rots van uw hart kerven? Daar zal Ik 
u de kracht van Mijn Woord tonen en niet slechts een bladzijde, maar een boek schrijven, dat 
geheimen bevat van Mijn verborgen wijsheid, die alleen Ik kan openbaren. 
5 Ik spreek tot u als Vader en als Meester, maar wanneer Ik tot u spreek als Rechter, vreest dan Mijn 
gerechtigheid, maar vlucht er niet voor, want ook die stem is een vriend, en wanneer zij u ter 
verantwoording roept, doet zij dat omdat zij u liefheeft. Zo toon Ik Mijzelf voor jullie ogen, opdat 
jullie Mij kennen. Hoe kon je dit doen als ik eeuwig verborgen leefde achter een sluier van mysterie? 
Begrijp, dat het Mijn verlangen is geweest Mij stukje bij beetje te openbaren voor jullie geest, opdat 
jullie Mij uiteindelijk zullen aanschouwen in al Mijn heerlijkheid. Als Ik Mij in het begin van je 
geestelijke ontwikkeling in al Mijn grootheid aan je geest had getoond, wat zou je dan hebben 
gezien, gevoeld of begrepen? Niets! Indien gij u dicht bij Mij gevoeld zoudt hebben, zoudt gij een 
oneindige leegte hebben bespeurd, of bij het streven om de diepe waarheid te begrijpen, zoudt gij 
uw verstand onbekwaam hebben bevonden en uw geest te zwak. Vandaag trek Ik weer een beetje de 
sluier van Mijn mysterie weg, zodat jullie je God beter leren kennen. 
6  Wie is blind, zodat hij Mij niet kan zien? Wie is ongevoelig, zodat hij Mij niet kan voelen? Ik heb 
jullie lange tijd voorbereid om Mij te horen in deze vorm, die is als het zien van Mijn Aangezicht: Mijn 
Aangezicht te zien en jullie tegelijkertijd voor te bereiden op de tijden die komen, wanneer jullie 
meer van Mij moeten weten. Dus als jullie verlangen naar licht, als jullie hongeren en dorsten naar 
waarheid, luister naar Mij met al jullie zintuigen en zielenkrachten en jullie zullen Mij zien. Raak niet 
gewend aan dit woord als iets alledaags, en verval niet in de routine van een aanbiddingsritueel. 
Neem Mijn leer niet als een of andere materiële ideologie, en gebruik haar niet om te profiteren van 
de goede trouw of het lichamelijk of geestelijk lijden van uw medemensen. 
7 De tijd van inzicht is voor jullie gekomen, het moment van verlichting is aangebroken, en de tijd is 
niet ver meer dat jullie op weg moeten gaan om dat licht in andere harten te laten schijnen. Ik geef 
jullie gevoeligheid en Ik geef jullie kennis, zodat jullie je spirituele missie kunnen vervullen. Gij allen 
zijt in staat om vol licht raad te geven aan hen die in nood verkeren, om de tranen te drogen van 
degene die huilt. Ik heb u in overvloed een kostbare genezende balsem gegeven die geen dag 
ongebruikt zal blijven. Pijn heeft je gezuiverd, zodat je je spirituele gaven kunt ontplooien. Bezoedel 
jezelf niet opnieuw met zonde. Uw lippen en uw hart zijn ook gezuiverd, de ene om een bron van 
liefdadigheid en goede gevoelens te worden, en de andere om het zuivere, het verhevene tot 
uitdrukking te kunnen brengen. 



8 Hier is Mijn onderricht, helder, doorzichtig als het water waarmee jullie je dorst lessen. Ik verander 
jullie hart in een fontein, zodat het dit water kan opvangen en jullie door zijn doorzichtigheid tot op 
de bodem kunnen kijken, alsof jullie Mijn Geest aanschouwen, vrij van elke vorm of bedekking. 
9  Luister naar Mij, discipelen, want van Mij gaat alle wijsheid uit. Ik kom tot u met woorden en 
werken, om u te verrassen in uw slaap. Maar waarlijk, Ik zeg u: eer Ik tot een volk of tot een hart 
kom, zend Ik het een boodschapper of een voorloper, opdat het Mij zal herkennen en ontvangen bij 
Mijn komst; Ik ben het, die de boodschapper en de voorloper zend. Vraag uzelf nu, bij welke van Mijn 
aankomsten gij werkelijk bereid waart Mij te ontvangen. 
10  De profeten van het eerste tijdperk, die de komst van de Meester aankondigden, werden in de 
steden bespot, vervolgd en gestenigd. Elia, die in deze tijd sprak door de mond van een geïnspireerde 
en rechtvaardige man genaamd Roque Rojas, predikte "in de wildernis", en slechts weinigen hoorden 
zijn stem. 
11  Wanneer men de worsteling van Mozes in die eerste tijd beziet, ziet men ook het gebrek aan 
geloof, het gebrek aan voorbereiding op de beslissende ogenblikken. Denk eraan: Toen Mozes zijn 
volk voor de nacht van de verlossing opdroeg dat niemand mocht slapen en dat zij de nachtelijke 
uren staande in gebed moesten doorbrengen, met hun sandalen aan en hun wandelstaf in de hand, 
waren er velen die zich overgaven aan de slaap, en toen zij dan ontwaakten, was het volk reeds 
vertrokken. En toen Mozes het volk alleen liet om op de berg Sinaï te bidden, vond hij bij zijn 
terugkeer de grote schare overgegeven aan afgodendienst; zij hadden de mededelingen van hun 
leider en profeet betreffende de beloften van Jehovah geheel vergeten. 
12 Ik heb u nooit onvoorbereid willen aantreffen, of u verrassen met zondigen of slapen in de 
boezem van de wereld en van het vlees. Daarom heb Ik u vroeger Mijn boodschappers gezonden, 
opdat zij Mijn stem tot u zouden laten doordringen, van de nederigste hut tot de prachtigste woning. 
Zeven grote profeten heb Ik uit datzelfde volk laten geboren worden, opdat zij hun de komst van de 
Heiland der wereld zouden aankondigen - zeven mannen die broeders waren van dat volk en zijn 
bloed en taal bezaten. In hen heb Ik Mijn stem gelegd, opdat zij een baken van hoop zouden zijn voor 
de armen en de verdrukten, en een voorbode van gerechtigheid voor de hoogmoedigen, de 
goddelozen en de onrechtvaardigen. 
13 Toen de Beloofde tot Zijn volk kwam, volgden slechts weinigen Hem, alleen zij die hongerden en 
dorsten naar gerechtigheid. Maar zij die vele eerbewijzen hadden, die vol ijdelheid en machtswellust 
waren en die voelden dat de wijsvinger van Mijn gerechtigheid naar hen wees, dat waren zij die het 
kruis ophielden voor de Zoon van God. 
14  U moet de mensheid het goede nieuws brengen dat zij reeds leeft in de tijd van de Heilige Geest, 
die tijd die is aangekondigd door grote tekenen in de natuur, om de ogen van de wetenschappers te 
openen voor de waarheid, om het hart van de zondaar tot bekering te bewegen, en om de wereld 
aan het denken te zetten. Maar deze mensheid - zonder deze stemmen (van natuurlijke 
gebeurtenissen) in hun ware betekenis te willen interpreteren - toen zij niet alles aan materiële 
oorzaken kon toeschrijven, bezweek zij aan bijgelovige angsten. Daarom is in deze tijd Mijn Woord 
gekomen tot harten die gesteente zijn, waarmee een nieuwe hartstocht voor Mij begon. 
15 Het licht dat Mijn Geest in deze tijd over jullie heeft uitgestort, is het bloed dat Jezus aan het kruis 
vergoot voor de mensheid. Als voorbode van deze openbaringen offerde u in het Eerste Tijdperk 
lammeren en markeerde u de deuren van uw huizen met hun bloed. Het bloed is leven, het offer is 
liefde. Liefde is het licht van de Geest. Dit is altijd uw kenmerk of teken geweest. 
16 O volk dat deze stem heeft gevolgd, vergeet nooit dat de liefde van de Heer u voor een grote 
zending heeft bestemd. Dit goddelijke teken is Mijn kus van liefde, is beschermende kracht, wapen 
en schild. 
17  Het leven dat gij thans doormaakt is een grotere woestijn dan die, welke Israël in het eerste 
tijdperk doormaakte. Maar als het u niet ontbreekt aan liefde en geloof terwijl u erdoorheen 
wandelt, zal er geen gebrek zijn, noch honger, noch dorst. Er zal manna zijn en water, oases en 
vreugden op de reis van het leven. Zij die niet vluchten voor het hete zand, noch zich terugtrekken 
voor vijanden, noch vermoeid worden op de lange reis, zullen weldra voelen dat zij in het Beloofde 
Land komen. Maar zij die comfort, genot en de middelen zoeken om onderweg groot te worden, 
zullen in hun spoor stil blijven staan en hun aankomst bij de poorten van de stad vertragen. De weg is 



een opwaartse ontwikkeling, de woestijn is een beproeving voor het geloof en een versterking van de 
geest. 
18  Maak van deze weg geen weg naar uw zin, tracht niet Mijn Wet en Mijn Werk aan te passen aan 
uw leven, aan uw gewoonten en hartstochten. Jullie moeten je aanpassen aan mijn wet. 
19 Soms begrijp je niet waarom ik zoveel van je hou, waarom ik je al je fouten vergeef. Dan toon ik u 
uw naasten, opdat gij met hen zult doen wat de Meester met u heeft gedaan. 
20  Wie kan de goedheid van Mijn onderricht in deze tijd betwijfelen? Ik heb tot de mensen gezegd: 
"Heb elkander lief", tot de kinderen: "Eer uw ouders", tot de mannen: "Eerbiedig uw vrouwen", tot 
de ouders: "Geef het goede voorbeeld aan uw kinderen". Dit is geen duisternis. Mijn zaad brengt 
vrede, liefde, harmonie. Zo maakt u een einde aan de verzoening die van oudsher van de ouders op 
de kinderen overging - een smartelijke genoegdoening die het zaad is geweest dat u steeds weer 
hebt gezaaid en geoogst. Elke overtreding moet worden weggewassen en voorwaar, Ik zeg u: geen 
overtreding ontsnapt aan Mijn gerechtigheid. Een jaar, een eeuw en zelfs een eeuw kunnen er 
overheen gaan, maar de tijd van het oordeel zal komen. 
21  Heb reinheid lief, leef in overeenstemming met de wet die het geweten u wijst. Maak gebruik van 
deze leermomenten, zodat u het geleerde in praktijk kunt brengen. Slaap niet terwijl anderen wenen, 
raak niet gewend aan het nieuws van de oorlog. Vergeet niet dat deze nieuwsberichten vol snikken, 
klaagzangen en angsten zitten. Begrijp dat deze berichten die tot u komen, kreten van pijn zijn van 
uw broeders en zusters. Het zou beter voor u zijn als u, op grond van Mijn woord, de pijn van die 
volkeren voelde en geïnspireerd tot medelijden, voor hen bad en verdiensten verwierf, opdat zij 
vrede zouden vinden en de oorlog ook uw volk niet zou overvallen, en dan, terwijl u een zeer bittere 
beker drinkt, uitroept: "Nu begrijp ik wat die volkeren hebben doorgemaakt!" 
22  Wat zou er van dit volk worden dat Ik heb verzameld, indien Ik het niet zou onderwijzen met 
woorden van rechtvaardigheid, waarheid en liefde? Gelooft gij niet in Mijn woord van deze tijd, 
omdat Ik het u door Mijn kinderen voorleg? 
23 Als jullie de profeten van het Eerste Tijdperk op de weg gedood hebben en later Mijn apostelen 
aan het martelaarschap hebben onderworpen, dan zeg Ik jullie dat het ook de dood is die jullie deze 
stemdragers aandoen als het woord dat van hun lippen komt niet wordt geloofd. Bent u zo slaaf van 
uw materiële zintuigen dat u de goddelijke essentie van dit woord niet voelt? Weet je nog dat ik zei: 
"De boom herkent men aan zijn vruchten." 
24 Ik bereid jullie voor op de tijd dat jullie Mijn woord niet meer zullen horen, want dan zullen de 
mensen jullie het volk zonder God noemen, het volk zonder plaats van aanbidding, want jullie zullen 
geen prachtige kerkgebouwen hebben om Mij te aanbidden, noch zullen jullie plechtige daden van 
aanbidding vieren, noch zullen jullie Mij in beeltenissen zoeken. Maar ik zal u een boek nalaten als 
een testament, dat uw verdediging zal zijn in beproevingen en de weg waarop gij uw schreden zult 
richten. Deze woorden, die jullie vandaag horen door de Stemdrager, zullen morgen uit de Schriften 
stromen, zodat jullie je er opnieuw mee kunnen verfrissen, en zij zullen gehoord worden door de 
scharen mensen die tot die tijd zullen komen. 
25 Veracht niet wat in andere tijden is geschreven, want dan zoudt gij fanatiek zijn. Laat de 
hartstocht u niet beheersen en leer uw broeders te eerbiedigen die in andere tijden met hun liefde, 
hun geloof en zelfs met hun bloed bladzijden hebben geschreven van dat boek waarin de namen en 
voorbeelden staan van hen die van Mijn waarheid hebben getuigd. 
26 Hebt gij Mij lief en erkent gij Mij? Houdt u van Maria, uw Hemelse Moeder? Want onder die 
bladzijden is er een geschreven met het bloed van uw Heiland en met de tranen van Maria, degene 
die in haar schoot de moederlijke liefde van God bewaart. 
27 Indien gij wilt, dat de nieuwe geslachten het derde testament eerbiedigen, eerbiedig dan ook de 
vorige testamenten. 
28  De grote bezoekingen zullen de wereld doen schudden, en dan zullen de mensen aandacht 
schenken aan het nieuwe boek der openbaring, dat zij vast als een rots zullen vinden, gegrift in de 
harten van een volk. 
29 Begrijp Mijn woord goed. Veel heb Ik tot u gesproken over Mijn afwezigheid en Mijn vertrek. 
Maar begrijp dat ik figuurlijk tot u gesproken heb. Ik zal niet meer in deze vorm tot u spreken, maar 
kunt gij u voorstellen, dat Ik uit één van u kan wijken, terwijl Ik het leven van uw geest ben en daarin 



voor altijd vertoef? Zul je in staat zijn om de stem van je Vader in je wezen niet meer te horen? 
Nooit, als je weet hoe je je moet voorbereiden. 
30  Naar dit doel zijn jullie op weg, voor dit doel ben Ik gekomen om jullie door middel van deze 
manifestaties toe te rusten. Als jullie voorbereid zijn, zullen jullie Mijn stem zuiver en duidelijk horen; 
als jullie dat niet zijn, zullen jullie verward zijn en niets anders kunnen doorgeven dan een getuigenis. 
Wat zult gij dan overhandigen, waarover zult gij spreken na de scheiding van Mijn Woord? 
31 Ik wil dat jullie, zonder af te wijken van een natuurlijk en eenvoudig leven, en zonder in een 
toestand te vervallen die als buiten het normale zou kunnen worden beschouwd, altijd toegerust 
blijven en de spiritualiteit in jullie hart bewaren, zodat jullie op elk moment dat jullie geroepen 
worden, klaar zullen zijn om jullie zending te vervullen. 
32  Ik heb u gezegd, dat Ik in 1950 de 144.000 gemarkeerden op aarde zou verzamelen. Toch weet 
niemand op welk punt van de aarde Ik degenen zal baren die nog in het geestelijke zijn, opdat zij 
Mijn zending kunnen volbrengen. 
33 Je bestemming is in Mij, want Ik ben de Opstanding en het Leven. Later zullen jullie je herenigen in 
het spirituele huis, en van daaruit zullen jullie je werk voltooien. 
34 Spiritualiseer de uitvoering van je taak. Het jaar 1950 nadert al, en u mag niet onvoorbereid 
blijven. Ik wil dat je je missie ijverig vervult, maar niet fanatiek. Gebruik de tijd die licht is en heil voor 
de ziel. 
35  Hoewel de mensheid een lange weg heeft afgelegd, is zij nog steeds geestelijk verdeeld. Is aan elk 
volk een andere waarheid bekend gemaakt? Nee, de waarheid is één. 
36 De geestelijke scheiding der mensen is het gevolg van het feit, dat sommigen een tak namen en 
anderen een andere. Er is maar één boom, maar zijn takken zijn talrijk. Maar de mensen hebben Mijn 
leringen niet op deze wijze willen aannemen, en de geschillen scheiden hen en verdiepen hun 
onenigheid. Iedereen gelooft de waarheid te bezitten, iedereen denkt gelijk te hebben. Maar ik zeg u: 
zolang gij de vruchten van één tak proeft en die van de rest loochent, zult gij niet tot het besef 
komen, dat alle vruchten afkomstig zijn van de Goddelijke boom, waarvan de totaliteit de absolute 
waarheid vertegenwoordigt. 
37 Wanneer ik tot u spreek over deze waarheden, denk dan niet dat de Meester doelt op de uiterlijke 
vormen van aanbidding van de verschillende godsdiensten, maar op het fundamentele beginsel 
waarop elk van hen is gebaseerd. 
38  Een sterke onweersbui laat zich nu voelen. Zijn windvlagen, terwijl hij de boom schudt, zullen zijn 
verschillende vruchten doen vallen, en zij zullen worden geproefd door hen die ze voordien niet 
kenden. Dan zullen zij zeggen: "Hoe misleid en blind zijn wij geweest toen wij, daartoe gedreven door 
ons fanatisme, alle vruchten verwierpen die ons door onze medemensen werden aangeboden, alleen 
omdat zij ons onbekend waren!" 
39  Een deel van Mijn licht is in elke groep mensen, in elke gemeenschap. Laat daarom niemand zich 
erop beroemen de hele waarheid te bezitten. Begrijpt dus, indien gij verder wilt doordringen in de 
natuur van de Eeuwige, indien gij verder wilt reiken dan waar gij gekomen zijt, indien gij meer wilt 
weten over Mij en over uzelf, dan moet gij eerst de kennis van de een verenigen met die van de 
ander, en evenzo met alle anderen. Dan zal uit deze harmonie een helder en zeer helder licht stralen 
waarnaar u tot nu toe in de wereld hebt gezocht, zonder het te hebben gevonden. 
40  "Hebt elkander lief", dit is Mijn beginsel, Mijn hoogste gebod voor de mensen, zonder 
onderscheid van geloofsovertuiging of godsdienst. 
41  Nader tot elkander door dit opperste gebod te vervullen, en gij zult Mij in ieder van u aanwezig 
vinden. 
42 Als u aandachtig toekijkt, zult u beseffen dat de strijd van ideeën, geloofsovertuigingen en 
godsdiensten reeds begonnen is. Het resultaat van je menselijke strijd leidt je stap voor stap in deze 
nieuwe strijd. 
43  O, waren de mensen maar ontvankelijk als 
altijd mijn licht hen nadert - hoeveel pijn en verwarring zij zichzelf zouden besparen! Maar zij 
begrijpen nog niet hoe zij zich moeten voorbereiden om vrede te ontvangen. Ze willen zich alleen 
voorbereiden op oorlog, of op z'n minst op verdediging. 



44  Zoudt gij, nadat Ik u dit alles heb aangekondigd en u gewaarschuwd heb, nog als een onwetende 
kunnen ontstellen wanneer de tijd van de strijd is gekomen? 
45  Zend jezelf voor vrede, voor harmonie, voor verzoening en broederschap. 
46  Gij zult de grote godsdiensten elkander zien aanvallen, de verwarde mensenmassa's in wilde 
vlucht. Op dat uur zal dit volk volledig op de hoogte zijn van zijn zending, zal het vrij zijn van 
vooroordelen, van vlekken of dwalingen, om zijn hand vol barmhartigheid uit te strekken naar hen 
die behoefte hebben aan vrede, troost, licht en gezondheid. 
47  Vernieuw uw leven, vergeestelijk uw werken, bestudeer Mijn Woord, want daarin geef Ik u de 
smaak van alle vruchten van de goddelijke boom, zodat wanneer uw medemensen u de vruchten 
aanbieden die zij bezitten en hebben gekweekt, u, wetende de smaak van de vrucht die Ik u heb 
gegeven, de vrucht met liefde zult ontvangen als u die zuiver vindt, of met vriendelijkheid zult 
verwerpen als u die niet zuiver vindt. 
48 De geest heeft een hoger zintuig dat hem in staat stelt te ontdekken wat waar, zuiver en volmaakt 
is. Maar het is noodzakelijk dat deze gave wordt ontwikkeld, opdat u niet in dwaling vervalt, dat wil 
zeggen, dat u zich voedt met ongezonde leerstellingen en verwerpt wat werkelijk voeding voor uw 
geest is. 
49 Ik zal u Mijn onderricht geven, maar legt eerst uw droefheid bij Mij neer, weent aan het hart van 
de Meester, herstelt u en wanneer gij uw droefheid gestild hebt, wanneer de tranen op uw wangen 
gedroogd zijn, verheft dan uw geest, opdat Mijn onderricht er over moge komen. 
50  Ik wil geen honger of dorst zien bij Mijn discipelen; Ik wil u verzadigd zien, na gegeten en 
gedronken te hebben aan Mijn tafel. Alleen zo zullen jullie in deze wereld werken kunnen doen die 
Mij waardig zijn. Vergeet niet dat elke dag die voorbijgaat die van Mijn vertrek dichterbij brengt, en 
wie deze tijd van onderricht niet benut, zal zich later als een wees voelen. 
51 Het was geen toeval dat je in Mijn aanwezigheid kwam. Mijn stem riep u langs de paden des 
levens, en Mijn barmhartigheid leidde u. Nu weet je dat je de taak hebt leren kennen die Ik je op 
aarde heb laten volbrengen. In Mijn woord heb je geleerd wat je oorsprong is en wat je doel is. U 
hebt de openbaring ontvangen dat u deel uitmaakt van een volk dat het manna van de Geest in drie 
etappes heeft ontvangen. 
52  Als u alles wat in de eerste twee tijdperken in het volk Israël is gebeurd, in het geestelijke 
overbrengt, zult u zien dat hetzelfde in u in de tegenwoordige tijd is gebeurd. 
53 Het leven van dat volk, zijn geschiedenis, is een les voor de gehele mensheid, het is een gelijkenis, 
het is een boek waarvan de stenen fundamenten de wet zijn die Ik u bij de Sinaï heb geopenbaard. 
De inhoud ervan bewaart de stem van de profeten, de evolutie van een volk, zijn strijd, zijn 
overwinningen en zijn nederlagen, zijn vreugden en zijn bitterheden. Ook het volmaakte werk van 
Christus onder de mensen en de zending van hen die Hem volgden, staan erin. 
54 Vandaag gaat dat boek voor je geest open en zie je er nieuwe lichtstralen uit opborrelen, want 
wat toen niet begrepen werd, is je vandaag uitgelegd. Vandaag kan uw geest bonzen aan de poorten 
van gene zijde in verlangen naar wijsheid. Vandaag stelt uw geestelijke bekwaamheid u in staat 
dichter bij de Meester te komen, zodat Hij u de nieuwe lessen van zijn Goddelijke Mysteriën kan 
tonen. 
55  Mijn volk, hoewel er vrede is in de heerlijkheid van Mijn Geest, kan Ik niet nalaten u Mijn hulp te 
zenden, want Ik zie u wandelen op de wegen van de wereld, ketenen van moeiten en 
onvolkomenheden met u meeslepend; Ik ben het die u zal helpen, Ik ben het die u zal helpen 
56 Jullie zijn op weg om een woestijn te doorkruisen, en in het midden daarvan heb ik palmbomen 
laten groeien, zodat jullie schaduw en rust zullen vinden. Ik heb uit de dorre rots van uw wereld een 
onuitputtelijke bron doen ontspringen, opdat gij er uit moogt drinken en geen dorst meer zult 
hebben. Heden geef Ik u geen akkers in de wereld om te bewerken; gij zult uw akkers in de harten 
vinden. Sommigen zijn pas begonnen met bewerken, anderen maken een reeds lang begonnen werk 
af, en weer anderen plukken de vruchten van hun zaaien. 
57  Laten de vaders van de gezinnen niet de uitvlucht aanvoeren, dat zij veel kinderen hebben, dat 
hun tijd alleen besteed wordt aan het verwerven van het dagelijks brood, en dat zij er daarom niet 
aan kunnen denken goed te doen aan anderen. 



58 Ik wil niet dat de mensen Mij vertellen dat zij zich onbekwaam voelen om Mijn Wet te 
onderwijzen. Tot u allen zeg Ik dat er op uw levensweg meer dan genoeg gelegenheden zijn waar u 
Mijn zaad kunt zaaien zonder uw tijd te verspillen en zonder uw plichten te verwaarlozen. 
59  Dien Mij, en Ik zal u dienen. 
60 Laat uw hart niet teleurgesteld zijn als u liefde zaait in uw kinderen of in uw medemensen en van 
hen slechts pijn oogst. Je weet goed wat Christus in de wereld heeft gezaaid en wat hij heeft geoogst. 
Maar Hij wist dat de oogst niet in de wereld is, maar in de hemel, als de tijd daar is. Ook gij, 
discipelen, wanneer gij de Meester navolgt in geduld, zoekt geen beloning of vergelding op aarde, 
maar wacht liever tot het uur van uw gelukzaligheid in het hiernamaals. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 130  
(Proclamatie op Witte Donderdag van de Goede Week) 
 
1 De wereld is diep ontroerd bij de herinnering aan Mijn Passie. Vanmiddag, wanneer jullie deze 
gebeurtenissen gedenken en wanneer Mijn Goddelijke Straal neerdaalt om innerlijke vrede te geven 
aan de zielen van de mensen, ziet Jezus jullie ontroering. 
2 Jullie die Mij liefhebben en Mij jullie leven aanbieden als apostelen, die het kristalwater van jullie 
liefde aanbieden aan de dorstige Rabbi - voel dat in waarheid de Heilige Geest van de Meester onder 
jullie is. 
3  Nu is de tijd gekomen dat de geest der waarheid heerst en religieus fanatisme uit de harten der 
mensen wordt verwijderd. 
4 Op dit ogenblik voelt Mijn Geest een zeer grote vreugde omdat Ik Mij onder Mijn leerlingen bevind 
aan wie Ik de wijn schenk aan Mijn tafel van liefde - niet de wijn van de druif, die nooit zal ophouden 
het sap van de wijnstok te zijn - maar Mijn eigen geestelijk leven 
5  De tijd is voorbij dat Ik jullie opdroeg het Heilig Avondmaal te gedenken door brood en wijn te 
nemen ter gedachtenis aan Mij. Vandaag leer Ik jullie geest zich te voeden met de betekenis van Mijn 
Leer van Liefde en af te zien van alle symboliek. 
6 Ik tracht u niet te herinneren aan het lijden dat tot een ander tijdperk behoort, en toch weent gij 
om Mijn onderricht, maar dit wenen moet uit berouw zijn; Ik tracht u niet te herinneren aan het 
lijden dat tot een ander tijdperk behoort, en toch weent gij om Mijn onderricht 
7 De wereld is een beker van bitterheid, maar Christus, het Woord van de Vader, komt vol liefde en 
zet de leer voort van de onbegrensde naastenliefde die ik aan de mensen heb gegeven. In deze tijd 
toon ik je het pad dat je moet volgen om verlossing van je zonden te bereiken. Toch wil ik niet dat u 
alleen Christus in uw gedachten draagt, maar dat u getuigt van de waarheid van zijn leer door werken 
van liefde. 
8  Zie hoe in deze tijd velen van Mijn kinderen ten onrechte dat avondmaal symboliseren waar Ik 
voor de laatste maal verenigd was met Mijn discipelen; Mijn Woord, Mijn liefdesleer zijn vervalst. Op 
dit ogenblik schenkt het goddelijk Woord, in directe vereniging met alle zielen, u zijn liefde, zoals Hij 
brood uitdeelde onder zijn apostelen. 
9  Hier is Christus, de Vredevorst, van wie de menigte dacht dat hij een opruier en een rebel was. 
Bedenk dat de God-Mens naar de wereld kwam en zei: "Dit zijn Mijn kinderen, voor wie Ik zelfs de 
laatste druppel van Mijn Bloed zal geven." Vandaag, Mijn geliefde kinderen, spreek Ik tot jullie op 
een eenvoudige manier. In die tijd sprak Ik tot u in gelijkenissen, en dikwijls verstond gij Mij niet, 
omdat gij aan Mijn woorden een verkeerde betekenis gaf. 
10  Mensheid, jullie zijn oneindig geliefd door Mij! Ik ben tot u teruggekomen, niet zoals gij Mij in de 
eerste maal hebt gehoord, noch zoals gij Mij in de tweede maal hebt gezien en gehoord. Vandaag 
geef Ik jullie Mijn onderricht door middel van een brein dat door Mijn wijsheid is voorbereid. 
11  Onder Mijn volk zijn er altijd geweest die een gevoel van spiritualiteit hebben, zowel als zij die 
slechts materiële goederen zoeken. In het Eerste Tijdperk waren er situaties waarin sommigen het 
Gouden Kalf aanbaden, terwijl anderen weenden uit vrees voor Jehovah; en in het Tweede Tijdperk, 
in de kring van Mijn Apostelen, was er iemand die van Mij de bevoegdheid wenste te ontvangen om 
stenen in goud te veranderen, onder het voorwendsel dat het goed zou zijn om de armen die honger 
leden met geld te ondersteunen. Daarop zei ik tot hem: "Geld aan de mensen geven zou tot gevolg 
hebben dat zij er geen waarde meer aan zouden hechten, omdat het gemakkelijk te verkrijgen is." En 
ik voegde eraan toe: "Hij die Mij volgt, zal arm zijn als zijn Meester." Daarom heb Ik Mij ook nederig 
neergebogen om de voeten van Mijn discipelen te wassen en heb tot hen gezegd: "Beschouwt uzelf 
nooit als eerste, maar als laatste voor de Vader." 
12  Tot u, Mijn nieuwe discipelen, zeg Ik: "Wat gij Mij aan u ziet doen, zult gij ook aan uw broeders 
doen." 
13  U hebt uw hart voorbereid om de essentie van Mijn Woord te ontvangen, en daarmee de troost, 
bemoediging en het licht dat u nodig hebt. Jullie vertrouwen op Mij, wetende dat jullie, zoals alle 



wezens, Mijn bescherming ontvangen. Toch heb Ik jullie gezegd dat jullie leven in een tijd van herstel 
en zuivering, en dat jullie nog in de grootste mate pijn zullen kennen. 
14 De toekomst brengt nog grote strijd en kwellingen voor de mensheid, en ook u, als deel van deze 
mensheid, zult moeten lijden. Alleen bidden en wakker zijn zal het lijden draaglijk maken. Velen 
zullen in deze beproevingen hun houvast verliezen, wanhopen en de oplossing van hun lijden op 
andere manieren zoeken. Maar alleen door terug te keren op het pad van goedheid, vrede en 
gerechtigheid zullen zij hun rust hervinden. En zelfs onder dit volk hier, die hun merkteken in deze 
tijd hebben ontvangen, van de 144.000 die op hun voorhoofden zijn gemerkt, hoeveel van hen zullen 
Mij verlaten, hoewel zij nu de Meester omringen en Zijn onderricht van oneindige liefde horen? 
15 Daarom ben Ik op dit ogenblik gekomen om u kracht te geven in uw strijd, om u te tonen hoe u 
kunt werken voor een hoog ideaal, dat hetzelfde is waarvoor Ik altijd heb gestreden - uw geestelijke 
evolutie. 
16 Maak u al uw geestelijke gaven eigen en hecht er veel waarde aan, zodat u deze grote beproeving 
kunt doorstaan. Geef ze niet weg, anders zult gij u verweesd voelen, want gij zult een grote voorraad 
geloof, geestelijke kracht en moed moeten verzamelen, om niet te wanhopen. 
17 Maar alles wat ik u aankondig zal niet zijn om u te vernietigen, maar om u groot te maken, want 
gij zult ontelbare gelegenheden vinden om goed te doen en uw activiteit van liefde te verbreiden. Als 
jullie weten hoe je je moet voorbereiden, zul je jezelf vergeten om je medemensen te hulp te komen, 
en je zult merken dat hun zielen zo ontvankelijk zijn als maagdelijke grond om het zaad en de 
weldadige regen van jullie werken van liefde te ontvangen. 
18 Op deze wijze bereid Ik de geest van Mijn kinderen voor, zodat zij, wanneer de tijd komt, kunnen 
getuigen dat alle gebeurtenissen die zij meemaken tot hen gesproken hebben van Mij, dat zij gevoeld 
hebben dat Mijn Geest om hen heen is geweest 
19  Want ik ben niet alleen het woord, ik ben ook de daad. Ik strijd onophoudelijk in de zielen van 
Mijn kinderen om hen om te vormen en Ik ben waakzaam om jullie vragen te beantwoorden, jullie 
oproepen te beantwoorden en jullie te hulp te komen, opdat jullie je bestemming kunnen vervullen. 
20 Het is de tijd dat Mijn licht wordt uitgestort op iedere geest. Wie bereid is geweest Mijn Leer te 
beoefenen, heeft zich vol kracht gevoeld, verlevendigd door een hogere wil, en de werken die hij 
heeft volbracht, hebben hem leven gegeven en zijn geloof versterkt. Deze kan niet meer van het 
rechte pad afdwalen, ook al moest hij over doornen lopen, want de kracht van zijn geest is gegroeid 
en hij weet hoe hij het lijden moet overwinnen om zijn ideaal te bereiken. Wie nog niet met deze 
weg van het werk is begonnen, moet er vandaag mee beginnen en mag niet ophouden. Zelfs het 
minste van zijn werken wordt door mij in overweging genomen. U zult geen grotere voldoening op 
aarde vinden dan dat u een van uw buren te hulp schiet omdat u zijn pijn voelt. 
21 Alle werken die Ik in het Tweede Tijdperk deed om u Mijn leringen van actieve naastenliefde te 
tonen, zult gij nu herhalen. Jullie hebben gezien dat Ik blinden hun gezichtsvermogen teruggaf; jullie 
kunnen het mogelijk maken dat de blinden van deze tijd, die in de duisternis van deze tijd leven, het 
heldere licht van Mijn leer zien. Laat de verlamde lopen die vastgelopen is door gebrek aan 
onderricht. Wek hem tot leven die gestorven is aan het leven van genade en vergeestelijking. Laat de 
doofstomme spreken die geen woorden van liefde en vergeving kan uitspreken. Alles wat gij wilt 
volbrengen, zal Ik u schenken, want Ik heb u begiftigd met gaven van onschatbare waarde, opdat gij 
getuigen moogt zijn van Mijn waarheid. 
22 Mijn liefde voor de mensheid is constant geweest. Niet alleen wanneer Ik op aarde ben gekomen 
heb Ik wonderen verricht; Mijn werk van het geven van liefde en bescherming aan de mensen is 
eeuwig, en Mijn onderricht is ook onuitputtelijk. Wanneer zullen jullie Mijn strijd begrijpen, wanneer 
zullen jullie Elia herkennen die onvermoeibaar onder jullie werkt? 
23 Het einde der tijden nadert, en ik moet de oogst binnenhalen. Alleen rijpe tarwe zal Ik 
aanvaarden, alleen volmaakte en volmaakte werken van liefde zal Ik in Mijn graanschuur brengen. En 
jullie, als Mijn discipelen, moeten Mij op deze wijze jullie werk laten zien en jullie medemensen 
bijstaan. In alle volken zijn er discipelen van Mij, profeten, wegbereiders, wier geestelijke gaven zich 
openbaren als de uwe. Zij zoeken in gebed de balsem die de zieken geneest, zij spreken geestelijk 
met Mij af, zij zoeken het licht dat hun pad verlicht en zij erkennen Mij als hun Gids en Meester. 



24 Wees niet verbaasd als zij deze Leer kennen zonder Mijn openbaring te hebben gehad door 
middel van het orgaan van de geest van de mens, want Ik heb u reeds gezegd dat de ziel zich heeft 
ontwikkeld en dat elk schepsel een taak te vervullen heeft. Haar ziel heeft zich in pijn gezuiverd, en 
daar zij op aarde geen ware gidsen heeft gevonden, heeft zij mij gezocht, omdat zij weet dat ik in het 
geestelijke blijf en al mijn kinderen verlicht en leid. 
25 Hier ben Ik, gereed om jullie gedachten en jullie hart te ontvangen om jullie de betekenis van Mijn 
Woord aan te bieden als de ware wijn van het eeuwige leven, waarvan Ik jullie zeg dat wie ervan 
drinkt nooit meer dorst zal voelen 
26  Blijf Mijn Woord, dat het Brood des Levens is, niet verwarren met de cultusvormen, die er slechts 
een beeld van zijn. 
27  Het licht van de Heilige Geest verlicht uw pad en vervult uw zielen met vrede. Wat een genade zal 
er op aarde zijn wanneer Mijn volk, verspreid over de mensheid, hun leven wijden aan de taak hun 
medemensen te leren elkaar lief te hebben. Telkens wanneer ik tot u spreek over eenheid, moet u 
begrijpen dat ik uw verdeeldheid en gebrek aan harmonie zie. Maar weet, dat ik dit verwijt tot alle 
mensen en alle volkeren richt, omdat het zaad van de tweedracht zich vermenigvuldigd heeft en in 
alle harten is doorgedrongen. 
28 Tweedracht heeft ongemerkt het binnenste van het leven van de mensen overspoeld, en is erin 
geslaagd keizerrijken, naties, families, religieuze gemeenschappen en sekten te doen wankelen. De 
vruchten die het gebrek aan eensgezindheid onder de mensen heeft voortgebracht, zijn zeer bitter 
geweest, en het ontbreekt hen nog steeds aan de bitterste vruchten te proeven. Maar het is niet 
Mijn Wil geweest dat de mensen deze kelk van lijden nodig zouden hebben om hun dwaling te 
erkennen en hun ogen te openen voor de waarheid. Want hoewel Ik jullie op dit moment oordeel, 
houd Ik nooit op jullie Vader te zijn, en Ik wil bezinning en berouw om jullie te redden van de afgrond 
waarin jullie je thans storten. Wie zullen het zijn die Mij in hun harten zullen toelaten? Welke 
volkeren zullen hun deuren voor Mij openen? Wie zullen degenen zijn die geen gehoor geven aan de 
roep van hun geweten? 
29  Bid! Wat kunt gij doen op dit oogenblik, nu ik u nog klein zie wat uw geestelijke ontwikkeling 
betreft, nu gij nog zwak en onhandig zijt? Word sterk door de beoefening van Mijn leer! Uw leven 
biedt u, dag na dag, de gelegenheid verdiensten te verwerven en uzelf te vervolmaken. Weest een 
volk dat het licht van Mijn Geest weerspiegelt in elk van hun werken, en Ik zal u spoedig uitzenden als 
nederige apostelen van Mijn leer om uw zending te volbrengen. 
30 Als jullie denken dat Ik Mijn troon heb verlaten om Mijzelf aan jullie bekend te maken, dan 
vergissen jullie je, want deze troon die jullie je inbeelden bestaat niet. Tronen zijn voor ijdelen en 
arroganten. Daar Mijn Geest oneindig en almachtig is, woont Hij niet op een bepaalde plaats: Hij is 
overal, op alle plaatsen, in het geestelijke en in het stoffelijke. Waar is die troon die jullie Mij 
toeschrijven? 
31 Neemt Mijn woorden niet als een verwijt voor uw weinig begrip en erkenning van de waarheid. Ik 
ben niet naar u gekomen om u te vernederen door uw onvolwassenheid te benadrukken. 
Integendeel, ik ben gekomen om jullie te helpen op te stijgen naar het licht van de waarheid. 
32 Denk je dat ik niet op de hoogte ben van de vooruitgang en ontwikkeling die je geloof en kennis 
hebben bereikt sinds je dit woord hebt gehoord? Waarlijk, ik zeg u dat ik beter dan gijzelf de stappen 
ken die gij neemt op het geestelijk pad. 
33 Toen jullie tot Mijn manifestatie kwamen, geloofden jullie niet in Mijn onderricht door middel van 
het menselijk verstand, omdat jullie dachten dat jullie Mij alleen konden vinden in de beelden, 
symbolen en andere voorwerpen die door jullie religieuze gemeenschappen gewijd waren. Toen je 
daarna, ondanks je gebrek aan geloof, voelde dat Mijn onderricht je hart beroerde en dat je ziel Mijn 
vrede voelde, besefte je dat een goddelijk licht zich openbaarde door die schepselen die 
voorbestemd waren om Mijn goddelijke boodschap door te geven. Een nieuw geloof werd in uw hart 
geboren, een licht ontbrandde dat u leerde begrijpen dat de mens zich rechtstreeks met zijn God kon 
verbinden. Maar dat was nog niet alles, je moest nog leren begrijpen dat het menselijk verstand niet 
essentieel is voor de Vader om jou Zijn onderricht te geven. Toen wist je dat deze goddelijke 
openbaring door de stemdrager tijdelijk zou zijn, want later zou de tijd van verbinding van geest tot 
geest komen, wanneer de mensen het materialisme, het fanatisme en alle onwetendheid die hun 



tradities en riten bevatten, uit hun erediensten, hun geloofsovertuigingen en hun rituele handelingen 
zouden verwijderen. 
34 Sommigen onder u hebben dit al begrepen, anderen leven ernaar. Maar jullie komen nog veel 
tekort om dat doel te bereiken van waaruit jullie Mij kunnen begrijpen in Mijn waarheid en de 
werkelijkheid van Mijn glorie en niet langer door middel van fantasieën die door jullie kleine 
menselijke verbeelding zijn verzonnen. 
35 Hou op Mij een stoffelijke gedaante te geven op een troon zoals die van de aarde, bevrijd Mij van 
de menselijke gedaante die jullie Mij altijd toeschrijven, hou op te dromen van een hemel die jullie 
menselijke verstand niet kan bevatten. Wanneer gij u van dit alles bevrijdt, zal het zijn alsof gij de 
ketenen verbroken hebt, die u bonden, alsof een dichte mist optrok en u in staat stelde een horizon 
zonder grenzen en een oneindig, stralend firmament te aanschouwen, dat echter tegelijkertijd 
tastbaar is voor uw geest. 
36  Sommigen zeggen: God is in de hemel, anderen: God woont in het hiernamaals. Maar zij weten 
niet wat zij zeggen, noch weten zij wat zij geloven. Ik "woon" inderdaad in de hemel, maar niet op de 
plaats die jij je hebt voorgesteld: Ik woon in de hemelen van licht, van macht, van liefde, van 
waarheid, van gerechtigheid, van zegening, van volmaaktheid. 
37  Ik ben aan gene zijde, ja, maar voorbij de menselijke zonde, voorbij materialisme, trots, 
onwetendheid. Alleen daarom zeg Ik tot jullie dat Ik "kom", omdat Ik kom tot jullie nederigheid, 
omdat Ik tot jullie spreek op zo'n manier dat jullie zintuigen Mij kunnen voelen en jullie verstand Mij 
kan begrijpen, niet omdat Ik kom van andere werelden of huizen; want Mijn Geest is overal thuis. 
38 Jullie hebben geworsteld en een lange tijd nodig gehad om jullie overtuigingen te veranderen, en 
jullie hebben nog meer te doen om het geestelijke doel te bereiken waartoe Ik jullie bestemd heb, 
namelijk jullie Vader te kennen, Hem lief te hebben en Hem eerbied te betonen door de geest. Dan 
zul je de ware glorie van de geest beginnen te voelen, die staat van verheffing, van harmonie, van 
vrede en welzijn, die het ware Paradijs zijn waartoe jullie allen voorbestemd zijn te komen. 
39  Vandaag opent gij de deuren van uw hart en uw geest voor het licht van Mijn onderricht. Met 
welke werken zullen jullie Mij verheerlijken? 
40  Gij allen zijt stil; de geest is stil voor Mij, evenals het lichaam. Jullie buigen je nek en vernederen 
je. Maar Ik wil niet dat Mijn kinderen zich vernederen voor Mij. Ik wil dat zij waardig zijn hun 
aangezicht op te heffen en het Mijne te aanschouwen, want Ik kom niet om knechten of slaven te 
zoeken; Ik zoek geen schepselen die zich vogelvrij voelen, verstotenen. Ik kom tot Mijn kinderen, die 
Ik zo liefheb, opdat zij, wanneer zij de stem van Mijn Vader horen, hun zielen kunnen verheffen op 
het pad van hun geestelijke opwaartse evolutie. 
41  "Maar zie, ik kom tot het huis van Jakob en vind er slechts vrees; ik hoop een feestmaal te vinden, 
maar er is slechts stilte. waarom, Mijn volk? Omdat uw geweten u uw overtreding verwijt en u 
verhindert vreugde te voelen bij Mijn komst. De reden is dat jullie jezelf niet liefgehad hebben, dat 
jullie niet gewerkt hebben zoals Jezus jullie geleerd heeft. 
42  Het heeft jullie aan geestelijke voorbereiding ontbroken om de schaduw van pijn aan te voelen 
die op jullie wacht, en daarom is het nodig dat jullie Vader zich materieel laat horen en in jullie taal 
tot jullie spreekt, zodat jullie weten dat de engel van oorlog nadert, dat zijn wapens zeer machtig zijn 
en dat tegenover hem de engel van vrede snikt. 
43  Op de vleugelen van de wind nadert de plaag meer en meer, en in de geestelijke ruimte zweven 
duizenden wezens, die dag na dag vallen op de velden van haat en tweedracht, en hun gestoordheid 
verduistert uw geesten en harten. 
44 De natuurkrachten zijn ontketend en wekken de wetenschappers uit hun dromen, maar zij, koppig 
in hun eigendunk, zetten hun vernietigende werk onder de mensheid voort. Als je vergeet te bidden, 
vervul je niet de taak die de Vader je heeft toevertrouwd. 
45  Gij weet wel, dat de vredestaak op uw geest rust sedert de tijd, toen Ik tot Jakob zeide: "Zie, Ik zal 
u een talrijk nageslacht schenken, door wie alle volken der aarde gezegend zullen worden. Daarom 
zwijgen jullie voor Mij. 
46 Zult gij wachten tot de wetten der mensen u onterven en u dwingen uw lippen te sluiten, die Ik 
heb opgeleid om van Mij te getuigen? 



47 Wees geen mensen van weinig geloof. Als Ik jullie heb uitverkoren, dan is dat omdat Ik weet dat 
jullie in staat zullen zijn Mij te dienen en te begrijpen hoe dat moet. 
48  Op deze dag zeg ik u: Als de volkeren vrede willen, zal ik die bereikbaar maken, naar hun liefde. 
Als zij meer oorlog willen, laat hen die dan hebben; maar daardoor zal de scepter van Mijn 
gerechtigheid op de aarde vallen. 
49  Indien de mensheid Mijn nieuwe discipelen zou vervolgen en hen zou trachten te beletten zieken 
te genezen en over Mijn leer te spreken, zullen de vreemdste ziekten zich onder de mensen 
verspreiden. Wetenschappers zullen ziek worden, de ogen van velen zullen gesloten zijn, anderen 
zullen in verwarring raken. De poorten van gene zijde zullen opengaan, en legioenen verwarde zielen 
zullen hele landen verwoesten en mensen bezeten maken. Dan, tegenover de onmacht van de 
wetenschap, zullen Mijn nederige werkers voortgaan en bewijzen geven van hun kennis, waardoor 
velen gelovigen zullen worden. Al deze rampen zijn u reeds lang aangekondigd, maar gij zijt doof en 
blind. Je bent ondankbaar. 
50 Soms is het nodig dat ik op deze manier tot u spreek. Maar verwar Mijn woord van liefde niet met 
een zweep. Ik hou van je. Kom dichterbij zodat je Mijn warmte kunt voelen. Nader tot Mij, opdat 
jullie de vrede van Mijn Koninkrijk mogen voelen. Jullie zijn degenen die Mij zochten toen jullie door 
de "woestijn" trokken, jullie zijn degenen die altijd achter Mijn belofte aanzaten. 
51  Bent u moe geworden van dit leven? Rust dan even uit in de schaduw van deze boom. Vertel Mij 
hier uw smarten en ween aan Mijn borst. Wanneer zul je voor altijd bij Mij zijn? Ik wil vrede zien in 
elke ziel. 
52 Laat de leeuwerik nu haar vleugels uitspreiden over het hele universum, zodat jullie haar vrede en 
warmte kunnen voelen. 
53 Vrouwen, jullie zijn het die met jullie gebed het kleine beetje vrede dat op aarde bestaat in stand 
houden, jullie zijn het die als trouwe bewaaksters van het huis ervoor zorgen dat het de warmte van 
de liefde niet mist. Zo verenigt u zich met Maria, uw Moeder, om de menselijke trots te breken. 
54  Mannen, Ik heb jullie tot meesters gemaakt op deze aarde, opdat jullie Mij daarop kunnen 
vertegenwoordigen. Uw geest is als die van de Vader, en uw lichaam als het heelal. Beoordeel de 
volmaaktheid van uw lichaam niet naar zijn afmetingen, maar naar het wonderbaarlijke leven dat 
erin bestaat, naar zijn orde en zijn harmonie. Maar zelfs in zijn grootste volmaaktheid is het lichaam 
beperkt, en er komt een tijd dat het ophoudt te groeien. Intelligentie en gevoeligheid blijven zich 
echter ontwikkelen tot de dood hem tegenhoudt. Maar alle wijsheid en ervaring die hij op aarde 
heeft opgedaan, blijven gegrift in de ziel, die groeit en zich ontwikkelt tot in alle eeuwigheid. 
55  Maak van uw huis een tweede tempel en van uw genegenheid een tweede aanbidding van God. 
Indien gij Mij wilt liefhebben, hebt dan uw vrouwen lief en hebt uw kinderen lief, want grote werken, 
gedachten en voorbeelden zullen ook uit deze tempel voortkomen. 
56  Jullie zijn allemaal Elia's schapen op dit moment. Sommigen leven in zijn horde, anderen zijn nog 
verdwaald. Het Licht van het Zesde Zegel verlicht in deze tijd alle geïncarneerde en niet langer 
geïncarneerde zielen. Terwijl sommigen op aarde deze wet gebruiken voor de vooruitgang en het heil 
van hun ziel, gebruiken anderen haar om door te dringen in de mysteries van de wetenschap en 
nieuwe wonderen te ontdekken. Het zijn de profane en ongehoorzame handen die nog steeds de 
vruchten van de boom der wetenschap afbreken om de harten der mensen te vergiftigen. Jullie leven 
in de zesde tijdsperiode die de mensheid op aarde zal doormaken als afspiegeling van het pad dat zij 
in de eeuwigheid moet afleggen. 
57  In het eerste tijdperk belichaamde Abel Mij op aarde, in het tweede Noach, in het derde Jakob, 
Mozes in het vierde, Jezus in het vijfde, in het zesde de huidige, Elia, en in het zevende zal de Heilige 
Geest heersen. 
58  Wat hebt gij met Mijn boodschappers gedaan? De eerste viel onder de slag van zijn eigen broer, 
die door afgunst er toe gedreven werd. De tweede werd miskend en bespot door massa's 
ongelovigen en afgodendienaren. 
59  De derde gaf bewijzen van Mijn macht in zijn leven en ontving daarvoor de ondankbaarheid 
terug, zelfs van zijn verwanten. 
60  De vierde moest de tafelen der wet breken wegens het geringe geloof van zijn volk, dat hij zo 
liefhad. 



61  De vijfde - hoewel zijn komst was aangekondigd - werd niet verwacht, vond geen geloof noch 
liefde, en nadat Hij zijn boodschap van liefde aan de wereld had gegeven, ontving Hij van de mensen 
de meest schandelijke dood die een profeet of boodschapper ooit heeft ondergaan. 
62  De zesde is in de geest gekomen op dit moment. Toch achtervolgen de pijlen van twijfel, 
onverschilligheid en spot hem. 
63  Wanneer het Zevende Zegel wordt losgelaten, en in plaats van een afgezant, het de Geest van de 
Eeuwige Zelf is die de mensen verlicht - wie zal dan trachten Mij te verwonden of te doden? 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 131  
(Paaszaterdag) 
 
1 Op deze dag waarop de klokken luiden om aan de wereld aan te kondigen dat de hemel geopend is 
om Christus te ontvangen, zeg ik u dat deze tradities voor u verleden tijd zijn. Nu is voor u innerlijk 
samenzijn op zijn plaats in plaats van verwarde praatjes; herinnering en meditatie in plaats van 
luidruchtige vreugderally's. Wat zou er gebeuren als de discipelen van de Heilige Geest de Goddelijke 
leringen zouden materialiseren? 
2  De geest is leven, en daarom zal hij nooit ophouden te bestaan. Hij moet zich vervolmaken om te 
kunnen wonen in de hoogte van de Hemel; jullie hebben je ontwikkeld, en het bewijs daarvan is dat 
jullie je vrijwillig afwenden van de beelden of symbolen van heiligen waarmee de mensen Mij 
proberen voor te stellen, omdat jullie Mij al opvatten als de Heilige Geest - oneindig en almachtig - 
en Mij niet beperkt willen zien. U hebt eindelijk begrepen dat er geen beter offer voor uw God is dan 
dat van uw goede werken. 
3 Heb ik je gezegd dat ik op de derde dag uit de dood zou opstaan? Dan heb Ik ook symbolisch tot u 
gesproken over de toekomstige gebeurtenissen: Hier ben Ik in de geest aan het begin van de Derde 
Tijd, Mijzelf bekend makend door het menselijk orgaan van begrip, en Ik ben ook gekomen tot hen - 
voor het geestelijk leven - die dood zijn. Door deze verkondiging, aangekondigd en beloofd op andere 
tijdstippen, hebt gij gehoord dat opzichtigheid en ceremoniën nutteloos zijn, dat gij uw ziel moet 
begiftigen met reinheid. U hebt reeds begrepen dat het uiterlijk zuiver en schitterend voorkomen 
zonder het hart gezuiverd te hebben een bedrog is dat niet onopgemerkt blijft door de Vader. 
4 Jullie kunnen indruk maken op de mens, jullie broeder, en hem zelfs misleiden, maar Mij niet, want 
Mijn doordringende blik ontdekt en leidt alles. Bovendien zult gij in deze tijd van groot geestelijk licht 
zien, dat de mensen alles verwerpen wat huichelarij bevat. Ik bereid u voor, opdat niemand u 
overrompelt, noch iemand uw medemensen bedriegt. 
5 Indien iemand zou verschijnen en beweren dat hij de wedergeboren Christus is, gelooft hem niet; 
want toen Ik u aankondigde dat Ik zou wederkomen, gaf Ik u te verstaan dat het in de Geest zou zijn. 
Als iemand tegen je zou zeggen: Ik ben de gezant van God - wantrouw hem, want de ware 
boodschappers beroemen zich niet en verkondigen niet de zending die Ik hun heb toevertrouwd. Zij 
identificeren zich alleen door hun werken. Het is aan de mensen om te bepalen of hij een 
boodschapper van de Heer is. Weet je nog dat ik je zei dat de boom gekend zou worden door zijn 
vruchten? 
6  Ik verbied u niet te proeven van de "vruchten der bomen", maar gij moet toegerust zijn om te 
weten hoe gij de goede vruchten van de slechte kunt onderscheiden. 
7 Zij die de waarheid liefhebben, zal ik oprichten als kandelaren om het pad van hun medemensen te 
verlichten. 
8 Ik heb een verlangen naar uw ziel, die onzichtbaar is voor uw ogen, omwille van wie Ik eens mens 
ben geworden en Mijn Bloed heb vergoten om haar te leren haar zending te volbrengen. 
9  Wees niet bang op uw weg mensen te ontmoeten die Mijn aanwezigheid in deze vorm ontkennen. 
Het zijn blinde mensen die nog geen licht in hun ziel hebben. Eens verwierpen zij Mij ook, maar toen 
zij Mijn wonderen zagen, moesten zij wel verkondigen dat Jezus de beloofde Messias was. 
10 gij zult hen, die Mij verloochend hebben, in deze tijd berouwvol en berouwvol voor u zien staan, 
zonder woorden te vinden om te belijden, dat deze leer van God afkomstig is; gij zult hen, die Mij 
verloochend hebben, berouwvol en berouwvol voor u zien staan 
11 Op deze dag waarop menigten zich met veel woorden naar hun kerken spoeden om het ogenblik 
te vieren waarop de hemel zich opende om Mij te ontvangen, zeg Ik jullie dat dit alles slechts een 
traditie is om indruk te maken op het hart van de mensen. Het zijn slechts rituelen die vandaag Mijn 
Goddelijke Passie materialiseren. 
12  Gij zult deze neiging niet volgen en geen altaren en beelden oprichten. Maakt geen voorstellingen 
van heilige gebeurtenissen, noch gebruikt gij bijzondere kledingstukken om u te onderscheiden, want 
dit alles is afgodische aanbidding. 



13  Roep Mij aan met uw hart, gedenk Mijn onderricht en neem Mijn voorbeelden tot uw voorbeeld. 
Bied Mij het eerbetoon van je correctie aan, en je zult voelen dat de poorten van de Hemel opengaan 
om je te ontvangen. 
14  Gelooft, dat zoals Jezus op de derde dag uit de doden is opgestaan, ik heden, in de derde Era, ben 
opgestaan onder de mensen die dood zijn van geloof en genade, om u door middel van het menselijk 
orgaan van het verstand de schoonheden van het geestelijk leven te onderwijzen. 
15  Tot de scharen, die naar Mij luisteren, zeg Ik: "Waarom bekleedt gij u met uw zondagse gewaden 
en met sieraden, en bekleedt uw ziel niet liever met reinheid? Ik zal alleen deze kleding bij jullie zien. 
16  Vermijd de valse en profane voorstellingen die van Mij en Mijn Lijden worden gemaakt, want 
niemand kan Mij vertegenwoordigen. Leef naar mijn voorbeeld en mijn leer. Wie zo handelt, heeft 
zijn Meester op aarde vertegenwoordigd. 
17  Terwijl sommigen wierook en mirre branden als offer aan Mijn Goddelijkheid, leer Ik jullie Mij de 
innerlijke essentie van je hart aan te bieden, de geur van je ziel. Dit spirituele offer is wat ik van je wil. 
18  Op deze morgen van genade gedenkt de mensheid de derde dag waarop Christus opstond om 
Zijn apostelen te troosten, en toen Hij de drempel van de dood overschreed om degenen in 
geestelijke nood op te zoeken. Weet je nog dat ik tegen je zei: Ik ben de grote Landman of Herder. 
Deze taken worden ook aan jou gegeven. Wie anders dan een herder kan zielen leiden en naties 
leiden? En is de vader van het gezin die de harten neigt, of een leraar die de geesten onderwijst - zijn 
zij geen landlieden? 
19  Ieder krijgt een aantal zielen toegewezen om te leiden of te verzorgen, en deze taak houdt niet 
op bij de lichamelijke dood. De ziel blijft zaaien, cultiveren en oogsten, zowel in de geestelijke wereld 
als op aarde. De grotere zielen leiden de mindere, en deze leiden op hun beurt anderen met een nog 
geringere graad van ontwikkeling, terwijl het de Heer is die hen allen naar Zijn horde leidt. 
20 Wanneer ik u zeg dat de grote zielen de kleine leiden, bedoel ik niet dat die zielen vanaf het begin 
groot zijn geweest, en dat de tweede altijd klein moeten zijn vergeleken bij hun broeders en zusters. 
Zij die nu groot zijn, zijn groot omdat zij zijn opgestaan en geëvolueerd in de vervulling van de edele 
taak van het liefhebben, dienen en bijstaan van hen die die graad van spirituele evolutie nog niet 
hebben bereikt, hen die nog zwak zijn, hen die de weg kwijt zijn, en hen die lijden. 
21  Zij die vandaag klein zijn, zullen morgen groot zijn door hun volharding op de weg van de 
ontwikkeling. 
22 De ladder van geestelijke volmaaktheid die Jakob in zijn profetische droom gesymboliseerd zag, is 
de weg die in de wereld begint en in de hemel eindigt, die zijn begin in de stoffelijke wereld heeft en 
zijn einde in de volmaaktheid van het geestelijk leven. 
23 Gij zult uw kinderen, uw discipelen, uw volkeren niet verlaten, zelfs niet met de dood, want de 
afstand tussen de ene wereld en de andere is slechts schijnbaar. Vanuit de geestelijke sfeer zult gij in 
staat zijn uw getal te blijven verzorgen, te leiden en te verzorgen, en dikwijls zult gij in staat zijn 
grootse werken tot stand te brengen, die gij op aarde voor onmogelijk zoudt hebben gehouden. 
24  Gezegend is de weg van uw ziel die u dagelijks met grotere klaarheid de liefde van uw Vader doet 
beseffen en u de grootheid van Zijn werken leert verstaan. 
25  Is het mogelijk dat na deze leer iemand zal blijven hopen dat de dood hem van zijn kruis zal 
bevrijden, of dat er iemand zal zijn die vreest dat de dood hem zijn zaad zal ontnemen? 
26  Alles leeft in Mij, alles bestendigt zich in Mij, niets gaat verloren. 
27  In deze tijd zoek Ik u in uw huizen, want als u Mij zoekt, zoek Ik ook u. Ik wil met u spreken, laat 
Mij doordringen tot op de bodem van uw hart en tracht niet uw smarten of uw overtredingen voor 
Mij te verbergen. 
28 Tracht Mij in stilte te horen, hef je geest op tot je Vader en weldra zullen jullie Mijn Stem horen 
die tot jullie spreekt in een taal die jullie nog nooit gehoord hebben en toch zullen jullie ze kunnen 
verstaan alsof jullie ze altijd al gehoord hebben; Ik ben het die tot jullie gesproken heb in een taal die 
jullie nog nooit gehoord hebben 
29 Jullie moeten je hierover niet verbazen, want jullie moeten begrijpen dat Ik het Universele Woord 
ben. Ik spreek tot de gewetens, tot de harten, tot de zielen, tot de rede en tot de zinnen, Ik spreek in 
alle wezens, Mijn stem houdt nooit op. 



30  Leer Mij te horen en Mijn lessen te bestuderen. Gedenk, dat Ik u gezegd heb, dat wie van het 
water van Mijn woord drinkt, nooit meer dorst zal hebben. Ik heb Mijn wijsheid uitgestort over alles 
wat bestaat, opdat jullie haar op je levensreis mogen verzamelen. 
31 Zelfs indien er geen godsdiensten in de wereld waren, zou het voldoende zijn je te concentreren 
op de bodem van je wezen om Mijn aanwezigheid te vinden in je innerlijke tempel. Ook zeg ik u dat 
het voldoende zou zijn alles wat het leven u voorschotelt te observeren om daarin het boek der 
wijsheid te ontdekken dat u steeds weer zijn mooiste bladzijden en zijn diepste leringen laat zien. 
32  Dan zult gij begrijpen, dat het niet rechtvaardig is, dat de wereld dwaalt, terwijl zij de rechte weg 
in haar hart draagt, noch dat zij in de duisternis der onwetendheid dwaalt, terwijl zij te midden van 
zoveel licht leeft. 
33 Ik ben niet gekomen om u te oordelen, alleen om elke zondaar te veroordelen. Ik ben gekomen 
om u te oordelen, maar niet zonder u eerst een nieuwe kans te bieden om uw ziel te bevrijden van al 
haar overtredingen. 
34 Ik roep allen, want Ik wil Mijzelf omringd zien door deze grote familie, die voor Mij de mensheid is, 
aan wie Ik zoveel welwillendheid en tederheid heb geschonken dat Ik Mijzelf tot een van hun zonen 
heb gemaakt; Ik roep hen allen, want Ik roep hen allen tot Mij 
35  Jullie die de gelegenheid hebben gehad Mij in deze vorm te horen, weet dat jullie op het juiste 
moment zijn gekomen. Noch ben ik voor of na de juiste tijd gekomen, noch ben jij te laat of te vroeg 
gekomen. Dit is de tijd die aan uw geest is beloofd sinds de verste tijden, opdat hij daarin de 
voortzetting zou ontvangen van een onderricht dat in vroegere tijden nog maar nauwelijks was 
begonnen. 
36 Jullie konden niet tot Mij terugkeren zonder eerst alle vruchten van het leven te proeven en van 
alle genoegens te genieten. Hoe weinigen zijn de wezens die hebben geweten hoe zij trouw en rein 
aan de zijde van de Vader moesten blijven! Zij hebben alleen Zijn wil gedaan. Maar gij, die dikwijls in 
uw gebeden hebt herhaald: "Heer, Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel" - het is een leugen 
dat gij altijd volgens Mijn wil hebt gehandeld. Omdat gij geleefd hebt volgens uw wil, die onvolmaakt 
is, hebt gij zulke grove fouten begaan, waarvoor gij thans met groote bitterheid, ziekten en 
ontberingen boet. Maar gij zult niet langer uw wil opleggen en u onderwerpen aan een Goddelijk 
gezag dat alles met wijsheid en rechtvaardigheid leidt. Dan zult gij niet langer dwalingen begaan en 
lijden om hunentwil. 
37 Bid en zoek de eenzaamheid en stilte van uw innerlijk heiligdom, en in dit gebed zullen de 
zintuigen en vermogens die thans in uw wezen sluimeren, naar voren komen en tot u spreken over 
de vroegere leringen en de toekomstige gebeurtenissen die nu voor uw geest ontoegankelijk zijn. 
Dan zul je leren dat je een werk moet afmaken dat je in vorige levens hebt laten liggen zonder het te 
voltooien. In het huidige tijdperk begint de mens zichzelf geestelijk te kennen. Reeds staat hij voor de 
poort van het Heiligdom, waar hij de verklaring zal vinden van alle geheimenissen, die hem tot nu toe 
omringd hebben, zonder dat hij in staat was ze aan zichzelf te verklaren. Maar wee degenen die, 
ondanks Mijn voortdurende roep, doof of ongevoelig blijken voor de stem die onophoudelijk aan de 
deuren van hun hart klopt, want er zal in hen levensvermoeidheid zijn en een melancholie die tot nu 
toe onvoorstelbaar was. 
38 O vrouwen van dit volk, die Mijn Woord horen dat de diepste en edelste snaren van uw harten 
raakt, waak over de uwe, houd de vlam van het geloof brandend in hen, cultiveer deugd, vrede en 
broederschap. Ik richt Mij tot u, want uw hart is ontvankelijker voor Mijn Woord, hoewel uw geest 
gelijk is aan die van alle mensen. 
39  Ik zal van u allen de geliefde leerlingen maken die leren te corrigeren zonder iemand te kwetsen 
of te veroordelen, die een wond weten te genezen zonder te laten bloeden, die weten te vergeven 
zonder vernedering te veroorzaken. Wanneer gij aldus bereid zijt, zal Ik u uitzenden naar de volkeren 
als raadgevers, als boodschappers van de vrede, als herauten van deze Blijde Boodschap, als 
waardige discipelen van Hem die u zoveel geleerd heeft. Maar vergeet niet dat de enige die kan 
geven de Vader is, en Hij is ook de enige die de ziel alles kan teruggeven wat zij verloren heeft. 
40 Na 1950, wanneer Mijn manifestatie in deze vorm voorbij zal zijn, zal Ik jullie niet alleen laten. Ik 
zal aanwezig blijven in een andere vorm, op een meer delicate wijze, en als jullie in waarheid waken 
over de leringen die Ik jullie heb toevertrouwd, en jullie jezelf vergeestelijken, zullen jullie Mijn 



Aanwezigheid nog dichter bij jullie voelen. Als jullie geloof hebben, zullen jullie Mij zien met jullie 
geestelijke ogen en als jullie je verenigen als broeders en zusters in Mijn Werk, zullen de mensen 
naar jullie toestromen zoals zij zijn toegestroomd in deze tijd waarin Ik Mijzelf bekend heb gemaakt 
door middel van stemdragers. 
41 Niemand zal in staat zijn dit zaad uit uw harten te rukken, want het zal van generatie op generatie 
overgaan. 
42 Er zal strijd zijn: De goddelozen en de huichelaars zullen naar u wijzen en u vervolgen omdat u dit 
spoor volgt. Maar niets zal dit volk kunnen doen terugtrekken, want dit zaad, dat Ik in uw harten heb 
gezaaid, zal ontluiken in de ogenblikken van beproeving, als een woord van licht op de lippen van uw 
kinderen. 
43 Zoals het Christendom erin slaagde Mijn Leer van de Liefde bekend te maken in tijden waarin de 
mensen het moeilijk vonden liefde voor elkaar te voelen, zo zal in deze tijd het spiritisme worstelen 
in een tijd waarin het materialisme de harten van de mensen heeft versteend. En als in die tijd het 
woord van Christus de grondvesten van het leven van de mensen deed schudden, dan zal zelfs nu dit 
licht de gevoeligste snaren van hun hart doen trillen. Er zullen perioden zijn waarin Mijn zaad 
verdwenen lijkt te zijn. Toch zal het slagen en volharden te midden van alle gebeurtenissen op aarde. 
44 Als sommigen erin slagen Mijn waarheid te verbergen, zullen anderen zich inspannen om haar 
bekend te maken. Als de ouders moeten zwijgen, zullen de kinderen spreken. Maar Mijn Woord zal 
vloeien van de lippen van Mijn discipelen, en de getuigenissen zullen overal verschijnen. Maar eis 
niet de vervulling te zien van alles wat ik u thans aankondig. Laat eerst het zaad ontkiemen, laat dan 
de plant de verlangde vrucht dragen en zelfs daarna zult gij de vrucht laten rijpen. Dan zul je al mijn 
profetieën zien uitkomen, de een na de ander. Sommigen onder u zijn ijverig, anderen nalatig; maar 
ik zeg u, dat gij allen geduldig en volhardend moet zijn. 
45 Als je weet wat het kost om een vrucht of een zaad te oogsten nadat je het hebt gekoesterd, zul je 
er echte liefde voor hebben. Daarom wil Ik dat Mijn zaad door jullie handen gaat, opdat jullie het 
zullen liefhebben en al zijn waarde zullen erkennen. Om je te helpen je taak te volbrengen, versterk 
ik je voor de strijd. 
46  De herder brengt de kudde liefdevol naar de horde van zijn liefde, die de boezem van de Heer is 
voor de zielen. 
47 Ga voorwaarts, Mijn stem zegt je, stop niet onderweg. Houd van de tijd als van een kostbare 
schat, gebruik hem bij de vervulling van de plichten van uw geest en bij die welke uw aardse 
verplichtingen u opleggen. Gebruik het in alles wat Mijn wet gebiedt, en de beloning die je zult 
krijgen zal licht en vrede voor je geest zijn. 
48 Voor veel mensen van deze tijd loopt hun verzoening op aarde ten einde. U die deze 
openbaringen hoort en niet weet of u tot het getal der uitverkorenen behoort, maak gebruik van het 
laatste ogenblik van uw bestaan, onderzoek het in het licht van uw geweten. Onderzoek uw 
beproevingen die u moet doorstaan, betaal zoveel mogelijk al uw (geestelijke) schulden, en met deze 
voorbereiding zult u een aangename vrucht verkrijgen die uw ziel zal oogsten zodra zij de drempel 
van het geestelijk leven overschrijdt. 
49 Denk niet aan de dood, anders wordt het onbekende voor u een deprimerende vaste gedachte. 
Bedenk dat u zult leven, en wees er zeker van dat wanneer u het pad van de geestelijke sfeer 
aanschouwt, uw ziel zal uitroepen van vreugde en verbazing: Het lijkt wel of ik hier eerder ben 
geweest! 
50  Mijn leringen te bestuderen en juist te interpreteren, want als jullie dat niet zouden doen, zouden 
jullie vervallen tot fanatisme ten gevolge van de slechte weergave die jullie geven aan Mijn leraren 
van de vergeestelijking, en aangezien dit de verheffing van de geest is, laat zij geen dwaling toe. 
51 Leef zuiver, nederig, eenvoudig. Vervul alles wat rechtvaardig is op menselijk gebied, evenals alles 
wat uw geest aangaat. Verwijder uit uw leven het overbodige, het kunstmatige, het schadelijke, en 
verfris u in plaats daarvan met al het goede in uw bestaan. 
52  De weg is zo glad en de last van het kruis is zo licht, als gij reeds geleerd hebt te leven, zodat het 
gemakkelijk zal schijnen uw plicht tot verzoening te vervullen. Maar voor degene die zware lasten 
draagt en ketenen met zich meesleept door de wereld, lijkt het onmogelijk om de weg van de Heer te 
gaan en de voetstappen te volgen die Hij heeft achtergelaten. 



53 Realiseer je dat de Meester niets onmogelijks van je vraagt. Ik zeg niet eens dat je je leven in een 
ogenblik moet veranderen. Bevrijd je hart van materiële zaken, bevrijd het van egoïsme, en je zult 
voortgaan op de weg die Ik voor je heb uitgestippeld met zachtmoedigheid en liefde. 
54  Niet zij zijn Mijn dienaren die beweren Mij te dienen met ijdele woorden, zich beroemend op 
kennis of oordelend over het werk van hun medemensen. Mijn dienaren, Mijn discipelen, Mijn 
soldaten zijn zij die met een rein, ijverig en nuttig leven Mijn licht zaaien op hun weg, een spoor van 
deugd en voorbeelden van het goede nalatend. 
55  Niemand heeft het recht te oordelen over de daden van zijn medemens, want als hij die rein is 
het niet doet, waarom zou hij die vlekken in zijn hart heeft het dan wel mogen doen? 
56  Ik zeg u dit, omdat gij altijd begerig zijt het zaad van uw broeder te onderzoeken, hopende er 
fouten in te vinden, om hem uw zaad te tonen en hem te vernederen door hem te zeggen dat uw 
werk zuiverder en volmaakter is. 
57  De enige rechter die uw werken kan wegen is uw Vader, die in de hemelen woont. Wanneer Hij 
met Zijn weegschaal verschijnt, is het niet hij die meer begrijpt die in Zijn ogen meer verdienste zal 
hebben, maar hij die begrepen heeft hoe een broeder te zijn voor zijn medemens en een kind van 
zijn Heer. 
58  Het is noodzakelijk dat Mijn volk onder de volkeren verschijnt en een voorbeeld is van 
broederschap, harmonie, naastenliefde en begrip, als een soldaat van de vrede tussen hen die 
opnieuw de Goddelijke leringen misbruiken om te twisten, elkaar te kwetsen en van het leven te 
beroven. 
59  Tot Mijn kinderen van alle verenigingen, kerken en sekten spreek Ik door hun geweten. Ik spoor 
hen aan tot verzoening en inspireer hen met grote gedachten vol licht. Maar het is essentieel dat 
jullie weten dat Ik door jullie een boodschap aan hen achterlaat die jullie in Mijn naam aan hen 
moeten overbrengen. 
60 Je moet nederig zijn. Je moet het niet erg vinden om beledigd te worden. Wees voorzichtig. 
Vernederingen en leed zullen u worden aangedaan. Maar uw woord, dat mijn boodschap zal zijn, 
zullen zij niet uit hun gedachten kunnen bannen. Daarom zeg ik tegen jullie: Als sommigen 
ongevoelig en doof blijven voor uw oproep, zullen anderen ontwaken uit hun lange slaap en zich 
oprichten om vooruit te komen en hun leven op het rechte pad van vernieuwing en bekering te 
brengen. 
61 Wapen u met moed, geloof en kracht, zodat u de strijd aankunt. Maar ik wijs u erop: laat u niet 
intimideren wanneer u met een van uw medemensen spreekt omdat u hem goed gekleed ziet of 
omdat hij wordt aangesproken met prins, heer of minister. 
62  Neem als voorbeeld Paulus en Petrus, die hun stem verhieven voor hen die de wereld heren 
noemden. Zij waren groot van geest, en toch beroemden zij zich er tegenover niemand op, dat zij 
heren waren; integendeel, zij beweerden dienaren te zijn. Volg hun voorbeeld en getuig van Mijn 
waarheid door de liefde van uw werken. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 132  
 
1 Welkom, jullie die de vlam van liefde voor jullie Meester in jezelf beginnen te voelen. Verwelkom u 
die uw leven wilt verzoeten met de streling van Mijn woord. Welkom ook jullie die twijfelen aan Mijn 
Aanwezigheid, want Ik zal jullie bevrijden van jullie twijfel en die zal plaats maken voor Mijn liefde. 
Welkom ook aan jullie die komen met een bedroefd hart, want ik zal jullie de troost geven die jullie 
nodig hebben. Jullie zijn allemaal omarmd door Mijn liefde. 
2 Wanneer jullie Mij jullie zien ontvangen, zeggen jullie Mij met heel jullie hart: "Heer, ik heb op U 
gewacht, ik heb al verlangd naar Uw komst en ook naar Uw liefdevolle woord". - Zoekt u het 
Koninkrijk van God? Ik zal je er stap voor stap naar toe brengen totdat je het hoogste niveau van 
perfectie bereikt. Velen die u op aarde zijn voorgegaan, hebben die sublimiteit reeds bereikt. Zij zijn 
de geesten van het licht, de boodschappers van God, die onzichtbaar tot de mensen komen om hun 
boodschappen en ingevingen te brengen. 
3 O discipelen, streeft naar de vooruitgang van de geest en gij zult al die problemen leren ophelderen 
waarvan gij de oplossing onmogelijk acht, hoewel zij binnen uw mogelijkheden ligt. Als jullie met 
zulke hoge gaven begiftigd zijn, waarom willen jullie dan dat Ik alles voor jullie doe? Bedenk dat jullie 
tot Mij moeten komen door jullie verdiensten, inspanningen en zelfs offers. Ik wijs je de weg om 
verder te komen op het pad om het doel te bereiken. 
4  Zie, Mijn woord is als een goed zaad. Soms valt het op harde grond, tussen stenen en doornen: het 
is materialisme, de onverschilligheid van harten waarin Mijn Leer niet kan ontkiemen. Soms begint 
een plant net te bloeien als een onzuivere hand komt en hem afsnijdt. Dit gebeurt wanneer het hart 
zich laat leiden door slechte hartstochten. Wanneer het zaad in vruchtbare grond valt, ontkiemt het 
op tijd, bloeit en zet knoppen uit; de vaste plant reikt elke dag hoger en geeft overvloedig vrucht. 
5 Gij vraagt u soms af: "Waarom kiest de Meester, in plaats van Zijn dienaren en discipelen uit te 
kiezen, niet ons allen die Zijn kinderen zijn? Ik kies degenen bij wie het de juiste tijd is, zoals in het 
geval van gerijpte zaden. Voor de anderen laat Ik nog enige tijd totdat zij volgroeid zijn, om Mij te 
kunnen dienen. De Meester gedraagt zich als een goed visser die vroeg aan boord gaat, zijn net 
uitwerpt waar hij weet dat er veel vis zit, en wanneer hij het vol vis heeft binnengehaald, laat hij de 
nutteloze kleine vissen door het net glippen en selecteert zo de grotere vissen. Ik ben de visser van 
de zielen die Zijn net uitzet om jullie harten erin te vangen. Hoevelen die gevangen waren in Mijn 
netten van liefde keerden terug naar de zee van hun rusteloosheid en hartstochten! Zij kunnen nog 
niet behoren tot de uitverkorenen die Mij getrouw en verzoenend volgen. Maar daar komen ze later 
op terug. 
6 Ik tracht Mijn stem hoorbaar te maken in alle zielen, maar het materialisme van de mensen staat 
hen alleen toe de stem van de wereld en van het vlees te horen. Maar er zijn er die Mij horen, en dat 
zijn de bedroefden, de nooddruftigen, de zieken, de verachten, zij die de wereld niet meer nodig 
heeft en die zij in de vergetelheid heeft gestort omdat zij niets meer te geven hebben. Zij horen Mij 
zeer goed, omdat zij weten dat zij van Mij alleen iets kunnen verwachten. Wat kan mijn stem, mijn 
woord betekenen voor hem die alles in de wereld vindt wat hij begeert? Deze ziet alleen zijn 
materieel geluk, en als hij op enig moment Mijn roep hoort, zegt hij ook tegen Mij, zoals hij tegen een 
bedelaar pleegt te zeggen: "Vandaag heb ik je niets te geven; kom morgen maar weer!" Maar wie 
kent die "morgen"? Wie kan weten hoe lang het zal duren voordat er weer een oproep tot hem 
komt? Het kan morgen zijn, net zoals het kan zijn in een ander bestaan. Gezegend is hij die zijn 
verdriet vergeet boven het verdriet van anderen. 
7  Bid, besef dat nu de tijd is aangebroken waarin Mijn Gerechtigheid en Mijn Licht alle duistere 
machten hebben doen beven. Dit is een moeilijke en gevaarlijke tijd, want zelfs de wezens die in de 
duisternis vertoeven, zullen zich onder u voordoen als wezens van het licht, om u te verleiden, om u 
in verwarring te brengen. Ik geef jullie Mijn licht, opdat jullie niet van het pad afdwalen en je niet laat 
misleiden door hen die Mijn naam misbruiken. 
8 De bedriegers zijn niet alleen onzichtbare wezens, maar jullie zullen ze ook geïncarneerd vinden in 
mensen die tot jullie spreken over leringen die zich voordoen als licht, maar die in strijd zijn met Mijn 
leringen. Aan deze moet je geen gehoor geven. Mijn woord wordt herkend aan zijn hoge 



spiritualiteit, zijn betekenis en goddelijke "smaak". Wie erin slaagt de "smaak" van Mijn Woord te 
leren kennen en er vertrouwd mee raakt, zal niet in dwaling vervallen. Ik heb jullie het recht gegeven 
om Mijn Woord te onderzoeken en te doorgronden, zodat jullie het van binnenuit zullen kennen. 
9 Daar Ik over jullie waak als de herder die zijn schapen hoedt, wanneer Ik Mijn netten uitwerp om 
jullie zielen te redden uit de onrustige golven van de oceaan, moeten jullie op jullie beurt bidden 
voor jullie medemensen en jullie gebed zal zich verspreiden als een mantel van vrede over de 
mensheid; Ik ben de Herder die over jullie waakt, Ik ben de Herder die zijn schapen hoedt; Ik ben de 
Herder die over jullie waakt als de Herder die zijn schapen hoedt 
10 Jullie begrijpen nu dat Ik Mijn Goddelijke Openbaring in drie grote tijdperken heb verdeeld; Ik heb 
Mijn Openbaring in drie grote tijdperken verdeeld 
11 Het was in de geestelijke kinderschoenen van de mensheid dat de Vader haar de Wet gaf en haar 
een Messias beloofde die de poort naar een nieuw tijdperk zou openen. 
De Messias was Christus, die tot de mensheid kwam toen zij in hun "geestelijke jeugd" waren. Hij 
leerde de mensen een hogere vorm van vervulling van de Wet, die zij vroeger van de Vader hadden 
ontvangen en niet wisten hoe zij die moesten vervullen. Het "Woord Gods" sprak door de lippen van 
Jezus, en daarom zeg ik u, dat de wereld de stem en het gebod van hun Vader bleef horen door het 
liefdesonderricht van de volmaakte Meester. 
13 Jezus van zijn kant bood aan het volk de Geest der waarheid te zenden, opdat hij hun zou doen 
begrijpen al wat zij van zijn leer niet begrepen hadden. 
14 Welnu, geliefde mensen, dit eenvoudige, nederige woord dat u hoort is de stem van de Geest der 
Waarheid, is het geestelijk licht van God dat in uw wezen wordt uitgestort, opdat u uw ogen zult 
openen voor de Nieuwe Tijd. Dit licht, dat u alle openbaringen van uw Meester helder begint te doen 
begrijpen, is het licht van uw Vader, de Heilige Geest, die de mensheid verrast op een grotere hoogte 
van geestelijke ontwikkeling, dat wil zeggen, naarmate zij de volwassenheid nadert, om de 
openbaringen van God te begrijpen. 
15 In alles wat dit Licht jullie openbaart, zullen jullie de instructie van de Vader ontvangen, want "Het 
Woord" is in Mij en de Heilige Geest is Mijn eigen Wijsheid 
16 Deze vorm van openbaring door menselijke stemdragers is slechts de inleiding tot de ware 
geestelijke vereniging van de mensen met hun Schepper en Heer, wanneer gij, vervuld van de geest 
der waarheid, tot uw Vader spreekt van geest tot geest. 
17 Tot hen die nog niet geloven in Mijn openbaring op dit ogenblik, zeg Ik: Ontken niet dat de 
Meester opnieuw met de mensen zal communiceren, want Hij heeft beloofd tot jullie terug te keren 
en geen enkele van de Goddelijke beloften is onvervuld gebleven. Noch moet gij u van uw Vader 
distantiëren door te zeggen dat het onmogelijk is gemeenschap met Hem te hebben. In waarheid, ik 
zeg u dat de Heer altijd in contact is geweest met de mensen in verschillende vormen, al naar gelang 
hun geestelijke rijpheid. 
18. Dit nieuwe tijdperk zal, omdat het dat van de vergeestelijking is, dat van de heilige Geest worden 
genoemd, omdat het zal worden verlicht door het goddelijke licht dat alles verklaart en u leert alles 
te begrijpen. 
19  Het nieuwe tijdperk is reeds begonnen en zal nooit eindigen, want het hoogtepunt van dit 
tijdperk zal aan de eeuwigheid worden verbonden. 
20  Kent gij nog niet de grootheid en de wonderen die de tijd van het licht u belooft? Verheugt gij u 
niet bij de gedachte dat de tijd reeds nabij is, dat de wereld aan haar duisternis zal ontkomen en haar 
ogen zal openen voor de nieuwe dag? 
21  De verwarring zal ophouden, het bedrog zal verdwijnen, de geheimen zullen oplossen, en een 
stralend, maar tegelijk zoet en mild licht - want het is dat van de Goddelijke Geest - zal zeggen tot de 
mensen die lang hebben gezocht, getwijfeld en zichzelf gekweld hebben: Hier is de waarheid. 
22  Begrijp, dat Christus de wet van de Vader heeft uitgelegd en dat de leer van de Meester verlicht 
wordt door het licht van diezelfde Vader, die gij de Heilige Geest noemt. 
23 Om dit licht te bereiken, verhef jullie gedachten, laat de geest vrij zijn, open jullie harten, want Ik 
wil een stroom van zegeningen over jullie uitgieten; Ik ben het die jullie dit licht zal geven 



24 Jullie, mensen, die pas vandaag naar het Licht van Mijn Woord zijn gekomen: open jullie 
behoeftige handen en neem het brood en de wijn van Mijn onderricht; Ik ben het die jullie Mijn 
Woord heb gegeven. 
25 De beproevingen zijn over u allen heengegaan; bij sommigen zijn zij kort maar hevig geweest, bij 
anderen zijn zij lang en bitter geweest; ogenblikken, uren, dagen en jaren van pijn zullen voor u 
voorbij zijn, en vrede zal wederkeren in uw harten. Uit Mijn Geest naar de uwe vloeien Mijn balsem, 
Mijn kracht en Mijn licht. 
26 Laat Mijn uitstraling je omhullen, zodat je hier verdriet, smart, ellende en tranen kunt vergeten. 
Het is nu tijd voor jullie om de schat te ontdekken die je in je draagt, en op te houden paria's in de 
wereld te zijn. 
27  Volk, vreest niet, want ik zal u geen bevelen of verantwoordelijkheden opleggen, zolang gij niet 
de vrede, de kracht van uw ziel en de gezondheid hebt verkregen waaraan het u ontbreekt. Zodra je 
je sterk voelt, zal je hart Mij danken en tegelijkertijd vragen om een plaats in Mijn wijngaard. 
28 "Vraagt en u zal gegeven worden" zeg ik tot de zieken, tot hen die vrede nodig hebben, tot de 
armen, tot hen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, tot de weduwen, tot de wezen, tot hen 
die geen beminde hebben in de wereld, kortom tot allen die de beker der bitterheid drinken. Maar 
beloof mij niets voor mijn bestwil. Sta Mij toe jullie te overspoelen met Mijn liefde, maar jullie 
hebben de volledige vrijheid Mij te volgen of je van Mij af te keren. Wie Mij volgt of niet, laat Ik over 
aan de dankbaarheid van uw hart, uw inzicht, uw geweten. 
29  Het is geen bevel dat Ik jullie geef, maar jullie moeten Mij ook geen voorwaarden opleggen om 
Mij te volgen. 
30  Wat gij in gedachten moet houden is dit, dat aan ieder die zich vernieuwt, die een rechtvaardig 
leven leidt en een vonk van deugd in zijn werken legt, de kostbaarste schatten van de geest ter 
beschikking staan, zoals vrede, gezondheid en het licht van de wijsheid. 
31  Als u gehoorzaam en zachtmoedig bent, hebt u niets te vrezen. In Mij zul je alleen liefde, 
rechtvaardigheid en goedheid zien zonder grenzen. 
32 Uw vrees zal gerechtvaardigd zijn indien gij dwaalt. Maar dan zul je de gevolgen van je 
onvolmaakte daden moeten vrezen. 
33  Onder u is er een, die tot Mij zegt: "Heer, waarom hebt Gij mij geroepen, wetende dat ik een zeer 
hard hart heb, dat voor niemand barmhartigheid gevoelt?" Tot hem zeg Ik dat hij ongerust moet zijn, 
want Mijn macht is groot en doet kristallen wateren ontspringen, zelfs uit rotsen. 
34  Volhard in het luisteren naar Mijn woord, het is het enige wat Ik van u vraag. Dan, wanneer je er 
het minst aan denkt, zal de duisternis van je geest oplossen zodat het licht kan doordringen; en dat 
hart, als een dode in zijn doodskist, zal opstaan tot leven, voelend en liefhebbend, zoals het ieder 
kind van God betaamt. 
35 Leer bidden, zegt je Meester tegen je. Ik zal met u spreken in uw stille kamer. Ik zal tot Mijn zieken 
spreken en hen zalven en hen de troost van Mijn goddelijke genezende balsem laten voelen. Ik zal je 
geven waar je op hebt gewacht. 
36  Leer te spreken met de geneesheer der geneesheren, o gezegende zieken, want morgen zullen 
jullie Mij dikwijls moeten aanroepen wanneer jullie weer gezond zijn en andere zieken aan jullie zijn 
toevertrouwd. 
37  Heb altijd vertrouwen, opdat het wonder moge geschieden, en verzamel verdienste, opdat gij 
altijd waardig moogt zijn wat gij vraagt. 
38 Welke verdiensten kan een zieke verwerven die niet in staat is tot enige strijd? Zijn verdiensten 
kunnen talrijk en groot zijn als hij zich weet te wapenen met geduld en onderwerping, als hij weet 
nederig te zijn voor de Goddelijke Wil, en als hij weet Mij te zegenen te midden van zijn pijn, want 
zijn voorbeeld zal vele harten verlichten die in duisternis vertoeven, die wanhopen en zich overgeven 
aan ondeugd, of die aan de dood denken als een beproeving hen overvalt. Als deze mensen op hun 
weg een voorbeeld tegenkomen van geloof, van nederigheid en van hoop, dat voortkomt uit een hart 
dat ook veel lijdt omdat het een zeer zwaar kruis draagt, dan zullen zij voelen dat hun hart geraakt is 
door een straal van licht. En zo is het waar, daar zij niet in staat waren de stem van hun eigen 
geweten te horen, moesten zij het licht van het geweten ontvangen dat een andere medemens tot 
hen zond door zijn voorbeeld en zijn geloof. 



39  Geef niet op, verklaar uzelf nooit mislukt, buig niet voor de last van uw lijden. Houd altijd de 
brandende lamp van je geloof voor je ogen. Dit geloof en je liefde zullen je redden. 
40 Mannen die in stilte ontberingen en ellende lijden, die dag na dag de beker der vernedering 
drinken, ik zegen uw schreden. Gisteren waren jullie meesters, nu zijn jullie dienaren; vroeger 
bedekten feestelijke kleren jullie, nu omhult armoede jullie. Je woont in een ellendig hoekje van 
waaruit je je verleden herinnert, en daar vergiet je heimelijk je tranen, opdat noch je vrouw noch je 
kinderen je zien huilen. U voelt lafheid op die momenten en wilt uw dierbaren niet wanhopig maken. 
Alleen ik ken dit verdriet, alleen ik weet hoe ik deze tranen moet drogen. Tot allen zal ik spreken en 
jullie onderrichten, want al deze pijn die jullie innerlijk hebben opgehoopt, kan ik wegnemen, zodat 
in jullie hart alleen dat gezegende licht van ervaring overblijft. Ik verzeker u dat ik uit hen die het 
meest geleden hebben de beste meesters zal voortbrengen. 
41  Gij moet Mijn Woord leren kennen, opdat gij gezond wordt en opstaat tot het ware leven, o gij 
doden van hart en geest! 
42 Pijn heeft zijn hele inhoud over de wereld uitgestort en laat zich voelen in duizend verschillende 
vormen. 
43  In wat een vreselijke drukte leven jullie, mensen! Hoe moeizaam kneed je het deeg voor het 
dagelijks brood! Daarom verbruiken mannen zichzelf voortijdig, verouderen vrouwen voortijdig, 
verwelken meisjes in volle bloei, en worden kinderen gevoelloos op jonge leeftijd. 
44 Een tijdperk van pijn, bitterheid en beproevingen is de tijd waarin je nu leeft. Toch wil ik dat je 
vrede vindt, dat je harmonie bereikt, dat je pijn verwerpt. Daartoe verschijn Ik in de geest en zend u 
Mijn woord, dat een dauw van troost, genezing en vrede over uw ziel is. 
45  Hoor Mijn woord, dat is opstanding en leven. In Hem zult u weer geloof, gezondheid en vreugde 
vinden om te strijden en te leven. 
46 Ik geef jullie de liefde die in Mij is en die nooit uitgeput raakt. Jullie zijn een deel van Mijzelf, en Ik 
voed jullie, Mijn welwillende schaduw bedekt jullie voor altijd. Als Vader heb ik jullie geleerd de 
eerste stappen te zetten in de vervulling van jullie taak. U staat aan de voet van de berg der 
volmaaktheid en stijgt van daar op. Mijn geest is op de top in afwachting van uw terugkeer. De 
mensheid zal uw stappen volgen. Ik richt Mijn oproep tot hen, Ik spreek tot de vader van het gezin, 
die is aangesteld als Mijn vertegenwoordiger en de taak heeft de zielen te leiden die aan hem zijn 
toevertrouwd; Ik spreek ook tot degene die een heerser is, opdat ieder handelt binnen Mijn wetten 
en zijn taak vervult door de beproevingen van deze tijd te overwinnen. 
47  Vanaf het begin der tijden heb Ik het huis, bestaande uit man en vrouw, gesticht en Ik heb er 
wijsheid en liefde over uitgestort. Ik heb aan beiden een kruis opgelegd en een perfecte bestemming. 
De fundamenten van dit huis zijn liefde en wederzijds begrip. Leiderschap behoort toe aan de man, 
eerbied en gehoorzaamheid aan de vrouw. In beiden heb ik kostbare gaven gelegd, opdat zij zich 
kunnen vervolmaken. En het is niet Mijn wil dat deze gezegende instelling wordt miskend of 
ontheiligd. Ondanks de stormen die overal woeden en dreigen - wees waakzaam en verdedig deze 
beginselen. Bouw de toekomst van de mensheid op stevige fundamenten. Ik, die aanwezig ben in uw 
handelingen, zal u dan zegenen en uw zaad vermenigvuldigen. 
48  Als uw ziel niet in staat is grote ideeën of ingevingen te vatten, bid dan, bereid u voor en Ik zal u 
verlichten. 
49  Alle bevelen die ik u geef zijn van groot belang en verantwoordelijkheid. Terwijl ik aan sommigen 
de voogdij over kinderen toevertrouw, maak ik aan anderen geestelijke leiders van een groot aantal 
mensen, of heersers over een talrijke natie. Gezegend is hij die zich verheft boven het aardse om 
kracht en licht bij Mij te zoeken, want hij zal met Mij in gemeenschap zijn en Ik zal hem steunen bij de 
vervulling van zijn zending in al zijn beproevingen. 
50  Voel Mijn warmte als Vader, hoor Mij en versta Mij. Zij die Mij voor de eerste maal horen, 
moeten niet denken dat deze man, door wie Ik jullie Mijn Woord geef, wil dat jullie geloven dat hij de 
Heer, de Meester is. Nee, jullie ogen zien Mij niet, maar jullie geest ontvangt Mij en in jullie hart 
voelen jullie Mijn aanwezigheid. Ik spreek tot jullie vanuit de oneindigheid en het is de zoete echo 
van Mijn stem die jullie horen door deze lippen die door Mij bereid zijn opdat jullie Mijn heilig Woord 
horen. 



51  Want waarom is er deze proclamatie? In een andere tijd beloofde ik weer naar je toe te komen. Ik 
kondigde aan dat Mijn komst zou zijn wanneer oorlogen zouden worden ontketend, wanneer de 
corruptie van de mensen haar hoogtepunt zou hebben bereikt, en wanneer de plagen zich over de 
aarde zouden hebben verspreid. Verder gaf Ik te verstaan dat Mijn komst in de geest zou zijn. De tijd 
van Mijn wederkomst is reeds gekomen, die van Mijn tegenwoordigheid onder u, waarin oorlogen de 
gehele aarde doen schudden, huizen worden verwoest, deugden met voeten worden getreden en de 
wet wordt vervalst. Daarom vragen velen zich af, wanneer Christus, onze Verlosser, zal komen. Zij 
weten niet dat Ik reeds in de wereld ben, het zaad aan het bereiden dat hun licht en vrede zal 
brengen. Ik ben nauwelijks begonnen met de vervulling van Mijn belofte. 
52  Ik ben opnieuw gekomen tot de nederigen, de armen en de onwetenden, die niettemin hongeren 
en dorsten naar gerechtigheid, liefde en waarheid. En toen dat eenvoudige en onbekende volk 
besefte dat iemand zijn ogen op hen had gericht, en dat die iemand hun Heer was geweest, gingen zij 
- gedreven door een zeer grote innerlijke kracht - op weg om Mijn Woord te zoeken. Het kwam 
verdrietig, moe en ziek - in Mijn Aanwezigheid vond het de balsem voor al zijn kwalen. Het kwam met 
berouw over zijn zonden, zijn smetten en zijn ondeugden, maar toen het de streling voelde die Mijn 
vergeving geeft, ontstond in hem een vast voornemen tot vernieuwing, tot correctie. Hij voelde dat 
het zijn geest ontbrak aan werken die zijn Vader waardig waren, en hij kreeg instructies om in staat 
te zijn grote werken en wonderen te doen. 
53  Het menselijk leven en het geestelijk leven waren mysteries die hun geringe kennis niet kon 
doorgronden. Terwijl het hier naar Mij luisterde, leerde het de waarheid kennen over al het 
geschapene. Als in die tijd het Israëlitische volk de komst van de Messias verwachtte als die van een 
machtige Koning, krijgshaftig en sterk in het aardse, die hun vrijheid zou herstellen, hun wapens zou 
geven om hun onderdrukkers te verslaan en te vernederen, en hen daarna zou overladen met aardse 
goederen om hen tot het grootste en machtigste volk op aarde te maken - in die tijd kwam dit volk 
niet opdat Ik hen rijk zou maken in de wereld, noch opdat Ik hen groot en heer over anderen zou 
maken. Deze hier zijn tot Mij gekomen om waarheid, verlossing en vrede te vinden. De materiële 
goederen heb ik hun evenzo toegekend, maar dit is geschied als aanvulling. 
54  Het brood van de armen in deze tijd, hoewel het zo bitter is, is niet zozeer als dat wat de 
machtigen, de grote heren, de koningen eten. 
55  Mensen, keert terug tot Mij, begint te bidden zoals Ik u geleerd heb, opdat gij de vrede van Mijn 
komst zult voelen. Bid geestelijk voor Mij en voel de zinnen die Ik u geleerd heb, en die zijn: "Onze 
Vader, die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome." Hoe dikwijls hebt gij 
deze woorden, die een smeekbede zijn om Mijn komst, niet uitgesproken, zonder te begrijpen wat zij 
zeggen, wat zij inhouden, en dus zonder ze te voelen. Christus heeft u geleerd te bidden door uw 
gedachten op te heffen tot de hemelse Vader, zonder dat een beeld of een cultusvorm zich tussen de 
Vader en het kind stelt. Sinds wanneer ben je deze instructies vergeten? 
56  O, Mijn nieuwe volk Israël! Ik vertrouw je dit werk toe als ware het een boom. Vandaag is hij nog 
teer, morgen zal hij machtig zijn. Het is bestemd om schaduw en vruchten te geven aan de 
vermoeide en zieke pelgrim. Maar indien gij, die uit de provinciën en de districten, uit de bergen en 
de dorpen komt en zijn vruchten verlangt, er niet voor zorgt, zal deze boom verdorren, zijn vruchten 
zullen vallen en hij zal geen schaduw meer geven. Er zal een dag komen dat jullie ernaar terugkeren 
omdat jullie honger hebben en het leven moe is, maar als jullie op de plaats komen waar de boom 
was, zullen jullie er geen spoor meer van ontdekken, omdat jullie niet wisten hoe jullie hem moesten 
verzorgen, omdat jullie er genoegen mee namen van zijn vruchten te eten totdat jullie je honger 
gestild hadden, en toen hebben jullie hem de rug toegekeerd. Deze boom groeit in het hart van Mijn 
kinderen. Zijn vruchten zijn liefde en barmhartigheid, uw vertrouwen en dankbaarheid zullen de 
beste irrigatie zijn die gij uw boom kunt geven, opdat hij leeft, groeit en vrucht draagt. 
57  Daarom heb Ik Mij niet tot de groten gewend, omdat zij zouden trachten Mij te behagen door Mij 
schatten der aarde aan te bieden. Vergeet niet dat Jezus in die tijd niet eens een hut had om in 
geboren te worden. Het was een eenvoudige grot die Hem onderdak gaf, en stro diende als zijn bed. 
"Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld," zei Ik jullie later, en Ik bewees het jullie vanaf Mijn 
geboorte. Een eenvoudige efod bedekte Mijn Lichaam, dat vele malen werd bevochtigd door de 



tranen van zondaars, van hen die veel geleden hadden; en het geloof van hen die het aanraakten, 
verrichtte echte wonderen op hen. 
58 Vandaag, nu Ik in de Geest tot jullie kom, zeg Ik jullie dat de mantel die Mij bedekt en waarmee Ik 
jullie bedek, die van Mijn Liefde alleen is. Kom tot Mij en droog uw tranen op deze gezegende 
mantel, want een nieuw wonder zal op uw geloof schijnen, dat van uw verlossing. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 133  
 
1  Wees welkom, Mijn geliefden, die zijn samengekomen om  
Om mijn woord te horen. Hier is de meester van de mensheid. Nu maak Ik Mij bekend door deze 
stemdragers, zoals Ik tot de volkeren sprak in een andere tijd door de mond van de profeten. 
2  Vindt gij onder de mensen iets groters dan hetgeen uw God u heeft geopenbaard? - Nee. Waarom 
volgt gij dan dwaalwegen, terwijl Ik u een recht pad heb gewezen? Ik alleen kan u onthullen wat voor 
u geheimen waren. Wie anders kan bemiddelen in de raad van God? Alleen Mijn Goddelijk Licht kan 
jullie openbaren dat jullie huidige leven jullie is geschonken om te boeten voor overtredingen uit het 
verleden die jullie hart niet kent. Met deze bittere beker zet je fouten uit om je ziel te zuiveren en 
een opwaartse evolutie te bereiken. 
3 Vergeet niet dat je bestaan niet beperkt is tot je materiële lichaam. Daarom sterft uw ziel niet 
wanneer zij ophoudt te leven. Ben je vergeten dat de ziel een zaadje van de eeuwigheid is? 
4 Noch mij beperken in de gelijkenis van Jezus. Als jullie Mij willen gedenken of willen nadenken over 
Mijn uiterlijk als mens, doe dat dan door je Mijn leringen, Mijn werken te herinneren. Begrijpt Mij als 
oneindig; erkent het eerste bewijs van liefde dat Ik jullie gaf toen Ik Mijzelf gelijkvormig maakte aan 
jullie, opdat jullie daarna, door de beoefening van de deugden, gelijk zouden worden aan Mijn 
Goddelijkheid en Mijn voorbeeld zouden navolgen. Ik spreek tot jullie op deze manier alleen omdat 
jullie al in staat zijn Mij te begrijpen. 
5  Ik ben een en al geest, maar in al Mijn werken ben Ik aanwezig. Als jullie Mij zoeken in alles wat 
jullie op aarde omringt - in de lucht, in de ruimte, in het licht - zullen jullie Mij daar zien. Als jullie 
Mijn aanwezigheid zoeken in de meest onbeduidende schepping - in het blad van een boom dat 
bewogen wordt door de bries, of in de geur van een bloem ─ dan zullen jullie Mij daar vinden, dan 
zullen jullie daar het spoor ontdekken van de liefde waarmee de Schepper al Zijn werken verzegelt. 
Vele wonderbaarlijke dingen zijn ontdekt en geschapen door uw wetenschap, maar de mens heeft 
niet alles alleen gemaakt, want Ik heb de grondbegrippen van het leven in hem gelegd. De basis van 
alles ligt in Mijn Vaderlijke liefde. De geest is, door middel van de menselijke geest, een spiegel die 
het licht en de kracht van de Godheid weerkaatst. Hoe verhevener de geest en hoe meer ontwikkeld 
het verstand, hoe groter de openbaringen die het zal weerspiegelen. Als uw wetenschap u vandaag 
zeer bittere vruchten heeft gebracht, dan komt dat omdat u dat licht slechts op het pad van de vrije 
wil (of willekeur) hebt gericht. 
6  Heb Ik jullie niet gezegd dat jullie dwalende schapen zijn? Dit is de reden dat ik je volg, om je terug 
te brengen. Wanneer jullie terugkeren naar Mijn horde op de ware weg, zal de harmonie tussen jullie 
en de Vader jullie ertoe brengen ware vruchten van leven te geven aan de mensheid. Waarom zoudt 
gij altijd op kromme wegen wandelen, hoewel de stem van uw innerlijke rechter nooit ophoudt tot u 
te spreken? Waarom zou je het goede niet omhelzen als je ziel, telkens als je een goede daad doet, 
overstroomd wordt door vreugde? 
7  Mensheid, ik heb nooit gewild dat jullie verloren waren. Het is onrechtvaardig, dat gij dit 
denkbeeld van Mij hebt, dat gij denkt, dat Ik wezens geschapen heb, die onvermijdelijk verloren 
gaan, dat Ik dit lot aan de kinderen Gods heb opgedragen. Begrijp dat jullie bestemming anders is - 
het is om eeuwig te leven - en niet slechts enkelen, maar allen, want jullie zijn allen Mijn kinderen. 
Toen Ik neerdaalde naar de wereld en mens werd, was het om jullie, door de voorbeelden van dat 
offer, de vervulling te tonen van de zending die door Mijn Goddelijkheid was bevolen. Ik zeg u, dat 
dat bloed vergoten is om de weg te banen naar het herstel van al Mijn kinderen en dat, als er één is 
die dat voordeel niet heeft verkregen, Ik voor die ene alleen weer mens zou worden en Mijn bloed 
zou geven om hem te redden. 
8  Er is geen gerechtigheid zo volmaakt als de mijne. Indien gij vandaag klaagt, dat de onschuldigen 
veroordeeld worden en dat er anderzijds schuldigen zijn, zonder dat de gerechtigheid van de wereld 
hen gestraft heeft, wees dan niet ongerust, maar veroordeel hen niet. Bedenk dat alles zijn grens 
heeft, dat niets voor Mij verborgen blijft, en bovendien dat alles op aarde een einde heeft. Gaat 
voort, Mijn kinderen, houdt u niet op, maar wandelt op de weg die Mijn Wet voor u heeft 
uitgestippeld. Zeg Mij dat gij Mij liefhebt, maar niet met woorden, maar met daden, met werken van 



liefde voor uw medemensen. Bouwt Mij geen materiële altaren om Mij te aanbidden. Maar als jullie 
een altaar nodig hebben om je te inspireren, aanschouw dan deze wonderbaarlijke natuur die jullie 
omringt en heb Mij daarin lief; zo zullen jullie Mij bereiken. 
9 Geliefde leerlingen, wanneer jullie tot Mij naderen, voorbereid in ziel en lichaam, zullen jullie Mijn 
kracht en Mijn troost ontvangen, jullie verdriet zal wijken en jullie zullen genieten van melk en 
honing. Leg bij Mij neer alles wat je hart bezwaart en Ik zal in je leven bepalen zoals het Mijn Wil is. Ik 
wil dat jullie allen strijden, dat niemand verslapt, dat jullie ijverig zijn en werken met toewijding en 
gehoorzaamheid, want nu is de tijd van vervulling en genoegdoening, en jullie werktuigen zullen pas 
schitteren na de arbeidsstrijd. 
10  De mensheid wacht op Mijn nieuwe discipelen, maar indien gij, die Mijn arbeiders zijt, het zaad 
en de werktuigen van het veld in de steek laat uit vrees voor de opinie van de wereld, wat zal er dan 
van deze mensheid worden? Heb je de verantwoordelijkheid van je missie niet gevoeld? Uw geweten 
bedriegt u nooit, en het zal u altijd zeggen of u uw plicht hebt gedaan. Deze rusteloosheid die je 
ervaart is een teken dat je niet gehoorzaamd hebt aan Mijn geboden. 
11  Ik heb u de gave van vrede gegeven, maar gij hebt die niet gezaaid in de harten van uw 
medemensen. U hebt geen impact gemaakt met uw gedachten en gebeden om de pijn te verzachten 
van de naties in oorlog. Weest niet als blinden die andere blinden leiden; gedenkt dat Ik u gezegd heb 
dat gij het licht der wereld zijt. Je missie zal niet moeilijk zijn als je liefde hebt voor deze zaak. Als je 
Mij goede bedoelingen toont, zal Ik je bijstaan. Het zal niet nodig zijn voor u om op zoek te gaan naar 
de zieken, maar je zal worden gezocht. Ik zal ze tot u brengen en zo zult u in staat zijn deze 
gezegende taak van troosten te vervullen. Zij, die tot u komen, zullen door Mij worden voorbereid, 
opdat gij geen harde harten zult ontmoeten en niet tot Mij zult zeggen: "Hoe zwaar is de taak, die Gij 
Mij hebt opgedragen, Vader, en hoe zwaar zijn de akkers, die Ik werk." Ik heb alles bevolen opdat 
jullie met liefde zouden werken en jezelf volmaken. 
12  Ik heb u uitgekozen om u deze taak toe te vertrouwen omdat u Mij liefhebt en Mij uw 
nederigheid en onderdanigheid hebt getoond. Maar Ik wil niet dat jullie, nadat Ik jullie gebruikt heb 
als bemiddelaars om Mijn barmhartigheid uit te storten over hen die in nood verkeren, je superieur 
gaan voelen aan jullie medemensen en Mij verloochenen. 
13 Om je ziel te verheffen, moet je afstand doen van de overbodige genoegens van deze wereld. Mijn 
weg is smal, en het is nodig om te waken en te bidden. Maar indien gij Mij in waarheid liefhebt, zal 
het geen offer voor u zijn, u van deze menselijke ellende af te scheiden. Ik heb je kruis licht gemaakt 
en Ik heb degenen die je omringen verlicht, zodat zij geen hindernissen op je weg zullen zijn. 
14 Morgen zal er een oorlog zijn van doctrines en ideeën. Veel van uw medemensen, moe van valse 
beloften, zullen tot u komen op zoek naar de waarheid, en als u dan niet voorbereid bent, zal de 
aanwezigheid van die mannen u intimideren. 
15  Strijd voor het heil der mensen en maak gebruik van deze tijd, want 1950 is reeds nabijgekomen 
en Ik zal niet meer spreken door de stemdragers. Velen van jullie zullen Mij dienen vóór dat jaar, en 
anderen erna. Na dat jaar zult gij, die Mijn woord hebt overgebracht, niet meer in vervoering 
geraken, en gij, die in de tegenwoordige tijd de "geestelijke wereld" (beschermgeesten) zich hebt 
laten kennen, zult haar ingevingen gehoorzamen en u op elk oogenblik beschermd gevoelen. Ik zal 
met al Mijn kinderen zijn, opdat jullie door zullen gaan Mijn leringen aan de mensen bekend te 
maken. In die tijd zullen uw vijanden ernaar streven u te vernietigen en hinderpalen op te werpen 
voor de ontplooiing van Mijn Werk. Als je het er dan niet mee eens bent, zul je je verzwakt voelen. 
Maar velen van deze vervolgers zullen, wanneer zij de betekenis van Mijn leer leren kennen, Mij 
erkennen, zich bekeren en Mijn leer naar andere volken en landen brengen. 
16 Ik wil dat jullie dit Licht brengen aan al Mijn kinderen, de kleinen en de machtigen, om te zorgen 
voor hun zielen die zuchten en hen de weg te wijzen en opdat jullie, die geen onderwijs hebben 
genoten, weten hoe jullie Mijn Wil moeten vertolken voor de wereld 
17 Ieder is op de plaats die ik hem gegeven heb. Laster niet over hen die Ik voor u als Mijn 
woordvoerders heb geplaatst, als degenen die verantwoordelijk zijn voor de scharen, maar help hen 
met uw goede gedachten. Indien Ik hen heb uitgekozen om hun een belangrijke zending te geven, 
bidt dan voor hen, opdat zij hun moeilijke taak mogen volbrengen. 



18  Gij, die de beproevingen hebt doorstaan, die uw hart hebben gestaald, kunt nu degene die lijdt 
begrijpen en kunt doordringen in de geheime kamer - die het menselijk hart is - en het lijden of het 
kwaad ontdekken dat hem benauwt, om hem te troosten. 
19 Begrijpt Mij, mensen, en onthoudt: als Ik Mijn Woord materieel heb laten horen, dan is dat alleen 
omdat Ik jullie liefheb en wil dat jullie Mijn verlangen kennen dat jullie elkaar liefhebben 
20  Geef elkaar de hand als bewijs van vriendschap, maar doe het met oprechtheid. Hoe kunnen jullie 
broeders en zusters zijn als jullie niet begrepen hebben hoe jullie vrienden moeten zijn? 
21  Als jullie willen dat de Vader in jullie midden woont, moeten jullie leren als broeders en zusters te 
leven. Als u deze stap zet op de weg van broederschap, zal uw overwinning de vereniging van geest 
met geest als beloning zijn. Vele geestesgaven heb ik u geschonken, en ik kondig u aan: Wanneer 
jullie verenigd zijn in wil en in gedachten, zal Ik jullie toestaan door inspiratie in contact te treden met 
jullie broeders en zusters die buiten jullie wereld leven. 
22 Mijn Werk is van Licht, Mijn Waarheid is duidelijk, daarom zeg Ik u dat niemand in de duisternis 
kan wandelen en zeggen dat Ik er ben 
23 In die tijd, toen Ik als mens onder u leefde, gebeurde het dikwijls dat in de nachten, wanneer 
iedereen rustte, de mensen Mij opzochten en heimelijk tot Mij kwamen, uit vrees dat zij ontdekt 
zouden worden. Zij zochten Mij op omdat zij wroeging voelden omdat zij tegen Mij hadden geroepen 
en aanstoot hadden gegeven terwijl Ik tot de menigte sprak, en hun wroeging werd 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 toegediend. 
24  Met gebogen hoofd kwamen zij tot Mij en zeiden: "Meester, vergeef ons, wij hebben ontdekt dat 
er waarheid is in Uw woord. - 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, 
wanneer zij verschijnen, en wanneer hebt gij u daarvoor geschaamd?" 
25 Wie de waarheid liefheeft, heeft haar nooit verborgen gehouden, noch verloochend, noch er zich 
voor beschaamd. 
26  Ik zeg u dit, omdat Ik velen zie komen in het geheim om Mij te horen, maar liegen over waar zij 
heen zijn gegaan en verbergen wat zij hebben gehoord, soms zelfs ontkennen dat zij bij Mij zijn 
geweest. Voor wie schaam je je? 
27  Het is nodig dat gij leert over Mijn Werk en Mijn Woord te spreken op zulk een wijze dat gij de 
mensen geen aanleiding geeft u te bespotten of naar u te wijzen. Ook moeten jullie oprecht zijn, 
zodat wanneer jullie van Mij getuigen, jullie dat doen met woorden die uitdrukken dat ze uit het hart 
komen. Dit is het zaad dat altijd ontkiemt, want het heeft waarachtigheid die het hart raakt en de ziel 
bereikt. 
28 Mijn goddelijke boodschap, wanneer Ik die in jullie plaats, moet worden omgezet in een 
broederlijke boodschap. Maar om indruk te maken en het materialistische en sceptische hart van de 
mensen van vandaag te beroeren, moet het doortrokken zijn van de waarheid die Ik u heb 
geopenbaard. Indien gij iets verbergt of verbergt, zult gij geen volledig getuigenis hebben afgelegd 
van hetgeen Mijn openbaring is geweest in het Derde Tijdperk, en als gevolg daarvan zult gij niet 
geloofd worden. 
29 Ik heb jullie bewezen dat het mogelijk is het verband van de duisternis van de onwetende of 
misleide te verwijderen zonder hem te schaden, zonder hem te beledigen, te kwetsen of te 
verwonden, en daarom wil ik dat jullie hetzelfde doen. Ik heb het jullie Zelf bewezen dat liefde, 
vergeving, geduld en verdraagzaamheid meer macht hebben dan hardheid, veroordelingen of het 
gebruik van geweld. 
30 Onthoudt deze les, leerlingen, en vergeet niet dat als jullie je met recht broeders van jullie 
naasten willen noemen, jullie veel goedheid en deugdzaamheid moeten hebben om in hen uit te 
storten. Ik beloof jullie dat wanneer het licht van broederschap op aarde schijnt, Ik Mijn 
aanwezigheid op een krachtige manier voelbaar zal maken. 
31 De geest van degene die zich weet voor te bereiden, wordt in vervoering gebracht door de 
beschouwing van de geestelijke leringen, geïnspireerd door het woord van de Meester. De grond van 
uw hart is niet onvruchtbaar, en spoedig zal het graan vrucht dragen. 



32 Mijn licht heeft de dichte duisternis van jullie onwetendheid uiteengereten, jullie hart is 
aangewakkerd om Mij lief te hebben en jullie geest is helder geworden om Mijn openbaring te 
begrijpen. Dit licht heeft u de heerlijkheid van het leven doen zien, de volmaaktheden van de 
schepping, de wonderen van de natuur, en de wijsheid waarmee elk lot is voorgespiegeld. 
33 Soms zeggen jullie tegen Mij: "Meester, het is gemakkelijk om uw les te leren, maar moeilijk om 
haar in praktijk te brengen. - Daarom bemoedigt de Meester u, en met zijn liefde boezemt Hij u 
vertrouwen in. Dan stelt Hij u op de proef in uw dagelijks leven, op het gebied van uw vermogen om 
het aan te kunnen. En zo, ongemerkt, begin je de leer van de Meester in praktijk te brengen. Begrip, 
geloof en liefde is alles wat je nodig hebt om dit pad te bewandelen. 
34 Denk eraan: Toen jullie in Mijn Aanwezigheid kwamen en voordat Ik eiste dat jullie onmiddellijk 
een taak zouden gaan vervullen, stond Ik jullie toe naar Mij te luisteren, opdat jullie je zouden 
verzadigen met Mijn Woord, dat wijsheid en kracht, balsem en vrede is. Ik liet jullie eerst Mijn 
Waarheid zoeken tot jullie haar gevonden hadden, Ik liet jullie Mijn Werk onderzoeken en erin 
doordringen zoveel als jullie wilden; zoals Ik tegen Thomas zei dat hij zijn vingers in de wonde aan 
Mijn zijde moest steken opdat hij zou geloven. Alleen zo zult u stand kunnen houden en volharden in 
de strijd die u te wachten staat. 
35  Ontelbare malen heb Ik u Mijn woord doen horen en in Mijn lessen heb Ik u tot discipelen 
gemaakt. Mijn Goddelijkheid heeft zich geopenbaard en Ik heb toegestaan dat Mijn "geestelijke 
wereld" van haar aanwezigheid getuigt door wonderen onder jullie te verrichten. 
36  Wanneer gij zult begrijpen en juist zien wat Ik u heb geschonken, zult gij uzelf ervan overtuigen, 
dat gij geen honger en geen verlangen meer zult hebben naar bewijzen en wonderen. 
37  Gij hebt wonderen gezien in uzelf of in uw broeders en zusters, en het waren deze wonderen die 
de vlam van uw geloof aanwakkerden en een altaar van liefde bouwden in uw harten. 
38  Alles wat gij hebt, opdat gij Mijn leer zoudt kunnen beoefenen met de zuiverheid en 
verhevenheid die gij nu begrijpt. 
39 Vandaag stellen jullie Mij voortdurend vragen; morgen zullen jullie degenen zijn die de vragen 
beantwoorden die jullie medemensen jullie stellen. 
40  Moeilijk en mooi is de taak die ik u toevertrouw. Het is het kruis van de liefde waaronder jullie 
zullen bezwijken en dat jullie daarna met zijn kracht weer zal oprichten. 
41  Wie kan door dit leven gaan zonder een kruis te dragen? En wie is degene die het draagt en niet 
bezwijkt, soms uitgeput door zijn last? 
42  Vergeet niet dat Ik, uw Messias, uw Verlosser, ook Mijn kruis op aarde heb gehad en vele malen 
onder het gewicht daarvan heb moeten bezwijken. Maar waarlijk, ik zeg u, het vlees kan gebogen 
worden en bezwijken onder het gewicht van de pijn, van de uitputting en van de doodsstrijd; maar 
de geest zal niet verslagen worden, want na elke val stijgt hij hoger op, in elke klaagzang zal hij zijn 
lot zegenen, en zelfs in de dood zal hij oprijzen tot het licht van het ware leven. 
43  Christus heeft het niet versmaad Zijn kruis op zich te nemen. Door het op Zijn schouders te 
dragen tot Golgotha en er Zijn leven op uit te blazen, gaf Hij u het grootste voorbeeld van 
nederigheid, en daarna was Hij aan de rechterhand van de Vader. 
44  Dat kruis was de pen waarmee Ik Mijn Lijden schreef in de harten van de mensen. 
45 O volk, aan wie ik de zending heb toevertrouwd licht en heil te zijn voor de mensheid. Je bent een 
discipel van de Drie Keer, die nu, in de Derde, Meester zal worden. 
46 Vandaag zijn jullie verenigd en vormen jullie gemeenschappen, menigten en groepen; morgen 
gaan jullie op verschillende wegen om te getuigen en Mijn Leer te onderwijzen. Toch zullen jullie 
geestelijk niet van elkaar verwijderd zijn. 
47 Zelfs al zijn jullie gescheiden door zeeën en uitgestrekte landen, jullie harten zullen dicht bij elkaar 
kloppen, verenigd door het ideaal van het vervullen van jullie zending. 
48  De vereniging van dit volk zal komen na 1950, en de vreugde van de Vader zal zeer groot zijn 
wanneer Hij de bevruchting ziet van het zaad dat Hij kweekte met Zijn woord, dat was als vruchtbare 
dauw en dat het volk ontving van 1866 tot 1950. 
49  De tijd nadert reeds, volk, dat gij de eerste vruchten van uw zending moet offeren aan uw Vader 
Jehovah aan de voet van de nieuwe berg Sinaï. 



50  Ik wil dat gij, in dat gezegende Uur, de Vader die eenheid aanbiedt die gij in het verleden hebt 
verloren en die Ik in het heden zo vurig van u heb gevraagd. Kom niet tot Hem met fanatisme of 
afgoderij in uw hart en de vrucht van bedrog in uw handen. 
51 Hoe zal hij, die afgoden aanbidt, zijne dwaling ontdekken, als hij tot u komt, daar gij ook 
soortgelijke voorwerpen aanbidt? 
52  Mijn zorgzame liefde maakt alle velden vruchtbaar, zodat het zaad van de vergeestelijking erop 
kan vallen. 
53 Vrees je lot niet, mensen. In deze uw zendingstaak is geen gebondenheid, noch is deze "horde" 
(geestelijke gemeenschap) een gevangenis, noch zijn de zendingen die Ik u heb toevertrouwd 
ketenen. 
54  Zalig zijn zij die gelovig en van goede wil hun toevlucht zoeken in deze ark, want zij zullen gered 
worden van de verzoekingen van deze tijd, zij zullen sterk zijn, want in hun pijn zullen zij de balsem 
van genezing hebben, in hun armoede zullen zij de schat van dit werk hebben, en wanneer 
ondankbaarheid en laster hen achtervolgen, zullen zij de troost van Mijn Woord van liefde hebben. 
55 Ik vraag geen bovenmenselijke offers van jullie. Ik heb de man niet gevraagd op te houden man te 
zijn om Mij te volgen, noch heb Ik de vrouw gevraagd op te houden man te zijn om een geestelijke 
taak te vervullen. Ik heb de man niet van zijn metgezel gescheiden, noch heb Ik haar van haar man 
verwijderd opdat zij Mij zou dienen, noch heb Ik de ouders opgedragen hun kinderen te verlaten of 
dat zij hun werk opgeven om Mij te volgen. 
56 Ik heb hen doen inzien, zowel toen Ik hen tot arbeiders in deze wijngaard maakte, dat zij, om Mijn 
dienaren te zijn, niet mogen ophouden mens te zijn, en dat zij dus moeten begrijpen hoe zij aan God 
moeten geven wat God toekomt, en aan de wereld wat haar toekomt. 
57  Ik zeg u alleen geen enkele kans te missen die Ik op uw levenspad leg, opdat u de zending van 
liefde kunt vervullen die Ik u heb geleerd. 
58  Je zult merken dat je geestelijke en stoffelijke plichten met elkaar samenhangen, en vaak zul je 
beide wetten tegelijk vervullen. 
59 Je ziel zal zeven spirituele stadia moeten doorlopen om haar volmaaktheid te bereiken. Vandaag, 
terwijl je op aarde leeft, weet je niet op welke trede van de ladder van ontwikkeling je bent. 
60  Hoewel ik het antwoord op deze vraag van uw geest ken, mag ik het u voorlopig niet zeggen. 
61 Werk met grote ijver, opdat, wanneer de dood komt en gij de ogen van uw lichaam voor dit leven 
sluit, uw ziel zich opgeheven moge gevoelen tot zij het tehuis bereikt dat zij door haar verdiensten 
heeft bereikt. 
62  De discipelen van dit Werk zullen bij het aanbreken van de lichamelijke dood ervaren hoe 
gemakkelijk de banden die de ziel en het lichaam binden, worden gescheurd. Hij zal geen pijn lijden, 
omdat hij het comfort van de aarde moet verlaten. Zijn ziel zal niet als een schaduw onder de 
mensen ronddwalen, kloppend van deur tot deur, van hart tot hart, verlangend naar licht, naar liefde 
en vrede. 
63  Waakt en bidt, ziet hoe daar in andere volken de oorlog verwoesting zaait op zijn weg, terwijl 
onder u Mijn Woord nederdaalt vol van goedheid en vrede. 
64  Bid voor de wereld, mensen. 
65  Jullie mannen, wanneer jullie met gehaaste schreden naar jullie huizen terugkeren omdat jullie je 
echtgenoot willen omhelzen of jezelf willen zien in de ogen van jullie kinderen, en jullie vreugde in 
jullie harten hebben omdat jullie de vruchten van jullie arbeid aan jullie geliefden willen geven - bidt 
dan voor die mannen die zich op de velden des doods bevinden en niet meer zullen kunnen 
terugkeren om hun huizen te bezoeken omdat die met de grond gelijk gemaakt zijn. 
66  Wanneer u iets vreugdevols meemaakt, moet u niet vergeten dat er op hetzelfde uur velen zijn 
die wenen. 
67  Echtgenotes en moeders, wanneer u uw gezicht buigt om het voorhoofd te kussen van het kind 
dat zoet sluimert in de wieg, denk dan aan die moeders die eens waren als leeuweriken en die nu 
hun nest, hun partner en hun kinderen hebben verloren, omdat de oorlog alles als een orkaan heeft 
verwoest. 
68 Wanneer u de deur van het huis sluit en de warmte van het huis en zijn bescherming voelt, denk 
dan ook aan die moeders die een plaats zoeken in de aarde om hun kinderen te beschermen tegen 



de dood. Denk aan de kleine kinderen die om hun ouders roepen zonder antwoord te krijgen, en aan 
hen die slechts één woord stamelen: Brood. 
69  Maar terwijl de mensen zichzelf blijven vernietigen, zult gij bidden, en uw gebed zal zijn als een 
vredesengel die boven die volkeren zweeft. 
70  Ik heb tot u gesproken als Meester tot discipel, en als Vader tot kind. Denk na over mijn woord. 
De gemeenschap die jullie samen vormen met Mijn Goddelijkheid is als een machtige boom die de 
reiziger uitnodigt om te rusten. Ik ben de wortel en de stam van die boom, en jullie zijn de 
uitgespreide takken vol gebladerte. Ik voed je met het sap, en je krijgt er leven en kracht mee. 
71 Bedenk of je los van Mij zou kunnen leven. - Jullie zeggen me soms dat jullie zwak geworden zijn 
en dat jullie lijden omdat de tijden veranderd zijn. Toch zeg Ik u, dat de tijden dezelfde zijn gebleven; 
wat veranderd is, is uw hart, omdat het niet begrepen heeft, hoe te leven en te volharden in liefde, in 
harmonie en in vrede, en dit is de oorzaak van uw droefheid. 
72 Mijn onderricht vernieuwt het geloof van uw geest, geeft u nieuwe kracht en verlicht u. Mijn 
woord is kristalhelder water dat de dorst lest en onuitputtelijk over u uitstort. Ik geef jullie "tarwe" in 
overvloed, zodat jullie het kunnen laten groeien in de harten van jullie medemensen. Ik wil dat gij, 
zoals Ik u liefheb, elkander liefhebt en ook uzelf; want Ik heb u niet alleen de leiding en het bestuur 
van een aantal mensen toevertrouwd, maar de eerste plicht die gij tegenover Mij hebt, is te waken 
over uzelf. Jullie moeten jezelf liefhebben in de wetenschap dat jullie het levende beeld van jullie 
Schepper zijn. 
73  De oogst die gij Mij heden schenkt is van pijn en weinig kennis van Mijn wet, toch heb Ik u deze 
beker niet te drinken gegeven. Ik heb tot u gezegd: Indien gij tarwe zaait, zult gij ook tarwe oogsten. 
Maar je moet het zaad dat je zaait verzorgen. Vandaag is het oogsttijd, en ieder zal zijn oogst 
oogsten. Daarna zal de aarde weer schoon zijn en de mens zal een nieuw leven beginnen, en Ik zal 
heel dicht bij hem zijn en zijn hart bezielen. Het zal het Koninkrijk van Vrede zijn, waarover Ik tot u, 
geliefde discipelen, vele dingen gesproken heb en waartoe Ik thans alle zielen aan het voorbereiden 
ben. 
74  Ik wil u als kleine kinderen rond Mijn tafel verzameld zien, terwijl gij naar Mij luistert en u voedt, 
met Mij samenleeft en terwijl gij Mijn leringen ontvangt, u voorneemt ze te gehoorzamen. Ik wil dat 
je je medemens dient. Ik zal jullie naar hen zenden zodra liefde en barmhartigheid in jullie harten zijn 
opgebloeid. Uw leven zal als een zuivere spiegel zijn, opdat uw daden daarin weerspiegeld worden 
en gij zult weten of gij goed hebt gedaan of tekortgeschoten. 
75 De ontplooiing van de deugden van Mijn discipelen zal een aansporing zijn voor hen door wie Ik 
Mijzelf bekend maak. De inspiratie zal overvloedig zijn en Mijn genaden en Mijn wonderen zullen 
over de mensen worden uitgestort. Uw geestelijke broeders en zusters, die goed gezind zijn door uw 
toerusting, zullen u bijstaan en uw weg gemakkelijk en uw werk aangenaam maken. Uw invloed zal 
verder reiken dan uw huis, uw regio of uw natie, en andere harten helpen. Goedheid heeft een 
kracht die je nog niet kent. 
76 Ik heb Mijn woord gegeven door bemiddeling van eenvoudige en onwetende mensen. Maar 
onder hen die naar Mij luisteren zijn ook wetenschappers, zij met een geschoold verstand die in staat 
zijn geweest Mijn Goddelijke essentie te ontdekken in de nederigheid van dit woord. Ik heb jullie 
harten dag na dag bewerkt om ze ontvankelijk te maken voor Mijn manifestaties, en Mijn Liefde 
heeft gezegevierd. Van de rots, die gij Mij in uw hart hebt getoond, heb Ik een tempel gemaakt, 
waarin gij Mij een aanbidding van liefde aanbiedt. 
77 Ik vertrouw u Mijn Werk toe; verdedig het, want het is een schat van onschatbare waarde. Wees 
een wachter en zie erop toe dat het gerespecteerd en begrepen wordt. Niets zal je doen 
terugtrekken op het pad. Altijd vooruit gaan. 
78 Telkens wanneer je hart dorst naar liefde, hef jezelf op naar Mij. Wanneer het lijden als een zware 
last is, bedenk dan dat er een Vader is die u liefheeft en die bereid is u te troosten. Als je aan Mij 
denkt, zul je angst en verdriet voelen vervagen. Vertrouw uw zieken aan Mij toe en Ik zal ze genezen. 
79  De boom des levens heeft zijn takken uitgespreid om u rust en koelte te geven, en zijn vruchten 
hebben uw harten liefderijk gemaakt. 
Mijn vrede zij met u! 
 



Instructie 134  
 
1 Ik breng vrede in je hart met deze boodschap van liefde, want ik heb gezien dat je heiligdom open 
is en ik ben binnengegaan om erin te wonen; ik ben degene die al zo lang in je heiligdom is 
2 Christus spreekt tot u, de Meester, en Hij herinnert u aan Zijn werken op aarde, opdat gij door Mijn 
voorbeeld geïnspireerd zult worden. 
3 Jullie moeten gebruik maken van Mijn aanwezigheid in jullie midden, geliefde mensen, want de 
tijden die jullie doormaken zijn belangrijk voor jullie ziel. 
4 Dit lichtwezen dat in u woont, weet dat zijn werk nog niet af is, het erkent dat het in vorige levens 
niet heeft geprofiteerd van de tijd die het werd gegund, noch van de mogelijkheden die het had om 
zijn geestelijke vooruitgang te verkrijgen. Daarom weet zij dat zij zich vandaag een inspanning moet 
getroosten om haar taak volledig te volbrengen en al haar geestelijke gaven tot ontplooiing te 
brengen. 
5 Het was Mijn Wil dat je door dit Werk alle gaven en vermogens van je geest zou kennen. Ik heb u 
Mijn Leer van Liefde meegedeeld, Ik heb u voldoende tijd gegeven om uw geestelijke gaven te 
ontwikkelen en om het pad te verlichten van hen die in duisternis wandelen met het licht van Mijn 
waarheid. 
6 Ik heb jullie duidelijk gemaakt dat dit de tijd is waarin Mijn uitverkorenen zullen verschijnen als 
profeten, zieners of verlichte, die aan de wereld zullen verkondigen dat het Tijdperk van Licht is 
aangebroken. Weinigen zullen degenen zijn die in deze aankondigingen de nabijheid van Mijn 
Koninkrijk zullen bespeuren, dat klaar zal staan om jullie te overladen met openbaringen, 
genadegaven en wijsheid. 
7 Velen zullen zo verbaasd zijn over wat zij zien, voelen en ervaren, dat zij Mij uiteindelijk zullen 
vragen: "Heer, wat is dit wat Mijn ogen zien, wat gebeurt er in de wereld en wat is de betekenis van 
zoveel vreemde manifestaties en tekenen onder de mensen?" 
8 Maar zij, die door hun ongeloof, hoogmoed of ongevoeligheid de lichten der kennis van dit tijdperk 
niet kunnen zien, voelen of intuïtief zien, zullen behoren tot hen, die duisternis licht en bedrog 
waarheid noemen. 
9 Denkt gij niet dat gij, die u verblijd hebt in het licht van dit Woord dat uw harten heeft bemoedigd, 
geroepen zijt om de reden van dit alles uit te leggen, om de Blijde Boodschap te verkondigen en om 
Mijn onderricht door het Boek van Mijn onderricht te brengen aan allen die het nodig hebben? 
10  Ik heb u de wet gegeven, de leidraad, de weg, en de kennis van wat rechtvaardig en geoorloofd is, 
opdat gij nooit zult struikelen, opdat gij in ogenblikken van strijd niet zult twijfelen, en opdat gij niet 
zult verontreinigen wat heilig is. Ik weet, dat gij op alle plaatsen der aarde mannen en vrouwen zult 
zien verschijnen, die profeteren, die vreemde leerstellingen verkondigen aan allen, die ver van het 
geestelijke leven - mannen, die ziekten genezen, die ongeneeslijk worden genoemd, en die 
vergeestelijking prediken als de enige leer, die de wereld vrede kan geven. 
11  De manifestaties van velen van deze mensen zullen niet duidelijk te omschrijven zijn, noch luider, 
omdat hun de leiding van de Meester ontbrak. Maar tot die tijd zal dit volk, dat Mijn discipel is 
geweest, Mijn boodschap verspreiden op alle wegen van de aarde. 
12 Velen zullen reden hebben om verbaasd te zijn dat het geestelijk leven de leidraad zal zijn voor de 
werken van de mensen, want lange tijd hebben de mensen de deuren van hun hart gesloten voor 
Mijn boodschap en voor Mijn ingevingen. In deze vrijwillige verbanning hoort de mens alleen de stem 
van zijn eigen Vrije Wil, en zijn levensweg wordt alleen verlicht door het zwakke licht van zijn 
materiële kennis. Maar deze stem is bijna altijd een lange klaagzang, een snikken of een vloeken, en 
zijn "licht" openbaart hij door middel van zijn wetenschap, die hem, in plaats van hem naar boven te 
leiden, nog dieper in zijn lijden dompelt. 
13 Zij die opstaan na hun eeuwenlange slaap en het licht van de Nieuwe Tijd verkondigen, zullen de 
"doden" zijn die opstaan tot Geestelijk Leven, nadat zij eerder verstard waren tot het ware leven. 
Waar liefde, wijsheid en gerechtigheid is, waar bezieling is en goedheid heerst, daar zal het ware 
leven bestaan. Maar waar de zonde heerst en de ondeugd regeert, waar twist is, waar kwade wil en 
egoïsme nestelen, daar zal slechts dood, ellende en duisternis gevonden worden. 



14 Wanneer mensen vervallen in materialisme, is hun werk, in plaats van creatief te zijn, destructief. 
Zij lijken dan op een stel wormen die klaar staan om een karkas aan te vreten, terwijl zij door hun 
creatieve arbeid zouden kunnen lijken op een zwerm bijen die in volmaakte harmonie hun 
honingraten bouwen. Het werk van deze kleine wezentjes bestaat uit het zoeken naar honing die 
later het gehemelte zal verzoeten. Maar jullie: wanneer zullen jullie eindelijk de ware smaak van het 
leven ontdekken om het aan elkaar te geven? 
15  Deze smaak wordt gevormd door de Goddelijke Liefde, een verrukkelijke nectar die Ik in ieder 
hart heb gelegd en die jullie nog niet hebben weten te begrijpen of te zoeken, en daarom verzoet zij 
jullie bestaan nog niet. 
16 Vandaag wordt het licht van de Vader in overvloed uitgestort op iedere geest, opdat hij, wanneer 
hij ontwaakt uit zijn lethargie, zich zal bezinnen op zijn eigen ervaring, die een boek is vol wijsheid en 
licht, en daardoor de waarheid zal leren kennen. 
17 Mensen, bereid je voor, denk na over je taak, beoordeel je verantwoordelijkheid in deze tijd die zo 
gunstig is voor spiritueel ontwaken en wees bereid om in Mijn wijngaard te werken, want Ik zal je 
bijstaan in de vervulling van je zending; Ik ben degene die je zal helpen om je zending te volbrengen; 
Ik ben degene die je zal helpen om je zending te volbrengen 
18 Ik hoor uw petities, uw klachten. Ik wil dat je leert om te communiceren met je Vader. 
19 Denk niet dat ik alleen voor jou gekomen ben: Ik ben tot allen nedergedaald, omdat de 
klaagzangen van deze mensheid tot in de hemel reiken, als een angstkreet, als een inspiratie van 
licht. 
20 Wanneer gij Mijn woord in deze vorm ontvangt, vraagt gij Mij innerlijk of Ik als Vader of als 
Rechter kom, maar Ik zeg u: Nog vóór gij op dezen dag Mijn eerste woord hebt gehoord, heeft uw 
geweten u reeds al uw overtredingen en al uw goede werken aan de kaak gesteld. Maar als Ik jullie 
met Mijn woord zou oordelen, waarom zijn jullie dan bang? Komt Mijn oordeel niet voort uit de 
liefde die Ik voor jullie heb? 
21 Ik wek u, opdat beproevingen u niet overvallen en de stormen en stormvloeden van deze tijd u 
niet in duisternis achterlaten. 
22 Zeker, dit is een tijd van beproevingen, dus is het nodig sterk te zijn en voorbereid om niet 
verslagen te worden. 
23 Het leven op aarde is voor de mens altijd vol beproevingen en verzoening geweest, maar nooit is 
deze reis zo pijnlijk geweest als nu, noch is de beker zo vol bitterheid geweest. 
24 In deze tijd wacht de mens niet tot zijn volwassen leeftijd om de strijd van het leven aan te gaan. 
Hoeveel schepselen kennen reeds in hun kinderjaren de teleurstellingen, het juk, de slagen, de 
hindernissen en mislukkingen. Ik kan u nog meer vertellen: in deze tijd begint de pijn van de mens al 
voor zijn geboorte, dat wil zeggen reeds in de moederschoot. 
25 Groot is de verzoening van de wezens die in deze tijd op aarde komen. 
26 Alle pijn die er in de wereld is, is het werk van mensen. Is er een grotere volmaaktheid in Mijn 
gerechtigheid dan toe te staan dat zij die de levensweg met doornen zaaien, komen en ze oogsten? 
27 Niet iedereen heeft evenveel schuld aan de chaos die jullie meemaken. Maar zij die niet de 
oorzaak van de oorlog zijn, zijn verantwoordelijk voor de vrede. 
Wees barmhartig voor uzelf en voor uw naasten. Opdat deze barmhartigheid tot daden wordt, ken 
uw gaven door de studie van Mijn Woord. Want wie zijn medemens liefheeft, heeft Mij lief, want zijn 
medemens is Mijn zeer geliefd kind. 
29 Jullie zijn een volk dat Ik voorbereid op het gebed, op de verspreiding van Mijn Woord en op 
genezing. Het leven, met zijn ellende, zijn zwoegen en zijn bitterheid, is als de woestijn, maar vertoef 
er niet in, want dan zult gij de ware vrede niet kennen. 
30 Houd voor uw ogen het voorbeeld van Israël, naar wie de geschiedenis verwijst, dat lange tijd 
door de woestijn moest trekken om zich te ontworstelen aan de gevangenschap en de afgoderij van 
Egypte, en tegelijk een land van vrede en vrijheid te bereiken. 
31 Heden ten dage is de gehele mensheid als het volk dat door Farao gevangen werd genomen. 
Geloofsbelijdenissen, doctrines en wetten worden hun opgelegd. De meeste naties zijn slaven van 
andere, machtigere naties. De strijd om het bestaan is hard, en het werk wordt gedaan onder de 
gesel van honger en vernedering. Bitter is het brood dat alle mensen eten. 



32 Dit alles veroorzaakt een verlangen naar bevrijding, naar vrede, dat in de harten van de mensheid 
gestalte krijgt om een beter leven te bereiken. 
33 Het gebrul van de oorlog, het menselijk bloed dat vergoten wordt, het egoïsme, de zucht naar 
macht en de haat die in duizend vormen vrucht dragen, wekken de mensen uit hun diepe lethargie. 
En als zij zich verenigen in één ideaal van vergeestelijking, zoals het volk Israël zich verenigde in 
Egypte onder de bezieling van Mozes - welke macht zou deze harten kunnen stoppen? Geen, want in 
dat verlangen zal Mijn licht zijn, in die strijd zal Mijn kracht zijn, en in dat ideaal zullen Mijn 
Goddelijke beloften aanwezig zijn. 
34 Heeft de wereld, om zich van haar ketenen te bevrijden, een nieuwe Mozes nodig? Het onderricht 
dat ik u in deze tijd heb gebracht is het licht dat Mozes bezielde, is het woord van gerechtigheid en 
profetie, is kracht die de zwakke, de timide, de lafaard opricht en hem verandert in de moedige, de 
vastberadene en de vurige - is wet die leidt en leidt op de weg van de waarheid - is Goddelijke 
tederheid die u staande houdt in de lange dagen van omzwervingen. 
35 Jullie voelen je bemoedigd door Mijn Woord, mensen, alsof er een wonderbaarlijke balsem op 
jullie wonden is aangebracht. Je voelt je gesterkt, vernieuwd, vervuld van hoop voor morgen. Denkt 
gij dan niet, dat deze zelfde boodschap, indien zij tot de verdrukte volkeren der aarde gebracht 
wordt, hetzelfde wonder over hen zou bewerken? 
36 Daarom zeg Ik u, dat gij u moet voorbereiden, opdat gij de tijd niet uitstelt, waarop gij als 
boodschappers van deze verkondiging moet vertrekken. 
37 Wanneer Ik u zeg dat gij u moet voorbereiden, dan is dat omdat deze Blijde Boodschap zo 
verspreid moet worden dat zij nooit de oorzaak kan zijn van pijn, van broedertwisten, of dat er ook 
maar één druppel bloed zal worden vergoten. 
38 Mijn boodschap is overtuigend, vriendelijk, waar. Het raakt zowel het hart als het verstand, en 
overtuigt de geest. 
39 Luister naar Mij, studeer, oefen, en gij zult in staat zijn voor de mensen bressen te slaan in het 
geloof, het licht van vrijheid en vrede. 
40 Jullie weten dat Ik altijd bereid ben om jullie een andere van Mijn leringen te geven. Vandaag zal 
Ik beginnen en jullie zeggen dat het doel van Mijn komst onder jullie is om jullie te onderrichten, 
zodat jullie je taak met zuiverheid kunnen volbrengen. 
41 Zeker, dit aardse leven is een nieuwe etappe voor uw geest, die een werk, dat hem was 
opgedragen, onvoltooid had gelaten, maar nu de gelegenheid krijgt het een weinig vooruit te helpen 
op de weg van volmaaktheid. 
42 Ik, de Goddelijke Meester, moest ook terugkeren naar de mensen, omdat Mijn Werk in die tijd 
onvoltooid bleef. Sommigen zullen deze bewering ontkennen en zeggen dat het werk van Jezus 
voltooid was toen Hij aan het kruis stierf. Maar dat komt omdat ze vergeten zijn dat ik aankondigde 
en beloofde terug te komen. 
43 Jullie aan wie Ik deze leringen op dit moment openbaar, begrijp dat voor Mij reïncarnatie niet 
nodig is, want het ligt in Mijn geest om Mijzelf op duizend manieren aan de mensen te kunnen 
openbaren. Ik ben ook niet teruggekomen om de volmaaktheid van mijn geest te zoeken. Als ik nu 
tot jullie kom, is het alleen om jullie de weg te wijzen die jullie naar het Licht kan leiden. Herinner u 
dat de profeten u in de Eerste Era vertelden: het is de "deur". En heb Ik u niet gezegd toen Ik onder u 
was: "Ik ben de Weg"? Zeg Ik u vandaag niet: "Ik ben de top van de berg die gij thans beklimt"? 
44 Ik ben altijd in perfectie geweest. 
45 Ik ben blij dat u veilig op Mijn pad wandelt. Morgen zal de vreugde algemeen zijn, wanneer allen 
van u zullen leven in het geestelijk vaderland, dat lang heeft gewacht op de komst van de kinderen 
van de Heer. 
46 Zo spreek ik tot uw geest, wetende dat hij deze leer reeds kan begrijpen, en tot hem kan ik zeggen 
dat hij geen kind van deze aarde is, dat hij zich slechts als gast hier op deze wereld moet 
beschouwen, want zijn ware vaderland is geestelijk. 
47 Begrijp dit woord in zijn ware betekenis, want anders zoudt gij gaan denken, dat Mijn Leer tegen 
alle menselijke vooruitgang is, en het zou niet rechtvaardig zijn, indien gij zulke dwalingen zoudt 
toeschrijven aan een Vader, die alleen de volmaaktheid van Zijn kinderen op de verschillende wegen 
van het leven zoekt. 



48 Wat onverzoenlijk Mijn gerechtigheid vervolgt, is het kwaad, dat verschillende vormen aanneemt 
in de harten der mensen, en zich nu eens manifesteert in zelfzuchtige gevoelens, in onedele 
hartstochten, dan weer in onmatige hebzucht, en zelfs in haat. 
49 Discipelen, bestudeer wat ik u nu vertel in een metafoor: het leven is een boom, zijn takken zijn 
ontelbaar, en van deze takken zijn er geen twee gelijk, maar toch vervult elk ervan zijn doel. Als een 
vrucht mislukt, wordt hij van de boom gevallen, en als een tak uitgroeit, wordt hij gesnoeid. Want 
van de boom des levens zullen alleen vruchten des levens voortkomen. 
50 Iedere wetenschap die kwaad heeft veroorzaakt en iedere godsdienst die geen werkelijk licht 
heeft gebracht, kunt gij beschouwen als takken en vruchten waardoor het sap van de boom des 
levens niet meer vloeit, omdat zij er reeds van zijn losgemaakt. 
51 Gezegend is hij die het verheven doel heeft Mijn weg te volgen; gezegend is hij die ernaar streeft 
zijn geest groot te maken. Ik ontvang hen die hun klachten verstommen en alleen denken aan het 
ontvangen van de dauw van Mijn Woord - zij die het geloof en de hoop in Mij niet laten sterven. Met 
Mijn woord zal Ik ervoor zorgen dat allen eindelijk de lof van het geloof zingen. 
52 Ik leer jullie vergeestelijking omdat het jullie mentale en fysieke gezondheid zal geven. Het zal je 
van jezelf doen houden en je kracht en vertrouwen geven. 
53 Door hem die aan Mij denkt en Mij liefheeft stroomt de rivier van leven, in hem is Mijn Goddelijke 
openbaring. Ik heb jullie het leven gegeven om barmhartig te zijn en je vermogen tot liefhebben te 
tonen. Ik heb het jullie ook gegeven, opdat jullie wijsheid zullen verwerven. Het leven is de 
weerspiegeling van God, het is de grote getuigenis van Mijn bestaan. Beleef het en geniet ervan, 
maar begrijp het ook. Je hebt er veel plezier aan beleefd zonder het te begrijpen. Loof het Leven, 
maar laat uw lied getuigen van begrip, van bewondering en van liefde. Uw ziel zal, wanneer zij is 
opgeheven, een betere psalm voor de Schepper zingen. 
54 Het leven is een weg zonder einde. Opdat de geest groot, wijs, sterk en vriendelijk zou worden, is 
het noodzakelijk dat hij eeuwig leeft. Mensen, jullie denken dat ik jullie bezoek, maar de waarheid is 
dat ik in jullie woon. Ik zoek jullie in deze vorm alleen om Mijzelf bekend te maken, om de gedachte, 
het woord en het geestelijke gezicht te worden, en dit omdat jullie Mijn innerlijke manifestatie in 
jullie wezen niet waarnemen met de helderheid als het kloppen van jullie hart. Want om Mijn 
kloppen in je wezen te kunnen voelen, moet je gevoeligheid bezitten. Maar verlies de hoop niet dat 
het jullie zal lukken Mij te voelen, want de hoop komt voort uit het geloof, dat licht is op jullie weg. 
Wee degene die zijn geloof verliest! Geloof is het baken dat de toekomst verlicht, geloof is de kracht 
die brengt wat jullie wonderen noemen. Wat zou er van jullie leven worden als jullie geen geloof 
hadden in Mijn Wet? 
55 Ik geef jullie het leven, maar ik zeg tegen jullie: Streef het licht na van het geloof in uw God, het 
geloof in uzelf, het geloof in het leven en in wat geschapen is. Twijfel niet aan Mijn barmhartigheid in 
de wisselvalligheden van je leven. Mijn liefde is sterker dan jouw beproevingen. Hoor Mij meer met 
de geest dan met het gehoor. Tot hen die zichzelf onterfd noemen, tot hen die beweren dat er voor 
hen geen ster van geluk schijnt en dat zij gedoofde lampen zijn, en tot hen die klagen dat zij slechts in 
het leven zijn gekomen om tranen te vergieten, zeg ik: hebt gij u ooit voorgenomen uzelf voor een 
ogenblik te vergeten om uw naaste troost te brengen? - Zeker niet, want wie barmhartigheid 
beoefent, doet dat ook bij zichzelf. Ik heb in deze tijd hen geroepen die niets te geven hebben aan de 
wereld. 
56 Heb lief en geef onzelfzuchtig, en je zult spoedig de rechtvaardige beloning zien. Klop op Mijn 
deuren, en Mijn stem zal u antwoorden. Jullie kunnen allemaal weer opstaan, zelfs als je erg laag 
gevallen bent, zelfs als je onder de modder zit. De corrupte mensen van vandaag zullen de goede 
mensen van morgen zijn. Op jullie puinhopen zal Ik Mijn Tempel bouwen, maar de mens zal Mij 
helpen bij de wederopbouw. Hier is het. Treed binnen in het ware leven. Het is als een koninkrijk 
waarin alles binnen je bereik ligt, van het hemelse tot het kleinste in het materiële. 
57 Weg met de pijn. Het leven dat ik heb gecreëerd is niet pijnlijk. Het lijden komt voort uit de 
ongehoorzaamheid en de overtredingen van de kinderen van God. Pijn is kenmerkend voor dit leven 
dat de mensen hebben geschapen in hun morele ontwrichting. Hef uw blik op en ontdek de 
schoonheid van Mijn werken. Bereid u innerlijk voor om het goddelijk concert te horen, sluit uzelf 



niet uit van dit feest. Als jullie je afsluiten, hoe kunnen jullie dan delen in deze gelukzaligheid? Je zou 
treurig leven, gekweld en ziek. 
58 Ik wil dat jullie harmonische noten zijn in het universele concert, dat jullie begrijpen dat jullie 
voortgekomen zijn uit de bron van het leven, dat jullie voelen dat in alle gewetens Mijn licht is. 
Wanneer zullen jullie tot volle wasdom komen en tegen Mij kunnen zeggen: "Vader, onderwerp mijn 
Geest aan de Uwe, evenals mijn wil en mijn leven." Besef dat je dit niet zult kunnen zeggen zolang je 
zintuigen ziek zijn en je geest egoïstisch gescheiden is van het rechte pad. Je leeft onder de kwelling 
van ziekte of de angst die op te lopen. Maar wat is een lichamelijke ziekte vergeleken met een 
overtreding van de ziel? - Niets, als het in staat is op te staan, want in Mijn barmhartigheid zul je 
altijd hulp vinden. 
59 Zoals het bloed door uw aderen stroomt en het hele lichaam bezielt, zo doordringt de kracht van 
God uw ziel als een levensstroom. Er is geen reden om ziek te zijn als je de wet vervult. Leven is 
gezondheid, vreugde, geluk, harmonie. Als je ziek bent, kun je geen bewaarder van goddelijke 
goederen zijn. Jullie zieke geesten, harten of lichamen, de Meester zegt tot jullie: Vraag uw ziel, die 
het kind van de Almachtige is, om terug te keren op het rechte pad, om uw kwalen te genezen en om 
u bij te staan in uw zwakheden. 
60 Wat zou de Vader Zijn kind kunnen weigeren wanneer het geestelijk nadert om iets te vragen voor 
zijn lichaam, het kleine en broze stoffelijke schepsel? Zo leer Ik u vragen, maar wanneer het op geven 
aankomt, zeg Ik u: deelt uit en geeft. Verdeel het materiaal en geef liefde. Want wat baat het u, het 
stoffelijke deel te geven, indien gij er geen liefde in legt? Hoe moeilijk is het voor u geweest om de 
goederen die u in de wereld bezat op de juiste manier te beheren. Sommigen willen alles alleen voor 
zichzelf hebben; anderen, die te veel hebben, voelen niet de plicht het met anderen te delen. 
61 Ik openbaar u een bron van gezondheid die in u is, in uw ziel, opdat u er een beroep op kunt doen 
wanneer dat nodig is. Als je weet hoe je het moet zoeken, zul je zijn wateren vinden. Ik wil geen 
verwoeste en droevige wereld, geen volk dat, uit onwetendheid over wat het bezit, voortdurend met 
vrees tot Mij spreekt en Mij met wanhoop vraagt. Ik wil een wereld die zich bewust is van hoeveel ze 
is en bezit. 
62 Nu denken sommigen: "Maar als de mens altijd gezond zou zijn, hoe zou hij dan sterven? Hierop 
antwoord ik u, dat het niet noodzakelijk is dat uw lichaam ziek is, opdat het ophoudt te leven. Het is 
genoeg dat het hart stopt als het uur geslagen heeft om op te houden te bestaan. 
63 Het licht van mijn Geest stroomt in jullie, zodat jullie kunnen opstaan. In dit derde tijdperk zoek Ik 
de verlorenen, zodat zij Mij kunnen dienen. Ik ben de Bevrijder der zielen, Die jullie bevrijdt van jullie 
slavernij. De opstandigen verander ik in toegewijde en nederige dienaren. Dan zeg ik tegen hen: Kijk 
uit, opdat u niet wordt verrast door geruchten en verleidingen die u opnieuw naar het verderf 
voeren. 
64 Hij die de vuiligheid en de lagere wereld heeft gekend en zich daarvan heeft kunnen bevrijden, is 
bereid daarheen te gaan op zoek naar hen die nog verloren zijn. Niemand is beter gekwalificeerd dan 
hij om te overtuigen met zijn woord, dat licht is van ervaring. Wanneer worden jullie vissers van 
harten en bevrijders van zielen? Wanneer lopen jullie vast op het pad dat Ik voor jullie bereid heb? 
65 Geef zonder voorwaarden, veroordeel niet het huis van uw medemens, maar overweeg uw eigen 
huis, opdat, indien gij het vuil vindt, gij het moogt schoonmaken en het waardig moogt maken Mij te 
ontvangen. Kijk niet of zijn voorraadkamer vol of leeg is, of dat zijn lichaam bedekt is met feestelijke 
klederen of met vodden. Laat Mijn liefde alle ondeugden uitwissen die het licht kunnen verduisteren 
dat jij moet weerkaatsen. 
66 Zie, dat Ik nederdaal van de verblijfplaats der volmaaktheid tot uw woning om u de heerlijkheid 
van het geestelijk leven te tonen, om u een les te openbaren die u zal leren uzelf te kennen, uw 
Schepper te kennen en uw bestemming te kennen. 
67 De Vader wil niet dat Zijn kinderen wenen, hoewel Hij u gezegd heeft: "Zalig zijn zij die treuren. 
Mijn wet leert jullie niet te wenen, maar de weg om de pijn te vermijden. Indien het Mij behaagde u 
te zien lijden, zou Ik niet als een geneesheer tot u komen, noch zou Ik Mijn genezende balsem op 
elke wonde leggen. Wie zijn kruis van lijden met zachtmoedigheid draagt, is Mij welgevallig, omdat 
hij Mij tot voorbeeld neemt. Maar van degene die in zijn godsdienstig fanatisme en onwetendheid 



zijn lichaam kwelt en verstervelijkt, ontvang Ik zijn goede bedoeling, die is zich te zuiveren of te 
trachten Mij na te volgen in Mijn lijden, maar de daad keur Ik niet goed. 
68 Het is genoeg dat je geduldig de beker leegdrinkt die het leven je dagelijks aanbiedt, en dat je, je 
eigen verdriet overwinnend, voldoende kracht hebt om aan je naasten te denken en hen zoveel goed 
te doen als je kunt, om zo je zending te volbrengen. 
69 Gij klaagt niet meer over lijden, gij hebt de gave van Mijn liefde ontvangen en hebt u verlustigd in 
Mijn woord. Ken het aan zijn Goddelijk wezen en aan de voorbereiding van de stemdrager, aan de 
goedheid en vastheid van zijn stem. Laat dan uw geest dwalen door streken die alleen hij kan 
bereiken, opdat hij zich daar kan verzadigen met licht, terwijl zijn geest in vervoering blijft en het hart 
klopt in bewondering en liefde. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 135  
 
1 Ik kom vol liefde en gewapend met geduld om Mijzelf verstaanbaar te maken voor allen. Vind 
troost in Mij. Eet en drink, zodat jullie je dorst naar gerechtigheid kunnen lessen. Ik wil dat degene 
die door de mensen verkeerd begrepen wordt, zich door Mij begrepen voelt en dat degene die zijn 
hand leeg voelt als hij weggaat, nadat hij Mij gehoord heeft, voelt dat hij gaven met zich meedraagt. 
dat hij die tot Mijn Aanwezigheid is gekomen met wroeging in zijn ziel terwijl hij naar Mij luistert, zich 
van dit alles bevrijd voelt en zijn gezicht kan opheffen zoals die overspelige vrouw in het Tweede 
Tijdperk toen Ik tot haar zei: "waar zijn zij die u vervolgen? Ik vergeef je, ga in vrede, en zondig niet 
meer." 
2 Ik ben de Goddelijke Rechter die nooit een zwaardere straf uitspreekt dan de overtreding is. 
Hoevelen van hen die zichzelf voor Mij beschuldigen, vind Ik rein. Hoevelen daarentegen bazuinen 
hun reinheid rond, en ik vind hen corrupt en schuldig. 
3 Hoe onrechtvaardig is de rechtvaardigheid van de mens! Hoeveel slachtoffers van slechte rechters 
boeten niet voor de misdaden van anderen! Hoeveel onschuldige mensen hebben de tralies van de 
gevangenis niet voor hun ogen zien sluiten, terwijl de schuldige vrij rondliep, onzichtbaar zijn last 
dragend van diefstallen en misdaden. 
4 Geestelijk gezien, is jouw wereld onvolmaakt. Je moet helpen het te verbeteren. 
5 De materiële wereld, de planeet, is niet dicht bij haar ontbinding, maar het einde van deze wereld 
van dwalingen en zonden, van duisternis en slechte wetenschap zal worden bewerkstelligd door het 
licht van Mijn Leer en op haar puinhopen zal Ik een nieuwe wereld van vooruitgang en vrede 
bouwen; Ik ben het die het einde van deze wereld van dwalingen en zonden, van duisternis en 
slechte wetenschap zal bewerkstelligen; Ik ben het die het einde van deze wereld van duisternis en 
slechte wetenschap zal bewerkstelligen 
6 Uw taak als arbeiders zal niet eindigen in 1950. Integendeel, juist dan zult gij langzamerhand 
ophouden discipelen te zijn en leraren worden, die met het woord van liefde de mensen naar de weg 
van het licht zullen leiden. 
7 Grote geestelijke legioenen wachten slechts op deze zuivering onder de mensen, om te incarneren 
en opnieuw op aarde te vertoeven. Zij hebben een grote missie en wachten op u om hen uw plaats te 
geven, zodat zij die kunnen innemen. 
8 Ik zal u Mijn Leer verklaren, Mijn Woord materieel hoorbaar maken, om u te doen begrijpen wie gij 
zijt. 
9 Laat u niet intimideren door de last van verantwoordelijkheid die Ik u heb opgelegd; de last van de 
zonde weegt zwaarder. Pijnlijker is de afgrond met zijn duisternis dan het licht dat aanwezig is op de 
top van de berg waar de Meester woont. Nogmaals zeg ik u dat "het juk van Jezus gemakkelijk is." 
10 Ik heb u Israël genoemd, omdat er in uw geest een vredesmissie ligt, een bestemming van 
geestelijke harmonie met de gehele mensheid. Want u bent de eerstgeborene, omdat u niet alleen 
uit Jakob geboren bent, maar uw overeenkomst reikt verder dan hem, zelfs verder dan Abraham. 
Jullie uitgangspunt (als geestelijke wezens) ligt vóór de tijd toen Ik de eerste mens naar de aarde 
zond, die een familie stichtte waaruit Ik het zaad koos om Mijn volk te vormen, sterk in geloof, in 
gehoorzaamheid en in liefde voor de onzichtbare God. Zo bereidde ik het en zegende het, en het was 
als een vuurtoren temidden van de mensheid. 
11 Het ontbrak u aan niets om uw bestemming te volvoeren, en toch zag gij andere volken hoger 
rijzen dan gij, die u daarna met ketenen van slavernij vernederden. 
12 Waren die volkeren superieur aan de uwe? Noch in materieel noch in geestelijk opzicht waren zij 
superieur aan u, die de Vader overladen had met de kostbare gaven van inspiratie, waarheid, 
schoonheid, liefde, gezondheid en kracht. Ik heb u voorbereid opdat u zou zijn als een spiegel van 
Mijn liefde voor al het geschapene, waarin de mensheid Mij zou kunnen aanschouwen, en als een 
bron van kristalhelder water waarin zij die dorsten naar de waarheid hun dorst zouden lessen. 
13 Maar - tenslotte, mensen - jullie zijn zwak geworden, en in jullie neergang zijn jullie onderworpen 
door andere volkeren. 



14 In deze tijd zoek ik u en ben zeer dicht bij u. Ik herinner u aan Mijn wet en wek uw geest op om de 
stem van het geweten te horen en zeg tot uw hart: Ontwaakt, de ketenen die u drukten zijn 
verbroken door de dood en vandaag heeft het leven u uw vrijheid teruggegeven. Daarom ben ik tot 
jullie gekomen in het derde tijdperk. 
15 Denk niet dat er alleen in de boezem van het volk Israël profeten, pioniers en geesten van licht 
waren. Ik heb ook sommigen van hen naar andere volkeren gezonden, maar de mensen 
beschouwden hen als goden en niet als afgezanten, en zij stichtten godsdiensten en culten op grond 
van hun leringen. 
16 Het volk Israël begreep niet welke zending het had ten opzichte van andere volkeren en sliep op 
een rustplaats van zegeningen en genadegaven. De Vader had het gevormd als een volmaakte 
familie, waarin één stam de taak had het volk te verdedigen en de vrede te bewaren; een andere 
stam bewerkte het land; weer een andere stam bestond uit vissers en zeelieden. Aan een ander werd 
de geestelijke uitoefening van de eredienst toevertrouwd, en zo wijdde achtereenvolgens elk van de 
twaalf stammen die het volk vormden, zich aan een verschillende taak, die tezamen een voorbeeld 
van harmonie opleverde. Maar voorwaar, Ik zeg u, de geestelijke gaven die gij in die vroegere tijden 
bezat, bezit gij nog. 
17 Erkent onder u de profeten, ziet mannen, vrouwen, ouderen en zelfs kinderen getuigenis afleggen 
van Mijn waarheid met hun openbaringen. u bezit de geestelijke verhevenheid om te bidden, de 
autoriteit om de krachten van de natuur naar u te laten luisteren en u te gehoorzamen, waarvan u 
een voorbeeld hebt in Noach, die de wateren bedwong van Jozua, aan wie jullie toeschrijven dat hij 
de loop van de zon heeft gestopt, waarop Ik jullie zeg dat de sterren nooit hun loop hebben gestopt 
en dat het Mijn Goddelijk Licht was, als een stralende zon, dat de dag verlengde en de nacht verborg, 
zodat het volk de overwinning kon behalen, terwijl het universum zijn loop voortzette zonder af te 
wijken van zijn wetten van harmonie. 
18 Mozes had ook macht over de natuurkrachten, en de wateren, de winden en de rotsen 
gehoorzaamden zijn stem. Ik heb deze natuur aan de mens toevertrouwd, opdat hij haar zou 
gebruiken; maar hij heeft de orde van de schepping verstoord en is de slaaf van de natuur geworden, 
waarin hij dikwijls zijn God heeft gezocht. 
19 In het Tweede Tijdperk gaf Ik jullie een andere les over deze leringen, toen Ik de storm tot 
bedaren bracht door Mijn Hand uit te strekken, toen Ik over water wandelde, of toen Ik doden 
opwekte. De wonderen die ik toen verrichtte, werden gedaan om de verlorenen te redden, om 
duisternis in licht te veranderen, en haat in liefde. Ik wilde de mensen niet verbazen door zulke 
daden, noch hun verbazing daarmee opwekken; dat zou alleen de bewondering van de geest hebben 
gediend, zoals sommigen doen, die zich door het verrichten van schijnbare wonderen door de 
mensen als superieure wezens laten bewonderen, en die niettemin niet in staat zijn een zondaar te 
bekeren. Ik ben niet gekomen om jullie nutteloze of verbijsterende kennis bij te brengen: Ik heb jullie 
Mijn bestaan geopenbaard en de reden van jullie bestaan. Ik heb voor jullie het mysterie ontsluierd 
dat de kracht die leven geeft en alles bezielt, liefde is; het is de oerkracht waaruit alle wezens zijn 
voortgekomen. 
20 Besef dat je uit liefde geboren bent, dat je door liefde bestaat, dat je door liefde vergeving 
ontvangt, en dat je in de eeuwigheid door liefde zult zijn. 
21 Bereid u voor opdat gij, wanneer Mijn woord geëindigd is, naar de verschillende volkeren der 
aarde moogt gaan, waar gij volkeren zult vinden waarvan de oorsprong in de oudheid verloren is 
gegaan en waarvan de bewoners culten en wetenschappen beoefenen waarin de geestelijke wereld 
zich heeft geopenbaard. Daar zul je horen van transformaties, van tekenen en wonderen die je 
versteld zullen doen staan. 
22 U zult dan voorbereid zijn, want u zult grote beproevingen te doorstaan hebben. U zult zich 
tijdelijk verward voelen wanneer u, in het gezelschap van die mensen, hen in verbinding ziet treden 
met de geestelijke wereld en wonderen ziet verrichten die u niet had kunnen verrichten. Wanneer zij 
u geschriften voorleggen waarin hun geschiedenis, hun wetten en hun geboden staan, moet u uw 
ogen openen, opdat u zich niet laat verwarren door het materiële wonder, door de 
verbazingwekkende ervaring, maar ook opdat u hen bewondert en tot voorbeeld neemt in alles 
waarvan uw geweten en intuïtie u zeggen dat het waarheid bevat. 



23 Je zult ook in hen de gretigheid vinden om de weg te vinden die naar volmaaktheid leidt - een 
verlangen naar de eeuwigheid. 
24 Anderen zult gij vinden in hun geestelijke verrukking, waarvan zij een verrukkelijke cultus hebben 
gemaakt. Zij zijn als parasieten, omdat zij de door God geboden wetten der liefde niet vervullen, 
noch voldoen aan de plichten der aarde. Deze leer mag zich niet uitstrekken tot andere landen, want 
ware vergeestelijking zal fanatisme en vervoering uitbannen. 
25 Ik heb u vanaf de vroegste tijden een wet geleerd die rechtvaardig is voor geest en materie. 
Herinner u dat ik bij een bepaalde gelegenheid zei: "Geef aan God wat van God is, en aan Caesar wat 
van Caesar is." 
26 Velen zullen verbaasd zijn en jullie zelfs slecht beoordelen wanneer zij horen dat jullie, als Mijn 
discipelen, de wet van de materiële arbeid volgen, wanneer zij zien dat jullie echtgenoten hebben, 
dat jullie kinderen en familie hebben, dat jullie weten te genieten van contemplatie en van de 
vruchten van de natuur, die jullie liefhebben als een moeder. Dan zullen zij u vragen: Waarom leeft 
gij, als gij dienaren des Heeren zijt, niet slechts in de meditatie van het geestelijke? Gij zult ook hen 
ontmoeten, die de gave der profetie bezitten, en gij zult u daarover verwonderen; want waarlijk, er 
zijn onder hen vooruitstrevende geesten. 
27 Bereidt jullie voor, wanneer jullie op de proef gesteld zullen worden, zal Ik door jullie bemiddeling 
spreken en als deze voorbereiding ook zuiver, duidelijk en rein is, zullen jullie Mijn wonderen 
ervaren. 
28 Ik spreek nu tot hen die hun zending als apostelen en profeten in andere landen moeten 
vervullen, opdat zij zich niet beroemen op de zending die Ik hun heb toevertrouwd. Deze zullen geen 
opschudding veroorzaken door religieuze gemeenschappen of geloofsovertuigingen te bestrijden. 
Anderen zullen het zijn die verontwaardiging tegen u opwekken, zonder te beseffen dat zij u zullen 
helpen Mijn Leer te verspreiden door de nieuwsgierigheid van velen te wekken, die vervolgens in 
geloof zal veranderen. 
29 Voor sommigen zal het huidige bestaan hun laatste incarnatie zijn. Het is tijd dat u de reis naar 
gene zijde voorbereidt. Vul je graanschuur met goed zaad, zodat je met vaste tred de oproep kunt 
volgen naar het geestelijk dal dat Ik tot je zend, dat op je wacht en waaraan niemand kan ontkomen. 
30 Aan ieder van jullie is een aantal zielen toegewezen om hen te helpen opstaan en hen te leiden op 
het pad van Mijn waarheid. Niemand moet aankomen zonder degenen die aan hem zijn 
toevertrouwd, want dan zou hij niet worden ontvangen. 
31 Strijd en werk, schep vreugde in leren en onderwijzen. Ik maak de akkers vruchtbaar en verwijder 
er alle onkruid van, opdat Mijn zaaiers ze bereid zullen vinden door Mijn barmhartigheid. 
32 Dan zal zich voor uw ogen een weg openen door een woestijn, die u haar oases aanbiedt, en ver 
weg aan de horizon een helder silhouet van het Beloofde Land, waarvan de open poorten u zullen 
uitnodigen om binnen te gaan samen met hen die aan u zijn toevertrouwd en met de menigte volken 
die niet alleen dezelfde God zullen liefhebben, maar die ook dezelfde geestelijke aanbidding van God 
zullen beoefenen. 
33 Bekeer met uw gebed de wezens in de duisternis die, als legers, strijden terwijl gij slaapt. Wees je 
ervan bewust dat om je heen en boven je een onbekende wereld zweeft en onrustig is, waar het licht 
strijdt tegen de duisternis in een oorlog waarvan het gebrul en de invloed je wereld, je hart en je 
geest in verwarring brengen. 
34 Daarom is de vrede en ook de rust gevlucht uit het hart der mensen; maar goed is hij, die den 
strijd voelt, en bidt, want hij zal voorspoedig zijn. 
35 Wie het oordeel van deze tijd als louter toeval beschouwt, weet niet dat hij zal worden 
overgeleverd aan dood, pestilentie, plagen en hongersnood. 
36 Rust in de veiligheid van de aarde. Blijf onder de schaduw van deze palmboom en luister naar Mijn 
woord, opdat u genezen zult worden van al uw kwalen en weer kracht zult krijgen om de reis voort te 
zetten. 
37 U behoeft Mij niet te zeggen wat u bezighoudt, noch waar u vandaan komt, want Ik weet dit alles. 
Ik weet dat je ziel tot de Vader nadert, nadat ze de zware strijd heeft gewonnen die ze heeft moeten 
leveren om zich van het verkeerde pad af te keren, dat je hulp en kracht bij Mij komt zoeken, om niet 
te wanhopen. Toen je bijna de moed verloor, toen je kracht al op was, wendde je je in gedachten tot 



mij om mij om hulp te vragen, en ik antwoordde onmiddellijk en nodigde je uit om naar deze oase 
van vrede te komen, zodat je rust vond door de oneindige barmhartigheid van je vader. 
38 Hoeveel openbaringen heb je niet begrepen sinds je dit woord voor het eerst hoorde! Door hen 
hebt gij begrepen, dat de ziel zich niet in één dag, noch in één jaar, noch in één leven vervolmaakt; 
want omdat zij van eeuwige aard is, moet haar ontwikkelingsweg overeenstemmen met de hoge 
beloning, die haar wacht. 
39 Je hebt geleerd onderscheid te maken tussen de stem van het geweten, die altijd spreekt van de 
wet, van de liefde, van het goede, van gerechtigheid en reinheid, en die andere stem die voortkomt 
uit de zinnen van het vlees of de hartstochten, en die niet altijd tot het goede aanspoort. 
40 Je weet al dat je wapens hebt om jezelf te verdedigen, en je weet wat ze zijn. Je weet ook wat het 
schild is dat je beschermt, en je begint gebruik te maken van gebed, van geloof, van goede 
gedachten, van de kracht van de wil. 
41 U hebt geleerd de verschillende waarde-elementen waaruit uw wezen bestaat, de juiste plaats in 
het leven te geven. U weet dat het wezenlijke de geest is, en dat daarna, maar op een waardige 
plaats in de mens, de gevoelens, het verstand (d.w.z. de ziel), en de lichamelijke behoeften zijn. 
42 U begrijpt nu dat ware vergeestelijking in de mens niet bestaat in het zich afkeren van het vlees of 
in het verwerpen van het stoffelijke, maar in het harmoniseren van uw leven met de gehele 
schepping; niettemin, opdat de geest deze harmonie kan bereiken, is het noodzakelijk dat hij altijd 
voorgaat, dat hij boven de mens staat, dat hij de leider is. Is dat niet zo, dan is de geest niet vrij en 
wordt hij de slaaf van het vlees of de vijand ervan. 
43 Gij weet dat op Mijn weg liefde, oprechtheid en kennis niet kunnen worden geveinsd, want gij 
voelt een blik op u die alles ziet en alles oordeelt. 
44 Vandaag weet gij dat uw verdiensten slechts echt kunnen zijn, indien uw deugden en werken 
waarachtig zijn en geïnspireerd door liefde voor uw medemensen. 
45 Wees niet bang als ik zo tegen je spreek. Ik zeg u nogmaals dat ik van u niet de hoogste 
volmaaktheid vraag, maar een voortdurende inspanning om die te bereiken. 
46 Wanneer u vandaag lijdt, wanneer u een zware beproeving doormaakt, wanneer u zich op het bed 
van pijn bevindt, weet dan dat die beker van lijden u zuivert en vernieuwt, dat die pijn u doet boeten 
voor een of andere misstap, dat het een wijze les is - dan drinkt u hem met geduld en overgave. 
47 Jullie hebben geleerd te begrijpen dat Ik op het ogenblik in ieder van jullie een tempel aan het 
bouwen ben, en jullie durven niet meer kapot te maken wat is opgebouwd; integendeel, jullie 
proberen Mij bij dit werk te helpen. 
48 U hebt begrepen, dat het niet voor de mensen is, dat gij u verdienstelijk maakt, om van hen lof of 
beloning te ontvangen, maar voor uw Vader, die de enige is, die in staat is uw werken te beoordelen. 
49 Hoezeer uw hartstochten ook wortel hebben geschoten, wanneer gij al deze uiteenzettingen hebt 
begrepen, moeten zij een onderwerping van het vlees aan de geest teweegbrengen, die een begin zal 
zijn van die harmonie en die orde die in de mens moet bestaan om een kind te zijn dat Mij waardig is. 
50 Van uw heden hangt de toekomst van vele mensen af, geliefde mensen, twijfel daar geen moment 
aan. Doe daarom, denkend aan deze waarheid, afstand van het laatste restje egoïsme en breng 
vrede, eenheid, moraal en spiritualiteit voor morgen tot stand. 
51 Twijfel er niet aan dat jullie in staat zullen zijn dit Werk in de wereld te volbrengen, want het is 
niet de eerste keer dat Ik jullie Mijn zaad toevertrouw op jullie weg. Het bewijs is dat Ik op deze 
manier tot jullie spreek en dat jullie Mij begrijpen. 
52 Dit is de voortzetting van Mijn leringen, maar het is niet het einde van deze planeet. De wereld zal 
in de ruimte blijven draaien; zielen zullen nog steeds naar de aarde komen om te incarneren en hun 
bestemming te vervullen. De mensen zullen de aarde blijven bevolken, alleen de manier van leven zal 
veranderen. 
53 De veranderingen die het menselijk leven zal ondergaan, zullen zo groot zijn dat het u zal 
toeschijnen alsof een wereld eindigt en een andere wordt geboren. Zoals te allen tijde het leven van 
de mensen is verdeeld in tijdperken of tijdperken, en elk daarvan zich heeft onderscheiden door iets - 
hetzij door zijn ontdekkingen, door de goddelijke openbaringen die het heeft ontvangen, door zijn 
ontwikkeling in de zin van het schone, die kunst wordt genoemd, of door zijn wetenschap - zo zal de 
tijd die aanbreekt, het tijdperk dat reeds aanbreekt als een nieuwe dageraad, worden gekenmerkt 



door de ontplooiing van de gaven van de geest, die kant van uw wezen die u had moeten cultiveren 
om u zoveel kwaad te besparen, en die u altijd hebt uitgesteld tot later. 
54 Gelooft gij niet, dat het leven van den mensch geheel kan worden omgevormd, dat de 
vergeestelijking zich kan ontplooien, dat de gaven des geestes kunnen worden gecultiveerd, en dat 
de wet, die in deze wereld door het geweten wordt ingegeven, kan worden hersteld? 
55 Oh, als je eens wist hoeveel dingen je geest in zich draagt! Maar gij weet het niet, ondanks de 
millennia die gij in de wereld hebt vertoefd; want in uw egoïsme - dat liefde voor uzelf is - hebt gij u 
slechts bekommerd om de wetenschap in dienst van ieder individu. 
56 Ik zal het zijn die u de deugden, de gaven, de schoonheden, de kracht en alle wonderen zal 
openbaren die in uw geest verborgen zijn. Dit is het geschikte moment, nu u de laatste vruchten 
plukt van een wereld of leven dat ten einde loopt. 
57 Spoedig zullen alle volkeren begrijpen, dat God in alle tijden tot hen heeft gesproken, dat de 
goddelijke openbaringen de ladder zijn geweest, die de Heer tot de mensen heeft neergelaten, opdat 
zij tot Hem zouden opklimmen. 
58 Deze nieuwe tijd zullen sommigen de tijd van het licht noemen, anderen het tijdperk van de 
Heilige Geest, en weer anderen de tijd van de waarheid. Maar ik zeg jullie dat het de tijd zal zijn van 
spirituele verheffing, van spirituele opeising, van opeising. 
59 Dit is de Era die ik reeds lang in het hart van de mens heb willen doen leven, en die door hemzelf 
voortdurend is bestreden en vernietigd. Een tijd waarvan de helderheid door allen wordt gezien, en 
onder wiens licht alle kinderen van de Heer zich verenigen - niet tot een godsdienstige gemeenschap 
van mensen die sommigen verwelkomt en anderen verwerpt, die haar eigen waarheid verkondigt en 
die aan anderen ontzegt, die onwaardig wapens gebruikt om zichzelf op te leggen, of die duisternis 
geeft in plaats van licht. 
60 Mensen, wanneer het uur is aangebroken dat gij zult uittrekken om het goede nieuws te 
verkondigen, verkondig dan vrede, liefde, barmhartigheid, eenheid en broederschap met daden. 
Indien gij op uwen weg anderen zoudt tegenkomen, die hetzelfde huichelachtig en slechts 
voorgewend prediken, ontmasker hunne leugen door uwe werken. Maar als je in plaats daarvan 
merkt dat zij waarheid, liefde en barmhartigheid prediken door het voorbeeld te geven, verenig je 
dan geestelijk met hen, want hun strijd zal ook de jouwe zijn. 
61 Ik kan niet nalaten tot u te zeggen: Indien gij ontrouw zijt, onvoorbereid en onwaardig om dit 
werk te verrichten, en gij zoudt zien dat anderen met de nodige oprechtheid de strijd zijn aangegaan, 
belet hen dan niet hun weg te gaan, want dan zou uw verantwoordelijkheid verdubbeld worden. 
62 Ik spreek tot u over alles, discipelen, opdat niets u zal verrassen en gij, wanneer gij u op deze strijd 
stort, waarlijk zult weten, hoe gij in de harten het ideaal van geestelijke verheffing kunt wekken. 
63 Deze aarde, die altijd haar oogst van zieke, vermoeide, verontruste, verwarde zielen of van hen 
die weinig vooruitgang boeken naar de andere wereld heeft gezonden, zal Mij onmiddellijk oogsten 
schenken die Mijn liefde voor jullie waardig zijn. 
64 Ziekte en pijn zullen geleidelijk uit uw leven worden verbannen, en naarmate u een gezond en 
verheven bestaan leidt, zal de dood u bij zijn komst bereid vinden voor de reis naar het geestelijk 
tehuis. 
65  Wie zou verbaasd of verloren kunnen zijn bij het binnengaan van de onbekende verblijfplaats, als 
reeds in dit leven zijn Meester hem deze heeft getoond in ogenblikken van gebed, meditatie, dromen 
of inspiratie? 
66 Op het ogenblik lijken zoveel vrede en zoveel materieel en geestelijk welzijn onbereikbaar voor u, 
omdat u alle verwarring ziet die u omringt, een verwarring die toeneemt op alle gebieden van het 
menselijk leven. Maar hierna, wanneer deze stormachtige nacht het licht van de nieuwe dageraad 
voortbrengt, zal dezelfde aarde voelen dat haar nieuwe bewoners het ware leven zaaien met edele 
werken die zullen herstellen en herbouwen, en dat de vernietigers en ontheiligers, evenals de 
goddelozen, reeds vertrekken om hun loutering te vinden. 
67 Volk, op deze dag heb Ik u iets geopenbaard van de Goddelijke plannen van de Vader die Hij met u 
heeft. Ik heb jullie voorspeld wat tot de toekomst behoort en jullie voorbereid op de strijd die over 
de hele mensheid zal komen. Denk na over dit onderwijs en je zult je bemoedigd voelen. 
Mijn vrede zij met u! 



Instructie 136  
 
1 Vermaak u in Mijn Woord, laat het lichaam rusten terwijl uw geest zich tegoed doet aan Mijn 
hemels banket. Verwijder uw geest voor enkele ogenblikken van zijn ambitieuze aardse bezigheden, 
en laat de ogen van de geest opengaan. 
2 Denk en leef geestelijk in deze minuten dat Mijn manifestatie onder jullie duurt. Ik breng echte 
schatten voor je geest. Denk niet dat deze momenten verloren zijn. Vergeet niet dat wat je van de 
aarde nodig hebt, je daarbovenop zal worden gegeven, en dat het dus niet het wezenlijke is in je 
bestaan. 
3 om deze leringen werkelijk te begrijpen, is het nodig een absoluut geloof in Mij te hebben. 
4 Ik wil dat gij weet wat geloof is, opdat gij zult begrijpen, dat wie het bezit, een onvergelijkelijke 
schat bezit. 
5 Wie verlicht leeft door dit innerlijk licht, hoe arm de wereld hem ook moge vinden, zal zich nooit 
verstoten, verlaten, zwak of verloren voelen. Zijn geloof in de Vader, in het leven, in zijn bestemming, 
en ook in zichzelf, zal hem nooit laten zinken in de strijd van het leven, en hij zal ook altijd in staat zijn 
om grote en verbazingwekkende werken te volbrengen. 
6 Wanneer gij deze leringen hoort, zucht gij bij de gedachte, dat gij nog niet de ware kinderen des 
geloofs zijt. 
7 Mannen, vrouwen, oude mannen en kinderen stijgen geestelijk naar Mij toe en vragen Mij deze 
Goddelijke Vlam in hun hart te ontsteken; dit is wat Ik ben komen doen, en dit is waarom Ik tot jullie 
spreek 
8 Het ontbreekt jullie niet geheel aan geloof, Mijn kinderen, het bewijs is wanneer jullie tot Mij 
komen, jullie leggen in Mijn Aanwezigheid al jullie grieven neer, jullie pijnen, jullie zware kruis; de 
harten openen zich en tonen Mij hun zorgen, hun problemen, hun teleurstellingen, hun 
vermoeidheid, hun zwakheden, hun lijden en nog veel meer ontberingen 
9 Wat ontbreekt er dan aan uw geloof, opdat het wonderen moge verrichten? Dat het groeit, dat het 
toeneemt, dat het overstroomt: dan zullen het geen ontberingen zijn die je Mij voorlegt, noch tranen 
die je Mij schenkt, maar dankzegging, tevredenheid, overgave, vertrouwen, vreugde, kracht en hoop. 
10 Wanneer het u aan geloof ontbreekt of wanneer het zeer zwak is, verloochent gij Mij bij elke stap 
zonder het te beseffen en in veel van uw woorden getuigt gij tegen Mij. Ik zeg u dit, opdat gij uw 
handelingen goed moogt waarnemen en hun gevolgen kunt meten, niet alleen stoffelijke, maar ook 
geestelijke. 
11 Jullie zijn Mijn discipelen die Ik voorbereid om het grote getuigenis te dragen van Mijn 
manifestatie en van Mijn openbaringen in deze tijd, die de mensheid zal eisen van hen die de 
openbaringen hebben ontvangen. 
12 Er is niemand onder Mijn discipelen die niet vurig verlangt naar de bloei en de vruchtbaarheid van 
deze Leer op aarde, en gij moet weten dat dit ten dele afhangt van uw werk, uw oprechtheid en van 
de liefde die gij in uw daden legt; als gij dit doet, zult gij de triomf van de vergeestelijking onder de 
mensen zien 
13 Ik zie dat velen van jullie denken dat deze vergeestelijking onmogelijk is in deze wereld, en jullie 
beperken je tot het horen van Mijn Woord, zoals iemand luistert naar een mooi concert en er maar 
kort van geniet. 
14 Ik vraag ze wanneer ze willen vertrekken voor de strijd. Maar zij beantwoorden dat alleen 
wanneer zij in de geestelijke sfeer leven, want in deze wereld is alles tegen spiritualiteit, goedheid en 
rechtvaardigheid. 
15 O bange mensen, die niet begrijpen dat gij gekomen zijt om verdiensten te verwerven teneinde 
een hogere trap in het geestelijk leven te bereiken, en om in deze incarnatie genoegdoening te 
krijgen ten bate van uw geest. 
16 Wanneer zullen jullie inzien dat jullie juist in de woelige tijden die nu heersen de grootste 
verdiensten kunnen verwerven en waar jullie de vruchtbaarste en geschiktste akkers zullen vinden 
om Mijn Zaad te zaaien? 



17 Streef ernaar de last van onvolmaaktheden die op uw ziel rust in deze wereld achter u te laten. 
Bevrijd uw ziel van haar fouten hier en zorg ervoor dat wanneer zij het geestelijke koninkrijk 
binnengaat, zij het binnengaat zonder tranen, zonder vlekken. 
18 Ook wacht je niet om de vrede van God te kennen totdat je in de geest bent. Neen, reeds hier op 
deze aarde, die door uw dwalingen veranderd is in een tranendal, zult gij vooraf een weinig van die 
volmaakte vrede kunnen hebben. 
19 Stop nooit in uw spirituele vooruitgang, of u nu op deze wereld bent of op een andere. 
20 Je hebt spirituele ontwikkeling bereikt. Als jullie willen dat ik jullie bewijs hiervan geef, vraag ik 
jullie: Waar zijn de goden die je gisteren aanbad? Waar zijn de offerandes en de offers? Hoeveel 
veranderingen zijn er sinds de kennis van de ware God niet opgetreden in uw manier van denken, uw 
opvattingen, uw vormen van aanbidding en uw cultische handelingen! 
21 Daarom, en als verder bewijs dat jullie zeker geëvolueerd zijn, ben Ik tot jullie gekomen in dit 
Nieuwe Tijdperk, waarin de geest in alles de overhand zal hebben over de materie, totdat hij een 
directe eenheid bereikt met Hem die hem het bestaan schonk. 
22 Ik heb u in dit derde tijdperk hierheen gezonden om nogmaals op de aarde te wonen - deze grond 
waarop eerder de zegen van God was gevallen, opdat gij er daarna op zoudt wonen en de wet zou 
vervullen. 
23 Uit alle landen, groot en klein, heb Ik dit land gekozen waar Ik jullie Mijn onderricht geef, opdat 
het het toneel zal zijn van Mijn nieuwe manifestatie 
24 Hoe weinigen zijn er die stilstaan bij de geschiedenis van dit volk, bij de omstandigheden waarin 
het eeuw na eeuw heeft geleefd! 
25 Andere mensen uit verre streken zullen met grotere duidelijkheid dan jullie alle tekenen 
herkennen die Mijn aanwezigheid en de komst van een Nieuwe Tijd aan de mensheid bekend hebben 
gemaakt. Mijn koninklijk woord moest geschieden, want alleen het woord der mensen is 
veranderlijk. 
26 Hier ben Ik, mensen, niet alleen voor jullie, want in het wezen van Mijn Woord ben Ik met allen. 
27 Droevig was uw herstel om de komst van deze tijd te ontvangen; het leven was als een smeltkroes 
waarin uw ziel werd gesmolten, en als een aambeeld waarop uw hart werd gesmeed. 
28 Op uw geesten en lichamen is de zweep van de hoogmoedigen neergedaald, de slavernij met zijn 
keten van vernedering, ellende en onwetendheid. 
29 Oorlogen, verdrukking, lijden vormden uw beker van bitterheid; dit alles was geestelijk niet 
onvruchtbaar, want u werd gesterkt voor de strijd vol geloof en in staat gesteld het lijden van 
anderen te voelen en te begrijpen. 
30 Alles was voorspeld, de profetieën waren in uw boeken geschreven. Daarom was, toen alle 
voorgaande tekenen vervuld waren, de tijd gekomen om de poorten van het Nieuwe Tijdperk te 
openen en door Mijn Liefde het orgaan van de geest van de mens aan te raken, Mijn Licht door zijn 
geest te laten trillen en de mensheid ermee te verlichten. 
31 Op dezelfde wijze werd in voorbije tijden een volk voorbereid om in zijn schoot de aanwezigheid 
van de Zoon van de Allerhoogste te ontvangen. Het verlangen dat Hij zou komen, kwam voort uit zijn 
smart, zijn verdriet over de slavernij en vernedering waarin het terecht was gekomen; en de belofte 
van de Heer aan dat volk kwam uit. Daar Hem een rechtvaardige, reine en reine persoon als 
Verlosser was beloofd, was het natuurlijk dat Zijn lichaam uit een kuise schoot zou voortkomen. En 
zo geschiedde het, want Maria, die "gezegende onder de vrouwen" werd genoemd, was een hemelse 
bloem, die door Gods wil op aarde werd overgeplant, opdat zij in de bevlekte en bedroefde harten 
van de mensen de geur van haar moederlijke tederheid, haar goddelijke troost zou achterlaten. 
32 Jezus werd geboren en groeide op onder de mensen. Maar toen het uur van Zijn prediking 
naderde, daalde een man, Johannes genaamd, die in de woestijn woonde, af naar de steden om aan 
de mensen de komst van het Koninkrijk der hemelen aan te kondigen. Hij bereidde hen voor en 
vermaande hen tot verbetering, opdat zijn Meester hen bereid zou vinden. 
33 Hij was de stem die riep in de woestijn, de grootste profeet, de voorloper. Het was de geest van 
Elia die de mensen aankondigde dat de poorten van een nieuw tijdperk voor hun materiële en 
geestelijke ogen opengingen. 



34 Johannes goot het water van de Jordaan over de hoofden van de mensen, als een symbolische 
handeling dat zij zich moesten reinigen voor de komst van de Meester. Ik onderwierp ook Mijn 
lichaam aan deze handeling, als een voorbeeld van nederigheid en zachtmoedigheid, waarmee Ik 
jullie wilde laten begrijpen dat wanneer de mens voelt dat al zijn vermogens hun volledige 
ontwikkeling hebben bereikt, en dat zijn wezen harmonie heeft bereikt tussen de ziel en haar 
lichamelijk omhulsel, dit het juiste uur is om de grootste en edelste werken in het leven te verrichten, 
omdat hij de rijpheid, de kracht van de ziel, het ideaal, de innerlijke vrede heeft bereikt. 
35 Door jullie te herinneren aan vroegere lessen, leer ik jullie nieuwe lessen. In die tijd had Mijn 
komst ook een voorloper, materieel belichaamd in een man genaamd Roque Rojas, die geestelijk 
verlicht was door de geest van Elia, die zich manifesteerde door de geest van die man en sprak door 
zijn mond. 
36 Elia was al eerder geweest en moest opnieuw aanwezig zijn, want hij is de straal van God die de 
verbinding tot stand brengt tussen de kinderen en de Vader, die de paden voorbereidt en effent, die 
de zielen in orde brengt en de harten wakker houdt en laat wachten. 
37 Vandaag heb je geen symbolen nodig, maar alleen licht, geloof, wil en liefde. Dit alles zal de beste, 
de meest volledige zuivering van de ziel en van het vlees zijn, om u in te leiden op de lichtende weg 
van de vergeestelijking. 
38 Geliefde discipelen, vandaag tonen jullie Mij dat jullie hart dorst naar de waarheid, en daarom 
nodig Ik jullie uit om tot deze bron van liefde te naderen, opdat jullie drinken tot jullie verzadigd zijn. 
39 Bedenk dat Ik Mijzelf in Mijn woorden slechts tot een bepaalde grens materialiseer. Bijgevolg is 
het aan jullie om Mijn leringen te doorgronden en na te denken over alles wat jullie hebben gehoord. 
40 Bid, vraag uw Vader in uw gebed, en in uw meditatie zult gij een vonk ontvangen van Mijn 
oneindig Licht. Verwacht niet de hele waarheid in één ogenblik te ontvangen. Er zijn zielen die al 
lange tijd naar de waarheid zoeken, die alle mysteries onderzoeken en trachten te doorgronden, en 
toch het gewenste doel niet hebben bereikt. 
41 Christus, de Gezalfde, heeft u de weg gewezen met de woorden: "Hebt elkander lief". Kun je je de 
omvang van dit sublieme gebod voorstellen? Het hele leven van de mensen zou veranderen als je 
volgens deze leer leefde. Alleen de liefde zal in staat zijn jullie de waarheden van de Goddelijke 
Mysteriën te openbaren, want zij is de oorsprong van jullie leven en van alles wat geschapen is. 
42 Zoek de waarheid met ijver, zoek de zin van het leven, heb lief en word sterk in goedheid, en je 
zult zien hoe stap voor stap alles wat vals, oneerlijk of onvolmaakt was, van je wezen zal wegvallen. 
Wees van dag tot dag gevoeliger voor het licht van de Goddelijke genade, dan zult u in staat zijn uw 
Heer rechtstreeks te vragen om alles wat u wilt weten en wat uw geest nodig heeft om de hoogste 
waarheid te bereiken. 
43 Werk op aarde als voorheen, en wijd u trouw aan uw plichten. Maar zoek altijd naar de essentie of 
de betekenis van alles wat je overkomt, of van wat je doet op je levenspad, opdat je aardse leven 
niet onvruchtbaar zal zijn voor je geest. 
44 Bid het eenvoudige gebed dat voortkomt uit de hoogste zuiverheid van uw ziel en onderzoek uw 
werken met de hulp van uw geweten en geniet Mijn aanwezigheid. 
45 In deze vereniging van de geest zult gij meer licht ontvangen om het leven beter te begrijpen, gij 
zult de bezieling hebben die u ertoe zal brengen uzelf te verbeteren door uw gevoelens te zuiveren 
en uw hart op te wekken tot naastenliefde. Dit zijn de ogenblikken waarop de vermogens en gaven 
van de geest ontwaken en zich voorbereiden om hun verschillende taken uit te voeren door degene 
die ze bezit. 
46 Intuïtie, dat is spirituele visie, waarzeggerij en profetie, verlicht de geest en doet het hart sneller 
slaan voor de boodschappen en stemmen die het uit de oneindigheid ontvangt. 
47 Wanneer de mens geleerd heeft door middel van de geest met de Vader in verbinding te treden, 
behoeft hij zeker geen boeken meer te raadplegen, noch iets op aarde. 
48 Vandaag de dag ondervragen de mensen nog steeds degenen van wie zij menen dat zij meer 
weten, of zij zijn op zoek naar teksten en documenten in hun verlangen om de waarheid te vinden. 
Maar ik breng jullie ware geestelijke rijkdom, zodat jullie nooit honger of dorst zullen voelen in jullie 
geest. 



49 Als een regenboog van vrede ben ik "op de wolk" gekomen tot het volk dat ik verdeeld aantref, 
bezig met oorlogen van de volkeren onder elkaar. 
50 Hier ben Ik, om u te leren Mij te zoeken met de geest en om schadelijke gewoonten uit uw hart te 
verwijderen. Ik heb jullie de geestelijke wapens geopenbaard die jullie bezitten om het kwaad te 
verslaan en verleidingen af te weren. 
51 Alleen de ware apostelen, de ware "dokters", zullen in staat zijn de mensheid in deze tijd te 
redden. Met Mijn onderricht bereid Ik de grote scharen voor waaruit de goede soldaten zullen 
voortkomen. Zij zullen hun ouders, hun vrouwen en hun kinderen verlaten om naar andere landen te 
gaan om de blijde boodschap te brengen. Maar wanneer ik u zeg de uwe te verlaten, wil ik dat gij 
begrijpt dat gij de gemakken en bevredigingen moet opgeven die de genegenheden u brengen, maar 
niet dat gij de uwe verlaat in weerloosheid en verlatenheid. Onderzoekt grondig Mijn zaad alvorens 
het te zaaien, opdat gij overtuigd moogt zijn van het goede dat gij doet. Als je Mijn zaad zaait volgens 
Mijn Wil, zal je oogst bevredigend en aangenaam zijn. 
52 Sinds 1866, heeft deze leer in uw oren geklonken. Elias, de Goede Herder van hen die in en buiten 
het lichaam leven, heeft de weg gebaand en vrijgemaakt en uw harten en zielen in orde gebracht, 
opdat gij de nabijheid van het Koninkrijk der hemelen zoudt voelen. Sindsdien is Mijn zaad sterk 
vermeerderd, de scharen zijn gegroeid, het aantal gemarkeerden neemt dagelijks toe, en overal - in 
streken, provincies en dorpen - worden ruimten geschapen als plaatsen voor uw samenkomsten en 
om de dagelijkse leer te horen. 
53 Ik ben gekomen om de wereld leven te schenken, opdat zij haar ogen zal openen voor het licht 
van deze tijd. 
54 Terwijl de grote naties in oorlog zijn, heb Ik dit volk in vrede gehouden opdat het Mijn Boodschap 
zou ontvangen en zich zou voorbereiden, want hier in hun midden zullen de zogenaamde 
vreemdelingen hun toevlucht zoeken; Ik heb hen in vrede gehouden opdat zij Mijn Boodschap 
zouden ontvangen en zich zouden voorbereiden, want hier in hun midden zullen de zogenaamde 
vreemdelingen hun toevlucht zoeken 
55 Sta op door middel van uw gehoorzaamheid. Wacht niet tot de natuurkrachten over uw volk 
komen om u aan uw plichten te herinneren, en wacht niet tot dood en oorlog u omringen om Mij te 
gedenken. Grijp deze momenten, want je weet niet of ze nog terugkomen. 
56 Het jaar 1950 nadert, dat volgens Mijn wil bestemd was voor Mijn vertrek. Als u in die tijd 
voorbereid bent, zult u in staat zijn grote werken te volbrengen en tastbaar grote wonderen te 
ervaren. Maar ik zeg u: Terwijl dan sommigen zich zullen verheugen omdat zij hun plicht hebben 
vervuld, zullen anderen wenen. Nu reeds verkondig Ik u, dat Mijn vertrek zal plaats hebben in alle 
plaatsen van samenkomst, en dat het op alle plaatsen gevoeld zal worden - in de steden, op de 
straten, en zelfs op de bergen. Dan zal Ik u zeggen: Voelt u niet wezen, alleen uw stoffelijk gehoor zal 
Mijn woord niet meer horen, maar uw ziel zal, tezamen met uw lichamelijke bekleding, bezield 
blijven door haar verhevenheid. Op die dag zal het niet nodig zijn om tranen te vergieten. De 
Meester bereidt jullie voor, want op dat moment zal ik zo tot jullie spreken. Op dit moment train Ik 
de geesten waardoor jullie Mijn laatste woord zullen horen. Daarvoor eis ik van hen op elk moment 
meer geestelijke verheffing. 
57 Later zal de tijd aanbreken dat sekten en godsdienstige gemeenschappen uit de wereld zullen 
verdwijnen en alleen de leer van Christus, die liefde, gerechtigheid en vrede is, in de harten der 
mensen zal overblijven. 
58 In de wereld geloven sommigen dat Ik op het punt sta te komen, zonder te weten dat het uur van 
Mijn vertrek in deze vorm van manifestatie reeds nabij is. Wanneer de mensheid verneemt, dat Ik 
onder u ben geweest in openbaring door het menselijk verstandsorgaan, zal zij vragen: "Hoe is het 
mogelijk, dat dezen God hebben gehoord?" - Dan zult gij verklaren, op welke wijze Ik Mij heb bekend 
gemaakt, en bewijzen geven van uw vooruitgang en vernieuwing door uw werken van liefde. 
59 Zeg tegen de wereld: Als Christus in die tijd mens is geworden om met u op uw wereld te leven, 
zult u nu van hier opstaan om geestelijk op te rukken naar het gebied waar Hij woont. Denk aan het 
spoor dat ik met bloed voor jullie heb gebaand, nu veranderd in een spoor van licht. 



60 Evenals in het Tweede Tijdperk ging Mijn Woord vergezeld van grote werken om uw geloof op te 
wekken; maar het waren meer de geestelijke wonderen dan de materiële, want nu bent u beter in 
staat Mij te geloven en Mij op een hogere manier te begrijpen. 
61 Sommigen verwachten dat de heilige Geest zich in deze tijd in synagogen of kerken zal openbaren; 
maar ik kwam op zoek naar bescheidenheid en eenvoud, want goud, rijkdom of ijdelheid vleien Hem 
niet die de bezitter is van de hele schepping; ik kwam op zoek naar de heilige Geest, die de bezitter is 
van de hele schepping; ik kwam op zoek naar bescheidenheid en eenvoud, want goud, rijkdom of 
ijdelheid vleien Hem niet die de bezitter is van de hele schepping 
62 Bedenk dat in zijn tijd Johannes, de profeet, de Doper, die de harten bereidde opdat het 
Koninkrijk der hemelen zou binnengaan, tot de mensen zei: "Christus zal komen." Want hij wist dat 
de Meester zou komen om Zijn tempel te bouwen in de harten van de mensen. 
63 Hier ben ik, op zoek naar het heiligdom in het puurste van je wezen. Onthoud dat je de plaats 
moet voorbereiden, zodat het altijd Mijn Aanwezigheid waardig is. Hoe vaak zal het pijn moeten zijn 
die je zuivert, die je vlekken wegspoelt? Ik zal u met een wit gewaad bekleden, maar eerst moet uw 
ziel zich zuiveren om het waardig te zijn. 
64 Discipelen, in het tweede tijdperk vroegen Mijn apostelen Mij hoe zij moesten bidden, en Ik 
leerde hun het volmaakte gebed dat jullie het "Onze Vader" noemen. Nu zeg ik het je: Inspireer uzelf 
in dit gebed, in zijn betekenis, in zijn nederigheid en in zijn geloof, opdat uw geest zich met de Mijne 
verenigt; want het zullen niet langer de fysieke lippen zijn die deze gezegende woorden spreken, 
maar de geest die tot Mij spreekt met de taal die bij haar past. 
65 Mijn straal is neergedaald tot jullie, Mijn geliefde volk, haar licht is getransformeerd in menselijk 
woord en de schittering van deze manifestatie is in de essentie van Mijn onderwijzende spraak. Dit 
woord is als kristalhelder water; maar indien het, bij het passeren van de menselijke stemdrager, 
enige onzuiverheid zou vermengen, laat dan uw geest als een filter zijn, opdat Mijn onderricht de 
geest in zijn oorspronkelijke zuiverheid kan bereiken. 
66 Ik breng uw ziel het water dat haar verkwikt, want dorst verdroogt haar op haar lange reis door de 
woestijn. 
67 Alleen zij die hebben toegekeken en op Mij hebben gewacht, hebben de echo van Mijn 
voetstappen gehoord. Hoe kunnen de materialisten verwachten dat Mijn terugkeer ostentatief zal 
zijn, terwijl Ik in de geest kom? 
68 Ik had de gelukzaligheid van Mijn manifestatie voor u achtergehouden, maar zij moest op het 
juiste ogenblik tot u komen. 
69 Het woord van mijn Vader is onder u, die hongerdood, wenend en eenzaam zijt, terwijl gij er nooit 
geweest zijt. Maar dit is de tijd die volgens Mijn Wil bestemd is om Mijn stem te laten horen in al 
haar doeltreffendheid door jullie geweten. 
70 Tot nu toe ben ik meer uw dienaar dan uw meester geweest. Ik heb uw stem horen klagen, 
bevelen en eisen, ik heb beledigingen en godslasteringen ontvangen die als zweepslagen waren. 
71 Heden laat Mijn universele taal zich door allen horen, om hun te zeggen: Hoewel Ik in ieder van u 
ben, laat niemand zeggen dat God in de mens is, want het zijn de wezens en alle geschapen dingen 
die in God zijn. 
72 Ik ben de Heer, jullie zijn zijn schepselen. Ik zal u geen dienaren noemen, maar kinderen; doch 
weet, dat Ik vóór u ben. Heb Mijn Wil lief en neem Mijn Wet in acht; weet dat in Mijn verordeningen 
geen onvolmaaktheid of dwaling mogelijk is. 
73 U hebt de mogelijkheid om een beslissende stap te zetten, om op te stijgen en zeer hoog te rijzen; 
uw evolutie stelt u daartoe in staat. 
74 Mijn geheime schatkist is open. Kom, kom binnen. Ik zal niet oordelen als jij vroeger behoorde tot 
hen die hun wil of hun stem tegen Mij hebben verheven. 
75 Heb berouw over je verleden, was je vlekken en kijk dan in Mijn geheime schatkamer, zodat je het 
leven in al zijn waarheid kunt beschouwen 
76 Aarzel niet omdat je denkt dat je Mijn genade niet waardig bent. 
77 Op de bovenste sporten van de evolutieladder staan velen die op aarde broedermoordenaars, 
verraders, afvalligen en godslasteraars waren. Waarom zijn ze in staat geweest op te stijgen? Omdat 



zij het pad van berouw, vernieuwing en barmhartigheid bewandelden. Neem hen als voorbeeld, zegt 
de Meester tot jullie. 
78 Hoe dicht is het boek des levens u voor ogen geopend, en hoeveel licht hebt gij om de tekenen er 
van te begrijpen. 
79 In de verre tijden van jullie geestelijk gestotter ontvingen jullie de Goddelijke Wet in steen 
gebeiteld, zoals die overeenkwam met jullie kleine evolutie. De tijden gingen voorbij, en die Wet, die 
in steen gehouwen was, werd mens in Jezus en sprak tot u van liefde. Nu worden jullie voorbereid 
om Mijn Eeuwige Wet te ontvangen door inspiratie van de Geest. Daar, in je geweten, zal Ik Mijn 
Woord schrijven in deze tijd. 
80 O nederige kleinen, die bij gebrek aan studie van de aardse boeken het leven hebben gehad om 
Mijn Liefde te ontvangen en het einddoel van jullie bestemming te leren begrijpen! 
81 Ontvang Mijn vaderlijke liefde. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 137  
 
1 Mijn licht en Mijn macht zijn onder u geopenbaard. Vanaf het begin heeft het licht van Mijn Geest 
het pad van de mensen verlicht. Elk tijdperk, elk leven is getuige geweest van Mijn openbaringen. Je 
geest weet dat ik tot hem gesproken heb in vele vormen. Dit Licht toont jullie de weg die Mijn 
Barmhartigheid voor jullie heeft uitgestippeld, opdat jullie daarin Mijn Goddelijkheid zullen bereiken, 
daar waar jullie oorsprong was. 
2 In de mens zit de geest. De geest is het licht van de Godheid. Daarom ben ik in jullie geest in ieder 
van jullie. Als je vandaag de grootsheid niet waardeert van de manier waarop Ik Mij op dit moment 
manifesteer, zul je het morgen begrijpen. Hier heb je de weg, zuiver van menselijke oneerlijkheid. 
Hiermee wil ik u niet zeggen dat uw religies slecht zijn. Ik wil u niet verdelen; want indien een ieder 
waarlijk vervult wat zijn godsdienst hem beveelt, zal hij de zaligheid vinden. Leren zij u niet allen God 
en uw naaste lief te hebben? Toch zie ik dat jullie vaak zelfs de waarheid gebruiken om elkaar 
verkeerd te beoordelen. 
3 Wat ik jullie leer is liefde, want daaruit ontspringen de zuiverste en meest verheven gevoelens, de 
hoogste inspiraties. Het ontbreekt je aan liefde, daarom loop je in duisternis. Als ik afgoden 
omverwerp en riten wegwerp, dan is dat opdat jullie het licht van de waarheid helderder zullen zien. 
Als Meester, geef Ik jullie Mijn leringen. Een daarvan is dat Ik jullie thans Mijn onderricht geef door 
mensen, zonder dat het van wezenlijk belang is dat zij rechtvaardig en zuiver van hart zijn. Hoe 
dikwijls, in Mijn ogen, kan de stemdrager die Ik gebruik zondiger zijn dan degenen die Ik onderwijs. 
Mijn macht en Mijn wijsheid bezielen hem, zodat heilige, rechtvaardige en luidruchtige gedachten uit 
zijn mond barsten. Daarom is het zo dat wanneer deze organen van begrip met hun Heer 
communiceren, het geestelijk leven door hen wordt weerkaatst en zij u veel onthullen van datgene 
wat buiten uw leven ligt. 
4 Het was niet nodig dat jullie Mij zagen of aanraakten om te geloven, want jullie geest was in zijn 
ontwikkeling voorbereid om Mijn aanwezigheid in geestelijke vorm te voelen. 
5 Je hart is verrast om bepaalde ideeën te kunnen ontvangen. De reden is dat het niet weet welke 
weg de geest heeft afgelegd. Op dezelfde manier verbaast de vroegrijpe intelligentie van de kinderen 
van deze tijd u, die u vragen stellen die bewijzen dat zij kennis bezitten die hun in deze fase van hun 
geestelijk leven niet is bijgebracht. Het is het licht dat de geest op zijn lange reis heeft verzameld en 
dat in elk bestaan wordt weerspiegeld. Jullie vragen Mij: "Als U Uzelf met zo'n grote wijsheid bekend 
maakt, en als onze geest bereid is - waarom vertelt U ons dan niet alles wat Uw onderricht nog voor 
ons reserveert?" - Het is zeer belangrijk wat ik nog voor u bewaar, maar ik kan het u niet allemaal 
tegelijk geven om geen verwarring te zaaien in uw geest of gemoed. 
6 Ik zal jullie altijd zeggen: als jullie niet willen dat het licht van de openbaring jullie tegenhoudt, is 
het noodzakelijk dat jullie volharden op deze weg van liefde voor jullie Vader en voor jullie 
medemensen. 
7 Ga met gematigde en vaste schreden op het pad; haast u niet en haast u niet, want dan zult gij 
struikelen en uiteindelijk niet eens meer weten welke weg gij gegaan zijt. 
8 Leerlingen, van tijd tot tijd moet ik u zeggen, dat gij de leer van de ene vergadering niet beter moet 
achten dan die van de andere, noch het werk van de ene stemdrager beter of slechter moet achten 
in vergelijking met deze of gene. De betekenis van Mijn Leer is één in allen, en het verschil is uiterlijk, 
is oppervlakkig, het is in de manier van spreken. Ik zal u altijd zeggen Mijn waarheid te zoeken in de 
geestelijke zin van dit woord. 
9 De mensheid zal geloof vinden; Mijn Werk zal zich over de wereld verspreiden. Ik zal beginnen met 
144.000 gemarkeerden die zullen strijden met gehoorzaamheid, met liefde en ijver, in de tijd van 
conflicten van geloofsovertuigingen en leerstellingen, en te midden van deze strijd zullen zij als een 
schakel zijn die de wereld niet een keten van slavernij zal voorstellen, maar een van geestelijk 
verbond dat zal zijn van vrijheid en broederschap. Deze soldaten zullen niet alleen zijn, Mijn 
geestelijke scharen van licht zullen hen volgen en hen beschermen; zij zullen wonderen verrichten op 
hun weg en op deze wijze getuigen van Mijn waarheid. 



10 Draag je kruis met geduld en overgave tot het einde, dan zal het Mijn Barmhartigheid zijn die je 
ervan zal bevrijden wanneer je aankomt bij de poorten van dat huis dat Ik je heb beloofd, waar je 
ware vrede zult genieten. Nu zijn jullie de pelgrims, jullie zijn de soldaten, de strijders die een ideaal 
najagen, die streven naar de verovering van een beter vaderland. 
11 Maar je bent niet alleen in je strijd, nooit is de mens zo geweest, want ik heb hem altijd de beste 
weg gewezen. 
12 Indien iemand Mij zou vragen hoe het volk van de Heer werd geleid voordat het de wet kende die 
Mozes van de Heer had ontvangen, zou Ik hem antwoorden dat Ik reeds vóór Mozes geesten van 
groot licht naar de wereld heb gezonden, aartsvaders en profeten, die de wet in het licht van hun 
geweten droegen, om haar door hun werken aan al hun naasten te onderwijzen; Ik ben het die de 
geesten van groot licht heb gezonden, de aartsvaders en de profeten, die de wet in het licht van hun 
geweten droegen, om haar door hun werken aan al hun naasten te onderwijzen; Ik ben het die de 
geesten van groot licht vóór Mozes naar de wereld heb gezonden 
13 Die mannen eerden Mij met hun leven. Zij waren geen afgodendienaars, want zij kenden reeds de 
vergeestelijking; zij hadden het gevoel van liefde en barmhartigheid met anderen, zij wisten hoe zij 
de vreemdeling op hun landgoed moesten verwelkomen, en in hun huis waren zij gastvrij voor de 
vermoeide reiziger. Voor allen hadden zij een goed woord en wijze raad klaar. 
14 Maar niet alle mensen hebben begrepen hoe zij zich door de stem van hun geweten moeten laten 
leiden, want dit vereist spiritualiteit, terwijl de zintuigen van het vlees dit niet begrijpen. Daarom 
moest uw Vader zich op velerlei wijze onder de mensen bekend maken, om hun de wet uit te leggen 
en hun de goddelijke leer te openbaren. 
15 Jullie, Mijn volk, die dit woord horen in de Derde Eeuw en die nog iets bewaren van het zaad dat 
Ik jullie in voorbije tijden heb toevertrouwd, begrijp dat jullie je hart moeten zuiveren van egoïsme 
en materialisme, opdat jullie de gelukkige tijd zullen bereiken waarin jullie je leven weer zullen laten 
leiden door de voorschriften van je geweten, net als de verlichte mensen, zoals Abraham, uit wie de 
mensen zijn voortgekomen die door de eeuwen heen de bewaarders van Mijn openbaringen zijn 
geweest; Ik heb jullie Mijn openbaringen gegeven en Ik heb jullie Mijn openbaringen gegeven en Ik 
heb jullie Mijn openbaringen gegeven 
16 Ik wil dat, wanneer de tijd komt dat Mijn manifestatie eindigt in de vorm waarin jullie die nu 
hebben, jullie zo ruim toegerust zullen zijn dat elke geest van het volk dat deze natie hier vormt als 
een tempel voor Mij zal zijn, elk hart een heiligdom, elk huis een altaar, een patriarchaal huis, gastvrij 
en vol van naastenliefde. Hoe diep zal dan uw vrede zijn. Hoe dapper zal uw hart dan zijn om stand te 
houden in alle beproevingen. 
17 Het brood zal dan niet alleen door Mij gezegend worden, maar ook door jullie, want dan zullen 
jullie geleerd hebben het te bereiden met liefde, met geloof en met vrede. 
18 De geestelijke kracht waarmee ik jullie heb begiftigd is niets anders dan het zaad van de 
vergeestelijking. In waarheid, ik zeg u dat wie dat zaad in zijn hart kweekt en het met ware liefde 
verzorgt, geen slachtoffer zal worden van plagen, noch van de furiën van de ontketende 
natuurkrachten, noch zullen materiële behoeften hem op een deprimerende wijze kwellen. 
19 Negentien. Maar gij zult niet wachten tot die dagen over u komen. Nee, mensen, met jullie 
vergeestelijking zullen jullie behoren tot hen die door hun gebed de vergeving van hun Vader 
verkrijgen en die begrijpen waartoe de geest in staat is wanneer hij in staat is uit te stijgen boven de 
modder, het stof en de vuiligheid van een gematerialiseerd en onzuiver leven. 
20 Vergeet niet, o leerlingen, dat vergeestelijking geen fanatisme van welke aard ook, afgoderij of 
vooroordeel kan toelaten, want dan zou het niet langer vergeestelijking zijn. 
21 Wie oprechtheid in zijn hart draagt en ernaar streeft Mij te eren door de daden van zijn leven, 
heeft geen uiterlijke sekten nodig om te voelen dat hij de wetten van zijn Vader en Heer heeft 
vervuld. Anderzijds, hij die in zijn hart de rusteloosheid draagt die zijn oordelend geweten hem doet 
voelen, zoekt gretig naar uiterlijke culten en riten, in de valse mening dat hij daardoor in staat zal zijn 
zich met zijn Schepper te verzoenen. 
22 Wees eenvoudig als bloemen en zonder valsheid als vogels, wees doorzichtig als de lucht en 
helder als zuiver water, dan zult gij de zuiverheid en verhevenheid hebben bereikt die u alle waarheid 
zal doen kennen die het leven bevat. 



23 Zij die zeggen dat Mijn Leer een gevaar is voor de materiële vooruitgang van de mensheid, maken 
een ernstige fout, want wanneer Ik, de Opperste Leraar, de geest de weg wijs naar zijn herstel, 
spreek Ik ook tot het verstand, tot de rede en zelfs tot de zintuigen. Mijn Leer inspireert niet alleen 
en onderwijst u het Geestelijk Leven, maar brengt licht in elke wetenschap en in alle wegen van de 
mensen; want Mijn leer beperkt zich niet tot het op weg brengen van de zielen naar het tehuis dat 
voorbij dit bestaan is, maar bereikt ook het hart van de mens om het te inspireren tot een vriendelijk, 
waardig en nuttig leven op deze aarde. 
24 Als Ik u in de tweede Era gezegd heb dat Mijn Koninkrijk niet van deze wereld is, dan zeg Ik u nu 
dat ook het uwe niet van deze wereld is, want dit aardse tehuis is, zoals u reeds weet, slechts tijdelijk 
voor de mens. 
25 Ik leer u het ware leven, dat nooit op materialisme was gebaseerd. Daarom zullen de heren der 
aarde opnieuw tegen Mijn Leer in opstand komen. Ik kom tot jullie met Mijn eeuwige Leer, met Mijn 
leer die altijd heeft bestaan, die spreekt van Liefde, van Waarheid en van Gerechtigheid. Toch zal het 
niet onmiddellijk begrepen worden. De wereld zal Mij opnieuw veroordelen, deze mensheid zal 
opnieuw het kruis op Mijn schouders leggen. Maar Ik weet reeds dat Mijn Leer door al deze 
vijandelijkheden heen moet gaan opdat zij erkend en bemind zal worden. Ik weet dat Mijn 
hardnekkigste vervolgers Mijn trouwste en onzelfzuchtigste zaaiers zullen zijn, want Ik zal hun zeer 
grote bewijzen van Mijn waarheid geven. 
26 Nicodemus, in het Tweede Tijdperk een vorst onder de priesters - degene die Jezus opzocht om 
met Hem te converseren over onderwerpen van hoge wijsheid ─ zal in dit Tijdperk opnieuw 
verschijnen om met kalmte Mijn Werk te onderzoeken en zich tot Hem te wenden. 
27 Saulus, daarna Paulus genoemd, die een van Mijn grootste apostelen werd nadat hij Mij met 
wreedheid had vervolgd, zal weer op Mijn Weg verschijnen en Mijn nieuwe discipelen zullen overal 
opstaan, sommigen vurig, anderen zelfopofferend. Het heden is van groot belang. De tijd waarover ik 
tot u spreek staat voor de deur. 
28 Deze ideeënstrijd, deze veldslagen, waarvan gij thans getuige zijt, deze gebeurtenissen, waarvan 
gij dagelijks getuige zijt, spreken zij u niet van iets, dat komt, doen zij u niet vermoeden, dat uw 
tijdperk ten einde loopt en dat een nieuw tijdperk zijn licht begint te verspreiden? 
29 Ik wil alleen dat jullie, de getuigen van Mijn Woord in deze tijd, standvastig blijven in de 
ogenblikken van beproeving die zullen voorafgaan aan de vestiging van Mijn Wet, Mijn Koninkrijk 
onder jullie. Dan zal Ik zijn als de wervelwind onder wiens geweld de aarde en de zeeën, waar deze 
mensheid woont en zich roert, moeten schuimen en bewegen in hun diepten, zodat zij alles wat zij 
aan onreinheid in zich herbergen, uit zichzelf verdrijven. 
30 Wees niet bang wanneer deze gebeurtenissen zich voordoen. Gij zult begrijpen dat het begin van 
het einde van een tijdperk is aangebroken, en dat het aanbreken van een tijdperk van vrede nabij is. 
31 Slechtheid, onrechtvaardigheid, arrogantie, dienstbaarheid, onwetendheid en aards geweld zullen 
vergaan om plaats te maken voor de vestiging van het Koninkrijk van liefde, van licht en van vrede 
onder de mensen. U moet dan niet wanhopen, u moet uw lamp niet doven, ook al voelt u dat de 
beproeving zeer zwaar is, en dat de beker die u moet drinken zeer bitter is. Integendeel, u moet dan 
de vlam van de hoop ontsteken en bezielen, zoals de soldaat doet in het heetst van de strijd, 
wanneer hij voelt dat hij dicht bij de overwinning is en dat de overwinning al binnen handbereik ligt. 
32 Wanneer gij u omringd ziet door vijandige scharen wier tongen venijn tegen u spuwen en wier 
ogen vlammen van haat tegen u werpen, twijfel dan niet aan Mijn beloften. Op die ogenblikken zal Ik 
je Mijn geruststellende Aanwezigheid laten voelen en je Mijn liefdevolle stem laten horen die 
opnieuw tegen je zegt: "Ik ben bij je". 
33 Gij zult dikwijls te midden van die scharen een hart zien verschijnen 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. 
34 Denk aan Daniël, die getrouwe profeet, die in Babylonië de waarheid van de Eniggeboren God zo 
krachtig verdedigde en die Ik van zijn vijanden redde. 
35 Voordat de strijd begint, geef nog eenmaal water aan het zaad dat de Eeuwige in de geest van de 
mensen heeft gezaaid. Laat het onkruid weggemaaid worden door de sikkel van mijn gerechtigheid, 
en laat de akkers geploegd worden zodat zij geschikt zijn voor de teelt van de Leer van de Liefde. 



36 Het is nodig dat men degenen die gehecht zijn aan de goederen van de aarde nog enige 
ogenblikken gunt, opdat hun teleurstelling absoluut zal zijn en zij ervan overtuigd zullen zijn dat het 
goud, de macht, de titels en de genoegens van het vlees de ziel nooit vrede en welzijn zullen 
schenken. 
37 Het uur nadert waarop de werken van de gehele mensheid in het licht van het geweten zullen 
worden beoordeeld. Dan zullen de geleerden, de theologen, de wetenschappers, de heersers, de 
rijken en de rechters zich afvragen wat de geestelijke, morele of materiële vrucht is die zij hebben 
geoogst. Dan, wanneer zij zien hoe onbeduidend hun oogst is, zullen velen tot Mij terugkeren, 
beseffend dat, ondanks de heerlijkheid die zij op aarde hadden, zij iets misten om de leegte te vullen 
waarin hun ziel was gevallen, die zich alleen kan voeden met de vruchten van het Geestelijk Leven. 
38 Voor deze zielen heb Ik reeds een oase bereid te midden van de woestijn, want Ik weet dat zij in 
de loop van hun bestaan van deur tot deur zijn gegaan en pad na pad hebben afgelegd, de een op 
zoek naar de waarheid, de ander naar macht, en weer een ander naar geluk. Maar aan het einde van 
de weg die zij op aarde hebben afgelegd, zijn zij dicht bij het verloochenen van alles geweest; dan zal 
Ik Mijn armen naar hen uitstrekken om hen te laten rusten op Mijn borst. Ik zal hen troosten en hun 
de ware weg wijzen, opdat zij daarin de akkers zullen vinden waar zij de vruchtbare zaden van hun 
ervaring kunnen zaaien. 
39 De Oase is geestelijk, en langs alle paden van de woestijn zullen mensen van alle rassen haar 
bereiken - sommigen uitgeput, anderen vol wonden, grijzend en bedekt met zweet, en velen met hun 
reiszakken al leeg, beschaamd over de dorheid van de strijd die zij hadden ondernomen. Daar zullen 
zij Mijn stem horen en uitroepen: "Het is de Heer." En in deze zin zullen zij de nederigheid 
weerspiegelen waarmee zij Mij uiteindelijk zullen zoeken. Want allen zullen te voet moeten komen, 
zonder strijdwagens, want daarmee zouden zij de woestijn niet kunnen doortrekken, en zonder 
kamelen, want die zijn op de lange reis reeds van dorst omgekomen. 
40 Maar dat uur van oneindige zegen, van verzoening en nederigheid, zal ook zijn van goddelijke 
vergeving aan de "verloren zonen" die eindelijk naar het Vaderhuis zijn teruggekeerd, verlangend 
naar de liefhebbende armen van Hem die hun het leven en de erfenis heeft gegeven. 
41 Ontvang vandaag Mijn Woord van liefde, vergeving en gerechtigheid en toon Mij uw hart. Probeer 
niet je overtredingen te verbergen, want ik weet alles. Jullie hebben gezworen elkaar lief te hebben, 
maar ik wacht nog steeds op jullie vervulling. Ik heb u één boom toevertrouwd om te verzorgen, 
maar gij biedt Mij verschillende vruchten aan. Ik heb u nederig, toegewijd en gehoorzaam 
voorbereid, opdat gij uw medemensen zoudt kunnen dienen, maar ik vind dit zaad niet in uw 
werken. 
42 De zoon buigt niet voor zijn ouders, de vrouw komt in opstand tegen de man, de broers en zusters 
verstoten elkaar, allen begaan daden die trots en ijdelheid verraden, allen voelen zich superieur, 
terwijl ik alle mensen slechts liefde en vrede blijf leren. 
43 De volkeren hebben vrede gesloten, maar hun woorden getuigen niet van liefde of goede 
bedoelingen. Achter die schijnbare vrede gaat wrok schuil, de wens naar wraak, en oorlog in 
afwachting. Waar is hij die weet te vergeven, die zijn zaak aan Mij heeft overgelaten om te oordelen? 
44 Het menselijk hart is verhard en wordt niet geschokt door het leed van de kinderen, de smart van 
de vrouwen en het tragische lot van de jongeren en de mannen die zonder genade de oorlog werden 
ingejaagd. Toch zijn er onder hen geweest die Mij liefhebben en die liefde voelen voor hun 
medemensen, zij die wisten hoe te bidden en werken van barmhartigheid verrichtten. De Visitatie is 
voor deze volkeren zeer hard geweest, hun trots is gekastijd, zij zelf vernietigen hun rijkdommen. 
Alleen pijn zal hen buigen en tot bezinning brengen. Ik ben zeer dicht bij iedere ziel geweest om hen 
te sterken in de beproeving, en zij die zich hebben voorbereid hebben Mijn aanwezigheid gevoeld. 
45 De gevolgen van de oorlog zijn overal doorgedrongen en hebben verwoesting gezaaid. Van het 
kleine huis tot de grote naties die niet waakzaam zijn geweest, zij zijn allen in hun netten verstrikt 
geraakt en weten niet hoe zij zich van dit juk moeten bevrijden. 
46 Ik heb je onderwezen, Ik heb je het geheim van de vrede gegeven: Hebt Mij lief, hebt elkander lief, 
bezielt u in Mij, vervult uw plichten, onderwerpt u aan uw lot, en gij zult vrede en zegen hebben. 
47 Ik heb het vreugdegezang ontvangen van hen die na de strijd zijn teruggekeerd naar hun huis, 
naar hun vaderland. Maar ik ontvang ook de pijn van de moeders die hun zoon niet hebben zien 



terugkeren, die van de kinderen die hun vader niet hebben gezien, en die van de vrouw die weduwe 
is geworden. Ik zegen ze allemaal. Laat Israël deelnemen aan haar medeleven met deze volkeren. En 
dit gebed, dat gij hebt opgezegd voor de vrede van de wereld, zult gij blijven opdragen, en het maken 
tot een lied van bescherming voor alle volkeren. 
48 Jullie zielen die jullie lichamen op aarde hebben verlaten - bereikt de verlichting. Ik heb je 
verwekt. Vertrouw op Mij, en je zult naar het ware leven geleid worden. Je bent niet gestorven, want 
de ziel bezit het eeuwige leven. Ik nodig je uit tot ware vrede en gerechtigheid. Want ik ben het 
Leven en bied u het brood van het eeuwige leven aan. Maar Ik zie jullie hongerig omdat jullie niet 
begrepen hebben dat de essentie verborgen is in de diepte van Mijn Woord. Als je er alleen 
oppervlakkig naar kijkt, kun je jezelf er niet mee voeden. Daarin is Mijn liefde vervat, die Goddelijke 
essentie die leven, vreugde en vrede is voor de geest. 
49 Terwijl u Mijn Woord niet bestudeert, zijn er velen in dit land en anderen die wachten op de Blijde 
Boodschap om Mijn bevelen uit te voeren. Maar de dag zal komen dat de goede apostelen onder u 
zullen opstaan, om door landen en natiën te trekken en Mijn leer te verkondigen. En Ik zal door hun 
verstandsorgaan spreken, zoals Ik deed met hen die Mij volgden in het tweede Tijdperk. Laat ieder 
die zo werkt vol moed en vertrouwen in Mij zijn. 
50 Wanneer gij op hindernissen stoot, doe dan zoals Mozes: beveel de elementen uw bevelen uit te 
voeren, en zij zullen gewillig gehoorzamen. 
51 Indien gij wonderen wilt zien, bereidt u dan voor, maar verwacht niet dat allen u geloven. Ik heb 
jullie gezegd dat in deze tijd niet allen in Mijn woord zullen geloven. Laat de zaak dan aan mij over en 
ga verder. Zij zullen Mij herkennen wanneer zij in de geest zijn. 
52 Jullie zullen ideeën en gevoelens respecteren, maar spreek, zoals Ik jullie heb geleerd, met dit 
woord dat geen pijn doet, en neem de sluiers weg die Mijn Licht voor de zielen verbergen. 
53 De tijd van ontwaken voor elke geest is gemarkeerd. Ik beloof jullie dat iedereen die zich 
voorbereidt Mij zal aanschouwen in al Mijn glorie. 
54 Vraag, en het zal je gegeven worden. Alles wat je verlangt in liefde voor je medemens, vraag het 
Mij. Bid, verenig uw verzoek met dat van de behoeftigen, en ik zal u geven wat u vraagt. 
55 Het licht van Mijn Woord zal het witte gewaad zijn dat u allen bedekt. 
56 Uit liefde voor jullie ben Ik gekomen in de wolk, het symbool van het geestelijke, om Mijzelf 
bekend te maken aan jullie geest. Maar eerst moest deze lichtende wolk neerdalen op het orgaan 
van de geest van de stemdrager, als voorbereiding op de tijd dat jullie zullen weten hoe je 
rechtstreeks met Mij kunt communiceren, en het zal jullie geest zijn waarop de wolk zal neerdalen en 
neerdalen. 
57 Ik koos de wolk als symbool opdat deze Mijn komst naar de wereld in het Derde Tijdperk zou 
belichamen. 
58 Is de wolk niet de boodschapper die over bergen, valleien en steden trekt? Is zij het niet die de 
velden vruchtbaar maakt met haar regen, en weldadige schaduw geeft? Geeft zij niet de bliksem die 
de storm aankondigt, en de fonkelende straal die schudt? Daarom koos Ik de wolk als symbool, 
daarom begrepen Mijn apostelen de betekenis van Mijn Aanwezigheid in de "wolk" toen zij Mij voor 
de laatste maal in de geest zagen, en Roque Rojas in die Derde Tijd toen Ik hem het symbool liet zien 
dat het teken was van Mijn nieuwe komst. 
59 Sindsdien heeft een zachte schaduw de mensen omringd die zich geleidelijk aan rond Mijn 
manifestatie hebben verzameld. Mijn woord is een vruchtbare regen geweest op de uitgedroogde 
velden van de vergeestelijking, en de straal die bij elke manifestatie neerdaalt op het menselijk 
orgaan van het verstand, heeft de duisternis van uw zonde en onwetendheid uiteengereten, u doen 
beven in al uw vezels en uw geest doen ontwaken. Hoe vreselijk is voor velen van u de storm 
geweest die in uw ziel is ontketend bij het horen van Mijn Goddelijk Woord! 
60 Wat een majesteit en ontzagwekkende schoonheid hebt gij aanschouwd in die storm van licht die 
ontspringt uit Mijn Woord op de ogenblikken van zijn openbaring! Overweldigd door bewondering, 
door ontzag en vrees, zwijgen de scharen en laten die storm van liefde, van rechtvaardigheid en 
wijsheid hen baden en zuiveren. 
61 O geliefd volk, dat Ik Israël heb genoemd, omdat Ik u tot bewaarders van Mijn boodschappen en 
openbaringen maak, wanneer zult gij leren Mijn Woord juist weer te geven en te interpreteren? 



62 Mijn belofte om terug te keren, die ik in het tweede tijdperk heb gedaan, heb ik gehouden. De 
apostelen hebben Mij in Bethanië zien opstijgen van de aarde naar de oneindigheid, en jullie hebben 
Mij vanuit de oneindigheid zien terugkeren naar jullie harten. Ziet gij hierin niet de gelijkenis met de 
wolken, die uit de zee opstijgen en hun heilzame regen uitgieten op andere plaatsen, waar de 
dorstige velden hun roepen? 
63 Jullie pijn heeft Mij aangetrokken, Mijn Geest heeft zich door jullie bezield gevoeld en Ik heb Mij in 
de wolk van Liefde en Gerechtigheid gehaast om de mensen met Mijn Barmhartigheid te overladen. 
64 Niet alle volkeren roepen tot Mij en er zijn maar weinig harten die op Mij wachten. De geestelijke 
wolk zal komen en als een mantel van vrede de volkeren beschermen die erom smeken en die erop 
wachten. Allen die de dorst van de ziel trachten te lessen met de genoegens van de wereld, de wolk 
zal hen verrassen met de schittering van haar bliksem en de donder van haar storm zal hen met vrees 
vervullen, want dan zullen zij zich herinneren dat er een Goddelijke rechtvaardigheid bestaat en dat 
ieder mens de drager is van een geest die voor God rekenschap moet afleggen van al zijn werken. 
65 wolk van liefde, licht, barmhartigheid en gerechtigheid is ook een immens legioen van geesten, 
dienaren van Mij, geesten van licht, die leven om Mijn doeleinden te vervullen en zich te 
vermenigvuldigen in het universum, hun taak uitvoerende elkaar lief te hebben in volmaakte 
harmonie. Want dat Goddelijk Gebod, dat Opperste Beginsel, dat Ik in het Tweede Tijdperk aan de 
wereld openbaarde, was niet alleen voor de mensen bestemd - die stelregel is de Wet, die alle 
bestaande geesten regeert. 
66 Geliefde mensen: op deze wolk van licht, die de grote geestelijke kracht is van liefde en 
broederschap tussen alle werelden, ben Ik in dit Derde Tijdperk neergedaald door middel van Mijn 
straal, en Ik breng jullie een nieuwe boodschap van wijsheid, een oneindige troost voor jullie pijn, en 
een licht dat dient als een gids om het vergeten pad te vinden, zodat wanneer jullie het ontdekt 
hebben, jullie stap voor stap tot Mij kunnen komen, van verdienste tot verdienste, bewust en 
standvastig, in het nastreven van jullie geestelijke volmaaktheid. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 138  
 
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  Geleidelijk nadert voor u de tijd waarin u zult weten hoe u aan het geestelijke kunt geven wat het 
toekomt en aan de wereld wat haar toekomt, de tijd van het ware gebed, de aanbidding van God 
zonder fanatisme, wanneer u zult weten hoe u voor elke onderneming moet bidden, wanneer u zult 
waken over wat u is toevertrouwd. 
3  Hoe zal de mens kunnen dwalen als hij zijn Vader in gebed vraagt alvorens zijn wil te doen? De 
man die weet hoe hij moet bidden leeft in vereniging met God, erkent de waarde van de weldaden 
die hij van zijn Vader ontvangt, en tegelijkertijd begrijpt hij de betekenis of het doel van de 
beproevingen die hij ondergaat. 
4  De mens die tot God bidt is een vergeestelijkt mens, die geen duister verband voor de ogen heeft, 
en die in staat is in zichzelf en buiten zichzelf onbekende werelden, onbekende aspecten van het 
leven, realisaties en waarheden te ontdekken, die het leven van de mensen omgeven zonder dat zij 
ze waarnemen. 
5  Zij die erin slagen dit pad te ontdekken, kunnen niet ophouden, want hun zintuigen zijn ontwaakt 
en hun geestelijke vermogens zijn gevoelig geworden. Vandaag horen zij stemmen uit de natuur, 
morgen zullen zij boodschappen van het geestelijk rijk kunnen waarnemen, later zullen zij de stem 
van hun Heer horen in een vereniging van geest tot geest, vrucht van de liefde tussen de Vader en 
Zijn kinderen. 
6 Mensen, benijd deze stemdragers niet door wie Ik Mijzelf bekend maak, want als jullie je ernstig 
voorbereiden, lichamelijk en geestelijk, zullen jullie hen overtreffen nadat deze manifestatie voorbij 
is. 
7 Een tijd van wonderen, van beproevingen en buitengewone gebeurtenissen is de tegenwoordige 
tijd voorbehouden aan dit volk, getuigen van Mijn Openbaring in dit Derde Tijdperk. 
8 Ik heb Mijn laatste woord nog niet gesproken, d.w.z. Ik heb Mijn laatste leringen gegeven, waarin Ik 
nog vele geheimen aan u zal openbaren. Maar Mijn Wil en Mijn verordeningen zijn geschreven in het 
geweten van dit gehele volk, opdat zij ten volle mogen weten hoe het einde van Mijn manifestatie zal 
zijn. 
9  Jullie moeten begrijpen dat Ik jullie alles heb geleerd wat jullie moeten weten om de werelden en 
huizen binnen te gaan die op jullie wachten. Want zoals uw ziel in de vorige sfeer waarin zij 
vertoefde, moest worden voorbereid om te incarneren en op aarde te leven, zo moet zij zich 
voorbereiden om terug te keren naar de sfeer van het hiernamaals die zij verliet, ook al gaat zij naar 
huizen die superieur zijn in liefde, in zuiverheid en in wijsheid. 
10  Twijfel niet aan Mijn woord. In het Eerste Tijdperk vervulde Ik Mijn belofte aan jullie, om Israël te 
bevrijden uit de slavernij van Egypte - die afgoderij en duisternis betekende - om jullie naar Kanaän te 
leiden, het land van de vrijheid en de aanbidding van de levende God. Daar werd u Mijn komst als 
mens aangekondigd, en de profetie werd woord voor woord vervuld in Christus. Ik, die Meester die 
in Jezus woonde en u in Hem liefhad, heb de wereld beloofd in een andere tijd tot haar te spreken en 
Mijzelf in de geest te openbaren. En hier is de vervulling van Mijn belofte. 
11  Heden kondig Ik jullie aan, dat Ik voor jullie geest prachtige streken, verblijfplaatsen, geestelijke 
woningen heb gereserveerd, waar jullie de ware vrijheid kunnen vinden om lief te hebben, goed te 
doen en Mijn Licht te verspreiden. Kunnen jullie daaraan twijfelen, nadat Ik Mijn eerdere beloften 
aan jullie heb vervuld? 
12 Weet dat de grote geesten eeuwig in Mijn Werk werken. Elia, die voorbestemd was de komst van 
de Meester aan zijn leerlingen aan te kondigen, is het licht dat door de zielen breekt en neerdaalt tot 
hen die van het pad zijn afgedwaald, tot hen die slapen of wier geloof in het geestelijk leven is 
gestorven, om hen te omhullen met het vuur van liefde dat van hem uitgaat, een vuur dat geloof is, 
uitroeiing van het kwaad, en zuivering. Zijn stem weerklinkt in elk volk, zijn louterend vuur rukt op en 
vernietigt het onkruid. Het is waar dat de zuivering een spoor van pijn achterlaat, maar weldra komt 



er een goddelijke troost, belichaamd in Maria, die haar genezende balsem uitstort in ieder snikkend 
hart, in ieder schepsel dat gekweld wordt door pijn. 
13 Ik zal hart na hart komen zoeken om de mensen Mijn Goddelijke Roep te doen horen en slechts 
tot hen te zeggen: "Volgt Mij"; Ik zal tot jullie komen en jullie zullen Mijn Goddelijke Roep horen en 
zeggen: "Volgt Mij". 
14  Ik troost u in uw beproevingen en zeg u: Als de beker in uw mond erg bitter is, moet u tot uw 
Vader die in de hemel woont zeggen, zoals Jezus deed in de Hof van Gethsemane: "Vader, als het 
mogelijk is dat U deze beker van Mij wegneemt, doe het; maar laat bovenal Uw wil geschieden en 
niet de mijne." 
15 Als jullie zo bidden en waken, zal ik de engel tegenhouden die nadert om jullie de beker der 
beproeving te geven. Maar als het de Goddelijke Wil is dat je het drinkt, zal ik bij je zijn om je kracht 
te geven om de test overwinnend door te komen. Vergeet niet dat voor degene die lijdt en Mij 
zegent, aan velen lankmoedigheid wordt verleend. Nu zult gij kunnen begrijpen waarom zij die vrij 
zijn van zonde, pijn in zich dragen; want zij zijn waardig te helpen de vlekken van hun medemensen 
weg te wassen. 
16  Het was niet Mijn wens dat de mens op aarde pijn zou lijden. Maar omdat zij het zo gewild 
hebben, vanaf de eerste mens tot heden, draagt uw last met geduld en liefde, en biedt Mij uw lijden 
aan met nederigheid. Uw pijn zal vruchtbaar zijn in u en ook in sommige van uw medemensen. 
17  Hoeveel hebben de mensen van deze wereld niet tevergeefs geleden? Hoevele hebben zij niet 
geweend, zonder loon te ontvangen en zonder zaad te oogsten! Anderzijds hebben zij die hun kruis 
geduldig wisten te dragen - toen voor hen het laatste ogenblik gekomen was en zij dachten dat zij in 
de diepte van een afgrond waren - de ogen van hun geest geopend en hebben zichzelf op de bergtop 
zien staan. 
18 Het bloed dat jullie in jullie broederoorlogen vergoten hebben, zal de mensheid niet redden. Het 
is veeleer uw gebed, vol van liefde en barmhartigheid, en uw deugden die uw medemensen waardig 
zullen maken Mijn Vrede te ervaren. 
19  Verkondig niet luidkeels dat deze vrede die de volkeren hebben gesloten, de ware is. Waak en 
bid, opdat de vrede moge rijzen op grondvesten van geestelijke en menselijke liefde, en niet op die 
van terreur of dodelijke dreiging. 
20  Deze door de mensen geschapen valse vrede is als een kasteel, gebouwd op drijfzand van de zee, 
dat spoedig zal instorten, wanneer de golven die door de wind worden aangewakkerd, het teisteren. 
21 Ik, de Geest van vrede, heb het de mensen aangeboden door hun door het geweten te zeggen: 
Hier ben Ik, heb elkander lief en gij zult behouden worden. 
22  De mensen blijven in de kindertijd willen leven, zij willen niet volwassen worden; want na zo lang 
op aarde te hebben geleefd en haar met hun bloed en tranen te hebben bewaterd, hebben zij nog 
steeds niet begrepen hoe zij de vruchten van de ervaring moeten plukken, en daarom weten zij nog 
steeds niet wat de vrede van de geest betekent. Hun harten zijn verhard, en daarom resoneert hun 
edelste gevoel, dat naastenliefde is, niet in hen. Daarom heeft de kelk van het lijden zich laten voelen 
in elk van Mijn kinderen. 
23  Al het leed door de mensen veroorzaakt zal in één beker worden verzameld, die door de 
schuldigen zal worden gedronken. Dat is hoe hun gesuste geesten zullen ontwaken. Dan zul je zien 
dat gerespecteerde en machtige mannen, in het aangezicht van onvoorziene gebeurtenissen, hun 
positie of hun natie verlaten om zich te verbergen met hun zielen verscheurd door wroeging. 
Anderen zullen het gevoel hebben dat hun verstand en hun spraakvermogen in de war zijn. 
24  Wat zeggen jullie hiervan, mensen? Voelt u zich al bereid om hen op te zoeken die verloren zijn in 
de verstrikkingen van hun leven? 
25 Bedenk in welk een korte tijd de naties een oorlog voorbereiden en van ieder mens een soldaat 
maken, terwijl Ik jullie sinds 1866 heb voorbereid om soldaten van deze Zaak te worden, en toch zie 
Ik niet één van Mijn kinderen volledig voorbereid 
26 Deze keer is anders dan de eerste en de tweede. Vandaag leef je in een chaos van ontketende 
zichtbare en onzichtbare elementen. Wee hem die niet waakt, want hij zal verslagen worden, en wie 
uitgerust is, moet strijden! 



27  Duizenden onzichtbare ogen houden u in het oog; sommigen om u op uw weg in een hinderlaag 
te lokken en u ten val te brengen, anderen om u te beschermen. 
28  Verdeeldheid groeit en verspreidt zich onder volkeren en naties, dringt door in harten en families. 
29 De moraal degenereert, en mannen, vrouwen en kinderen raken gewend aan verdorvenheid. 
30 Bedek bij al deze schanddaden uw ogen niet en blokkeer uw oren niet, want als uw hart 
moedeloos is, zal het niet barmhartig zijn om liefde te geven en barmhartigheid te tonen en zo Mijn 
Werk te getuigen aan uw medemensen; Ik zal u niet laten teruggaan naar uw hart, want Ik zal u niet 
laten teruggaan naar uw hart, want Ik zal u niet laten teruggaan naar uw hart 
31  Ik moet natuurlijk alles zien, omdat ik u liefheb, maar nadat ik u heb geoordeeld, zal ik u redden. 
32 Tijden van grote bitterheid komen eraan. Want dan bereid ik u voor, opdat gij niet zult zeggen, dat 
de Meester niet profetisch tot u gesproken heeft. Als je voorbereid bent op die tijd, zul je elke 
situatie goed overleven. 
33  Ik zal vrede onder de mensen stichten door Mijn boodschappers. Hoe wilt u de vrede van de 
wereld bouwen op haat, machtswellust en angst? Maar voor het zover is, zullen de vuren branden, 
de wateren zuiveren en de sneeuw zuiveren. 
34  Discipelen, weest sterk, opdat gij het ongeloof der mensen kunt weerstaan, opdat vervolging, 
laster en aanvallen u niet moedeloos maken. Mijn woord zal de geest der mensen doen beven. De 
theoloog zal zich gedwongen voelen zijn wetenschap in twijfel te trekken, de filosoof zal navraag 
doen bij zijn grootste leraren, en elke sekte of religieuze gemeenschap zal diep geschokt worden 
door mijn nieuwe openbaringen. Dan zal de strijd der ideeën losbarsten; want terwijl sommigen tot 
de waarheid zullen ontwaken, zullen anderen in hun fanatisme en tradities willen volharden, en zij 
zullen elkaar bestrijden. Te midden van deze strijd zal de stem van Mijn kinderen zich laten horen en 
tot de hartstochtelijk opgewekte massa zeggen: "Maak de vrucht van het leven niet tot een 
twistappel. 
35 Nu voelen jullie je nog klein en zwak, maar morgen zullen jullie sterk zijn en Mij in waarheid 
liefhebben, want Ik zal jullie openbaren wat de theologen niet zullen kunnen ontdekken, en jullie 
zullen begrijpen wat de geleerden niet zullen kunnen begrijpen. Maar het is niet omdat jullie groter 
of geliefder zijn dan anderen, maar omdat jullie sinds het Eerste Tijdperk weten hoe je je hart moet 
openen als een tabernakel waarin Ik in elk van de tijden de Wet, de Wijsheid en de Openbaring heb 
geplaatst. 
36  In het Eerste Tijdperk kende u de symbolen: de tabernakel of het heiligdom dat de Ark des 
Verbonds bevatte, waarin zich de tafelen der wet bevonden. Toen deze symbolen hun doel hadden 
bereikt, deed Mijn Wil ze van de aarde verdwijnen; zij werden aan het oog van de mensen 
onttrokken, opdat de wereld niet tot afgoderij zou vervallen, maar de betekenis of de essentie van 
die lessen bleef in het geweten van Mijn dienaren geschreven. In de Tweede Era, nadat het offer van 
Christus was volbracht, heb ik het grootste symbool van het christendom laten verdwijnen: het kruis, 
samen met de doornenkroon, de kelk en alles wat een voorwerp van fanatieke aanbidding van de 
kant van de mensheid had kunnen worden. 
37  In dit Derde Tijdperk ben Ik verschenen in het Tabernakel van uw geest om Mijn nieuwe 
openbaringen neer te leggen in de Ark des Verbonds die daar is. 
38  Gij zijt in die tijd als "verloren zonen" naar het huis des Vaders gekomen en Ik heb tot u gezegd: 
"Ziet, in uw afwezigheid hebben uw jongere broeders zich verstrooid en Ik ben alleen gebleven in 
Mijn kamer en aan Mijn tafel. En het volk is in zijn ondankbaarheid verdeeld geraakt, en velen 
hebben hun Vader verloochend. Maar heden geef Ik u uw rijkdommen terug, Ik geef u te eten, opdat 
gij moogt gaan zoeken naar hen, die na u dwaalden, en gij hen in Mijn tegenwoordigheid brengt. Dan 
zul je vrede hebben. 
39  Ik geef uw stoffelijk wezen niet de schuld van de broederoorlog die de mensheid heeft ontketend, 
noch van de verdeeldheid die nog steeds onder het volk Israël heerst. Het is uw geest waartoe Ik Mij 
richt, want daarop wegen de onenigheden en de verdeeldheid die de stammen van dat volk in hun 
boezem hebben geleden sedert de dag waarop de kinderen van Jakob het hart van die vader met 
smart vervulden toen zij hem vertelden dat wilde beesten in de woestijn Jozef hadden verslonden, 
hoewel zij hem aan de kooplieden hadden verkocht. 



40 Sindsdien heeft dat kwade zaad gekiemd in het hart van dit volk, dat thans een nieuwe tijd voor 
de boeg heeft om zijn Heer te eren door de wet te vervullen om hun medemensen lief te hebben 
zonder aanzien van ras of taal, en om heil en zegen te zijn voor alle volken van de aarde. 
41  De naam "Israël" is u door uw Vader gegeven, maar het is een geestelijke naam. Ik heb u grote 
openbaringen gedaan en u kracht gegeven, zodat u zich niet onwaardig voelt wanneer Ik u zo noem. 
42  Het is uw geest die ik zoek, zoals ik altijd heb gedaan. 
43  Mijn Leer toont u een volmaakte, geestelijke en zuivere toewijding aan de Vader; want de geest 
van de mensheid is, zonder het te beseffen, aangekomen bij de drempel van de Tempel van de Heer, 
waar hij zal binnengaan om Mijn Aanwezigheid te voelen, om Mijn stem te horen door zijn geweten 
en om Mij te aanschouwen in het licht dat op zijn geest valt. 
44 De leegte die de mensen in deze tijd binnen hun verschillende religieuze gemeenschappen voelen, 
wordt veroorzaakt doordat de geest hongert en dorst naar vergeestelijking. De riten en tradities zijn 
niet genoeg voor haar; zij verlangt ernaar Mijn waarheid te kennen. 
45 Ik ontdek in de diepste rede van veel mensen de innerlijke strijd tussen geest en materie. Hij wil 
verder gaan dan de pracht van de ceremoniële cultus om de schoonheid van het spirituele te 
ontdekken. Ik heb dit licht ontstoken dat u verlicht en verontrust. Ik ben die stem die naar je roept. 
Niemand heeft je je angst kunnen uitleggen, of je innerlijke strijd kunnen begrijpen. Ik alleen, die in 
uw hart doordring, ken uw verlangen en uw dorst. Ik ben het ook die jullie het pad toont dat jullie 
moeten volgen, opdat jullie vinden wat jullie zoeken. 
46  Hoevelen van hen die naar Mij luisteren zijn niet berispt, verkeerd beoordeeld of gekwetst in het 
edelste deel van hun ziel omdat zij oprecht waren en iemand hun gevoelens hadden toevertrouwd! 
47  Gij die Mijn woorden hoort, vraagt Mij, waarom Ik gekomen ben tot de onaanzienlijksten en 
zondaars, om door hen de leringen van Mijn Geest te openbaren; daarop antwoord Ik u: Ik gedraag 
me zoals jullie doen als jullie ouders op aarde zijn. Je besteedt meer aandacht en zorg aan die ene 
van je kinderen die het zwakst is, de ziekste, of diegene die het gevaar loopt te verdwalen. 
48  Als dit is wat de mensen doen, wat zou uw hemelse Vader dan niet doen voor Zijn kinderen? 
49  Onder u is het licht van Mijn woord verschenen als een oase in de geestelijke woestijn van deze 
mensheid, opdat alle dwalenden het kunnen naderen, zoekend naar water en de vrede van de geest. 
50  Het is noodzakelijk dat deze leer alle mensen bereikt. Het zal licht brengen in de duisternis van de 
verwarden, de onwetenden, en de arroganten die denken dat zij alles weten. 
51  Mijn woord zal de geest met de materie verzoenen, daar er lange tijd vijandschap tussen beide is 
geweest, en gij zult weten, dat uw lichaam, dat gij als een hinderpaal en een verzoeking voor de 
evolutie van de geest hebt beschouwd, het beste werktuig kan zijn voor de vervulling van uw taken 
op aarde. 
52 Was uw ziel en uw lichaam in deze vloed van licht die over u wordt uitgestort in dit Derde 
Tijdperk, opdat gij Mijn leer zult begrijpen. Hij die rein is, kan doordringen in datgene wat voordien 
een mysterie was, want wroeging houdt hem niet tegen op zijn weg. 
53  Biecht voor Mij, voor Wie gij niets kunt vervalsen of verbergen, wat gij in uw hart draagt en gij 
zult door uw geweten Mijn Goddelijke vergeving gevoelen. Waardigheid zal uw gewaad zijn, 
waarmee gij u niet zult schamen voor een ieder aan wie gij u voorstelt, hoe groot hij ook moge zijn, 
zij het in macht, zij het in kennis. 
54 Zaai mijn zaad van liefde. Jullie zijn op aarde, die ook de leraar van de mensen is en jullie leert dat 
wat jullie erop zaaien, vermenigvuldigd naar jullie terugkeert, als bewijs van dankbaarheid en liefde. 
55  Zo is ook de geest van uw Vader. Hij is de hoogste en goddelijke beloning. Maar uw zaad moet 
altijd goed en rein zijn, opdat gij het vermenigvuldigd zult oogsten in goede vruchten. Opdat uw ziel, 
die op haar weg met zonde bevlekt is geweest, de boezem van God zuiver zou bereiken, moet zij 
door vele dingen heengaan en zich zuiveren, want zij moet tot haar Vader komen zonder het minste 
spoor van kwaad, noch de kleinste schaduw van haar vroegere onvolkomenheden. 
56  Indien zij op aarde God heeft gelasterd, zal uit haar - wanneer zij de tegenwoordigheid van haar 
Schepper nadert - slechts een lied van liefde barsten. 
57  Ziel, hoelang wil je Mij laten wachten op je komst naar de top van de berg? 
58  Daar, waar ik van het kruis ben opgestegen, wacht ik op u. 



59  Langzaam kom je dichterbij. Het was nodig u te bevrijden door u eerst te ontdoen van uw aardse 
goederen, want deze bezittingen hadden Mij van uw ziel beroofd. 
60  Komt tot Mij, tot het feest dat uw Vader voor u bereid heeft, opdat gij daarin de leringen moogt 
ontvangen die u toekomen en die uw erfenis vormen. 
61 Denk serieus aan de generaties die na u komen, denk aan uw kinderen. Zoals gij hun het 
lichamelijk bestaan hebt geschonken, hebt gij ook de plicht hun het geestelijk leven te schenken, dat 
wat geloof, deugd en vergeestelijking is. 
62  Terwijl Ik Mijn licht laat schijnen over Mijn geliefde volk, daal Ik tot u neer om u de vrede van 
Mijn Geest te brengen. Jullie zijn een klein aantal, maar jullie liefde voor Mij is groot. 
63 Hoor Mij nu door de stem-drager, daar gij nog niet in staat zijt de Goddelijke inspiratie 
rechtstreeks te ontvangen. 
64 Ik moest deze lichamen eerst voorbereiden, opdat de trillingen van Mijn gedachten door hen zo 
getrouw mogelijk konden worden ontvangen en doorgegeven aan de toehoorders. Merk op dat 
wanneer zij spreken, zij u verklaren dat zij het niet zijn die u de onderrichting geven; hun stem heeft 
u gezegd: Ik ben de goddelijke Meester die tot u spreekt. 
65 De vorm van Mijn manifestatie zal kunnen worden veranderd, maar de geestelijke essentie van 
Mijn Leer is dezelfde: absoluut, onveranderlijk, voorbij tijd en ruimte. Het Oneindige is eeuwig. 
66 Alleen de liefde van uw geest zal erin slagen deze Leer te begrijpen. Waarom is dat? Omdat het 
volledig opgaat in het spirituele, in zijn essentie, die eeuwigheid is. 
67  Wanneer de mens geen belangstelling toont voor het kennen van zichzelf, vertraagt hij zijn 
opwaartse ontwikkeling en zijn begrip van datgene wat het Eeuwige Leven in zich bergt; en dit is de 
reden waarom hij niet in staat is geweest de verwerkelijking van zijn grootste werk te bereiken. 
68 Je bent in mij geboren. U hebt geestelijk en materieel leven van de Vader ontvangen. En in 
figuurlijke zin kan ik jullie zeggen dat op hetzelfde moment dat jullie in Mij geboren werden, Ik in 
jullie geboren werd. 
69  Ik ben geboren in uw geweten, groei naarmate gij groeit en openbaar Mij ten volle in uw werken 
van liefde, zodat gij met vreugde kunt zeggen: De Heer is met Mij. 
70  Ik bereid u voor als kleine kinderen, want het uur nadert waarop de klok jubelend zal luiden, de 
overwinning zal aankondigen en vreugdevol het geestelijk ontwaken van de mensheid zal 
verkondigen. 
71 Hoor Mij in stilte, en mediteer in stilte, o volk. Morgen wacht je, het is de weg die je moet 
afleggen om Mij te bereiken. Maar omdat jullie reeds verlicht zijn door het licht van Mijn onderricht, 
zullen jullie in staat zijn jezelf te leiden door wat jullie geleerd en begrepen hebben. Klop op Mijn 
deur, Ik ben de enige die ze opent, Ik ben de onthullende Meester. Vraag, vraag en het zal je gegeven 
worden. 
72 In de woestijn van een lange levensreis, is Christus de oase. Maar het is noodzakelijk dat gij geloof 
hebt, opdat gij moogt weten hoe gij Hem kunt vinden in uw uren van eenzaamheid of vrees. 
73  Ik leerde je zelfverloochening en afstand doen van alle valse glorie van de wereld. Maar velen 
hebben deze les niet kunnen begrijpen, omdat het voor hen onmogelijk lijkt zich een leven zonder 
luxe, zonder genoegens en zonder rijkdom voor te stellen. Maar in deze tijd vol pijn, en met de 
ervaring opgedaan in de lessen van het leven, zullen zij uit zichzelf ontwaken tot het licht der 
waarheid. Hoe groot zal de verbazing van de mensheid zijn, als zij eenmaal ontdekt dat, als zij zich 
bevrijdt van het materiële en zich eenvoudig losmaakt van het overbodige, zij in zichzelf zal voelen 
hoe een nieuw wezen voortkomt tot een nieuw leven. 
74 Geliefde discipelen, Ikzelf reken tot hen die het laatst gekomen zijn: Na Mijn vertrek zullen alleen 
zij, die zich hebben voorbereid, Mijn Aanwezigheid voelen. Sommigen zijn onverschillig wanneer ik 
hierover tot u spreek, omdat zij denken dat er nog jaren zullen voorbijgaan. Die tijd zal als een 
moment zijn. Ik zal Mijn zending als Leraar vervullen, maar wanneer Mijn straal voor de laatste maal 
neerdaalt aan het einde van 1950, zal Ik nooit meer het menselijk begripsorgaan gebruiken om 
Mijzelf in deze vorm aan te kondigen. Vertrouw op Mij, discipelen, want Ik zal Mij houden aan Mijn 
woord dat Ik jullie gegeven heb om jullie niet alleen te laten. Ik zal je Mijn aanwezigheid laten voelen, 
Ik zal je inspiratie geven, Ik zal je troosten. Waakt nu en waakt hierna, opdat gij nooit overvallen zult 



worden: dat hij die u heimelijk van uw erfdeel tracht te beroven, u alert zal vinden, of zelfs de zieke 
die u midden in de nacht naar zijn kamp roept opdat gij hem de balsem van uw liefde zult geven. 
75 Met grote helderheid heb Ik tot jullie gesproken, opdat jullie Mij zullen begrijpen. Maar jullie 
hebben Mij een tijdlang op materieel niveau Mijn woord doen houden, omdat jullie nog te weinig 
geestelijke ontwikkeling hebben om Mij te begrijpen. Maar wanneer Mijn vertrek nabij is, zal Mijn 
Woord een hogere geestelijke betekenis hebben op de lippen van de stemdragers. 
76 Voor zover Mijn leer nog grotere openbaringen geeft, moeten jullie je inspannen om je fouten te 
corrigeren, je leven te vernieuwen en je af te scheiden van elke ondeugd en kwade neiging. Indien gij 
zuiver van hart zijt geworden en over Mijn Werk spreekt, moet gij geloofd worden en beschouwd 
worden als discipelen van Jezus, die waarlijk Zijn Leer verkondigen door voorbeelden en werken van 
liefde. Dit is het kleed van genade dat gij altijd moet dragen en waardoor gij u kunt onderscheiden 
van uw medemensen. 
77 Verspreidt u over de aarde als profeten van Mijn Goddelijkheid, ontwaakt de slapende mensheid 
en verkondigt haar dat gerechtigheid nabij is. Zeg haar dat Sodom gewaarschuwd was, maar niet 
luisterde naar de profeet van God, en dat de dag van haar oordeel onverbiddelijk kwam. 
78 De krachten van de natuur wachten slechts op het uur om los te breken op de wereld, om de 
aarde te reinigen en te zuiveren. Hoe zondiger en arroganter een land is, des te zwaarder zal Mijn 
gerechtigheid over het land komen. 
79  Hard en doof is het hart van deze mensheid. Het zal nodig zijn dat de beker der bitterheid tot 
haar komt, opdat zij de stem van het geweten, de stem van de wet en van de goddelijke 
gerechtigheid hoort. Alles zal worden gedaan ter wille van de redding en het eeuwige leven van de 
zielen. Zij zijn het die ik zoek. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 139  
(Vanaf 1945) 
 
1  Ik heet u welkom, leden van Mijn volk, want u hebt de stormen en beproevingen met geduld en 
tegenwoordigheid van geest weten te doorstaan. Ik heb u zien bidden en waken in de moeilijke uren, 
en Ik heb u ook Mijn Wil horen zegenen toen het lijden over u kwam. Toen beloonde Ik jullie geloof 
en goede wil en zond jullie Mijn vrede, omdat jullie de boot waren die de storm trotseerde zonder te 
kapseizen. 
2 Ik zegen ook hen die hun eigen lijden vergeten en "waken" voor de vrede van de wereld, of de 
zieken bezoeken op het bed van pijn, want deze verdiensten laat Ik niet onbeloond. 
3 Gedurende deze oorlog waarin de wereld heeft geleefd, zijn jullie dag na dag verenigd geweest in 
gebed en in waarheid zeg Ik jullie dat Ik niet heb opgehouden vele wonderen te doen onder jullie 
medemensen voor wie jullie Mij zo veel vragen. Laat uw gebed niet verzwakken, o Mijn volk. Ik zeg u 
dat de vastentijd nog niet voorbij is, ook al zeggen de naties dat de oorlog is opgehouden. Nee, Israël, 
zolang de vrede der volkeren niet is gegrondvest op liefde voor elkander, zult gij blijven waken en 
bidden en harten winnen voor dit werk van vrede en broederschap. 
4 Spoedig zult gij inzien, dat deze vrede, waarvan de mensen thans spreken, vals was, dat zij slechts 
een wapenstilstand te midden van hun onmenselijke strijd tot stand bracht, om later hun 
vernietigingswerk voort te zetten. 
5 Verspreid over de wereld zijn zij die de taak hebben te bidden en te waken voor de vrede van de 
mensheid. Onder hen is Mijn volk dat Ik onderwijs met Mijn woord. U allen hebt de plicht om in de 
harten van de mensen, die uw broeders en zusters zijn, de tempel van de vergeestelijking, het 
heiligdom van de vrede te bouwen. Wanneer dit geestelijk heiligdom zich verheft tot de hemelse 
hoogten en de mensen daarin de directe vereniging met hun Heer vinden, zult gij kunnen zeggen, dat 
gij in de wereld het zaad hebt gezaaid, dat Ik u in deze tijd heb toevertrouwd. 
6 Volk, sterkt u in Mijn Woord en vertrouw erop dat uw geweten u zal zeggen of wat u doet in 
overeenstemming is met de leer van Mijn Leer. bid dan dat je geest en ziel de oorlog zullen 
uitbannen. Word niet wanhopig, opdat zijn invloed uw verstand of uw gevoelens niet in verwarring 
brengt. 
7 Wanneer iemand van u bidt, is hij zich er niet van bewust wat hij met zijn gedachten in het 
geestelijke tot stand brengt; daarom moet u, wanneer u bidt voor uw medemensen - voor de 
volkeren die zichzelf in oorlog vernietigen - weten dat ook een geest op deze ogenblikken een 
gedachtestrijd voert tegen het kwaad en dat uw zwaard, dat vrede, rede, rechtvaardigheid en de 
wens van het goede voor hen is, in botsing komt met de wapens van het leger van de wraak, van de 
hoogmoed. 
8 Dit zal de tijd zijn waarin de mensen zich bewust zullen worden van de kracht van het gebed. Opdat 
het gebed werkelijk kracht en licht zou hebben, is het noodzakelijk dat gij het met liefde tot Mij 
zendt. 
9 Ik spreek niet over het zenden van de gedachte aan uw naaste met kwade bedoelingen, want Ik 
heb u nooit wapens gegeven om te gebruiken voor oneerlijke doeleinden, want wanneer eerzucht of 
haat u verblindt, maakt gij gebruik van hetgeen u het meest heilig is en gebruikt het om uzelf te 
verwonden en zelfs te doden. Ik inspireer u voor de ware strijd tegen het kwaad en onthul u wat het 
machtigste en onoverwinnelijkste wapen is, opdat gij overwinnaar moogt zijn. Daarom raad Ik jullie 
aan eerst je hart te zuiveren en dan op te stijgen tot Mij, waar jullie je zullen vullen met licht en 
kracht, en dan jullie gedachten als lichtflitsen te zenden naar de volkeren zonder vrede en naar hen 
die geen hoop hebben. 
10 Ontvang Mijn barmhartigheid, o volk. Gij mannen en vrouwen voor wie deze laatste tijden zeer 
wreed zijn geweest, gij door pijn geteisterde huizen - voelt Mijn vrede waar het dagelijks brood in 
bitterheid is veranderd, voelt de zachtheid van Mijn streling. 
11 De mensen van vandaag moeten hard werken om zichzelf te onderhouden. Maar de Vader zegt 
tot u: Ik zal je kracht verdrievoudigen, zodat je de moed niet verliest. 



12 Ontsteek in de jeugd de liefde voor de naaste, geef hun grote en nobele idealen, want het zullen 
de jongeren zijn die morgen zullen strijden voor een bestaan waarin gerechtigheid, liefde en de 
heilige vrijheid van de geest zullen schijnen. Bereid u voor, want de grote strijd waarover de 
profetieën spreken is nog niet gekomen. 
13 Bedenk dat hoe groter de ontwikkeling is die de mensheid bereikt, hoe groter de wapens zijn 
waarop zij in haar strijd kan rekenen. Slaap niet, geliefde mensen, en wees bereid om voor Mijn Zaak 
te werken. 
14 Een nieuwe "oorlog" is in aantocht. Daaraan zullen alle vermogens en krachten van de mens 
deelnemen, en het is noodzakelijk dat de kinderen van dit volk, die in deze beproeving zullen mogen 
leven, weten hoe zij deze met hun standaard van waarheid moeten doorstaan, en een diep spoor van 
vergeestelijking achterlaten. 
15 De wetenschappers, de theologen, de geleerden, de filosofen - zij allen zullen zich voorbereiden 
op die grote strijd waarin valsheid en kwaad zullen worden vernietigd en goed en waarheid als 
overwinnaars uit de strijd zullen komen. 
16 Groot zal de verwarring onder de mensen zijn voordat de verlichting tot hen komt; want er zullen 
onder de mensen zijn die een groot geloof hadden en dit zullen verliezen; anderen zullen van 
geloofsovertuiging veranderen en weer anderen zullen van deur tot deur gaan, van godsdienst tot 
godsdienst, op zoek naar de waarheid voor hun geest. Het is noodzakelijk dat de gehele weg wordt 
afgelegd, opdat al het kwaad uit de zielen kan worden geworpen en uit de harten kan verdwijnen. 
17 Gij zult mannen en vrouwen in de straten, steden en dorpen zien verschijnen, die in het openbaar 
verkondigen boodschappers van God te zijn, en die beweren profeten of boodschappers van God te 
zijn. Maar ook vandaag zeg ik u voorzichtig te zijn, opdat gij hen aan hun werken moogt herkennen. 
Zeg nooit, dat gij profeten, zieners of apostelen zijt, maar bewijs steeds Mijn genade met uw werken, 
met alles wat Ik u heb toevertrouwd en met de leer, die Ik in uw hart heb gelegd. Dan zullen het niet 
langer uw lippen zijn die zeggen of gij profeten, apostelen of discipelen van Mij zijt, maar uw 
medemensen zullen het zeggen omwille van de werken die zij u zien doen. Ik zeg u nogmaals in 
gebed te blijven totdat u vrede ziet terugkeren in de volkeren en vreugde in alle huizen van de 
wereld. 
18 In dit tijdperk verschijnt de geest van uw Vader wanneer Hij uw roep hoort. Luister nu naar Mijn 
woord, dat is voeding voor je geest. Vanaf de dag dat Mijn woord eindigt, zullen jullie elkaar helpen 
zoals jullie dat sindsdien hebben gedaan, maar daarna zullen jullie, zoals vogels wanneer ze vleugels 
krijgen, leren om je vleugels uit te slaan en zullen jullie in staat zijn om onafhankelijker te worden. 
Dan zul je door je geestelijke verheffing in staat zijn Mij te bereiken om inspiratie en vrede te 
ontvangen. 
19 Waakt, laat de slaap uw hart niet in bezit nemen en uw geest niet veroveren, want de tijd gaat 
voorbij en de dag zal komen dat gij zult ontwaken en wenen om de verloren tijd. Dan zult gij die 
ongebruikte ogenblikken en gelegenheden willen vervangen, maar gij zult daartoe niet in staat zijn; 
want terwijl sommigen in de ouderdom zullen zijn, zullen anderen in de geest aan gene zijde zijn. Dan 
zult gij uw Vader om clementie en barmhartigheid vragen, zonder te beseffen dat gij het zelf zijt die 
noch barmhartigheid noch clementie met uw eigen zielen hadt. 
20 Heb medelijden met uw medemensen, dat is evenzeer als u medelijden met uzelf hebt. Indien gij 
deze taak niet volbrengt, zult gij de eerste zijn om te wenen, want gij zult zien, dat uw hand, die met 
geschenken overladen was, leeg zal zijn, dat de genezende balsem, waarmee gij de zieken hebt 
genezen, zal zijn verdwenen, en dat ook de bekwaamheden om de bezetenen te bevrijden, zullen zijn 
geweken. Wees nederig, opdat gij niet oordeelt uw geestelijke gaven te verliezen, tracht niet hoger 
te staan dan uw medemensen. Doe wat Ik deed met Mijn discipelen bij het Heilig Avondmaal. 
21 Ik toon u uw gebreken, niet om u te oordelen, maar opdat gij uwe wegen zult beteren en een volk 
zult worden, dat gehoorzaam is aan mijne leer. 
22 Wat ik met jullie doe, zal ten goede komen aan de volgende generaties. Maar vergeet niet dat - 
om u te onderrichten - ik u nooit heb beledigd noch uw hart heb doen bloeden. Leer de 
kromgegroeide boom recht te maken en ook de paden in orde te brengen. 



23 Mijn rechtvaardigheid is groot. Maar wanneer ik daarover tot u spreek, bedreig ik u niet, het is 
slechts om uw hart met vrees te vervullen. Ik spreek tot u met waarheid, want Mijn gerechtigheid zal 
in ieder van u zijn, en als gij morgen geen tranen wilt vergieten, verwerft dan heden verdiensten. 
24 Elk van uw werken wordt door Mij opgetekend, en de werken die aangenaam zijn, gebruik Ik als 
zaad dat Ik moet bewerken totdat het zich onder de mensen vermenigvuldigt. 
25 Zoekt Mij niet als rechter, want dan zoudt gij Mijn stem horen vol rechtvaardigheid en strengheid; 
zoekt Mij als Meester en als Vader. Wat verwacht je voor morgen? Wil je boete doen voor je 
overtredingen in het hiernamaals? Wil je nu al een pad vol doornen voor je ziel bereiden? Ik ontken 
uw verdiensten niet, maar zij zijn nog als de jonge tarwe waar het onkruid naast groeit. 
26 Beoefen Mijn Leer, vertrouwend op Mij, want terwijl gij Mijn Woord vervult, zal Ik over u en de 
uwen waken. Waarom zie ik sommigen sterk en anderen zwak? Omdat de sterken niet begrepen 
hebben hoe ze hun kracht op de zwakken moeten overbrengen. 
27 Verenig u, allen, en allen zullen sterk zijn. Heb elkander lief en wees met broederschap met 
elkander verbonden, en gij zult zien dat de zwakke struiken dik gebladerde bomen zullen worden. 
Ontvang allen, want niemand kent de taak die zijn naaste zal brengen. Niemand kent zijn verleden, 
dus moet niemand zich van je afkeren. Hoe onhandiger of dommer je medemensen zijn, des te meer 
barmhartigheid en mededogen moet je voor hen hebben, omdat zij degenen zijn die gevallen zijn, 
degenen die niet begrepen hebben hoe ze hun voeten op veilige paden moeten zetten. Van harten 
zo hard als rotsen weet ik harten te maken die tederheid uitstralen; jij kunt dit ook doen. 
28 Zuivert uw hart, opdat uw werken rein zijn. Bedenk dat een slechte boom nooit goede vruchten 
kan dragen. 
29 Daartoe heb Ik u in deze tijd geroepen om u te maken tot bomen die hun schaduw en 
bescherming bieden aan de reiziger; zij die dit begrepen hebben, hebben hun hart geopend en 
zeggen tot Mij: Heden weet Ik dat Ik Uw schepsel ben en dat Ik ben gezonden om een moeilijke en 
edele taak te volbrengen. Ik weet dat ik in U mijn oorsprong heb, en bij U is mijn einde. 
30 Ja, ik ben de Weg. Iedereen die daarop wil lopen, neem zijn kruis op en volg Mij. Om dit pad te 
bewandelen, vraag ik alleen dat je je Vader liefhebt in je eigen broeders en zusters. Dit is de wet of 
de weg: God liefhebben en elkaar liefhebben. Het is de wet die in alle tijden het pad der mensen 
heeft verlicht. 
31 Met één liefde heb ik u allen liefgehad. Waarom zouden jullie niet allemaal op dezelfde manier 
van elkaar houden? De naties wachten op de komst van de boodschappers van de vrede. De volkeren 
der aarde weeklagen over hun ellende als verloren schapen, in afwachting van de komst van de 
Herder, degene die hen in één horde zal verenigen. 
32 Bereidt u voor, want de tijd is nabij dat gij deze instructies (rechtstreeks) van Mijn Geest zult 
ontvangen, want zij zullen niet meer door een mens op aarde worden gegeven. Niemand zal iets 
ondernemen zonder eerst de goddelijke instructie te hebben ontvangen. Ik ken de weg en ik wil niet 
dat je er tranen om vergiet. Ik zal u vooraf uitrusten en u de tijd wijzen om met het "werk van de 
dag" te beginnen. 
33 De grote religieuze gemeenschappen en sekten overleggen onderling, zij bereiden zich voor op de 
strijd, de strijd voorziend. Ook gij raadpleegt, bereidt u voor en bidt, opdat gij niet verrast zult 
worden; want indien gij dit niet zoudt doen, zou Mijn Leer door de mensen worden veroordeeld en 
belasterd, zou Mijn Geest alle smaad ontvangen en zou Ik u wonderen tonen, gelijk aan die van Jezus 
op Golgotha. 
34 Je geest ontwaakt voor een hoger leven. Het ideaal van een betere wereld begint zich al in haar te 
vormen. 
35 Ik leer u gemoedsrust te verkrijgen en die te bewaren als de ware schat van de geest. Mijn woord 
zal jullie in dit Derde Tijdperk bevrijden van het kwaad en jullie bewaren voor de onzekere paden 
waarop jullie zo lang hebben gedwaald en geleden. 
36 Mijn stem zal roepen aan de deuren van ieder hart en het zal de Geest zijn die vanuit het 
binnenste van ieder mens antwoordt. 
37 Sommigen zullen Mijn roep onmiddellijk herkennen. Anderen zullen zich onzeker afvragen wie het 
is die roept. En zo, één voor één, zullen zij geleidelijk aan vertrekken en naar het licht streven. 



38 Hoe heerlijk is het ontwaken van de geest wanneer de mens zich afvraagt: "Wie roert zich in mij? 
Waar komt mijn inspiratie vandaan, en wie inspireert mij om goed te doen? 
39 Mijn Woord leert u ook uw geest te lezen, hem te doorgronden, zijn essentie te ontdekken, die 
licht, waarheid, liefde, gehoorzaamheid en zuiverheid is. 
40 Wanneer de mens zichzelf geestelijk ontdekt, voelt hij in zichzelf de aanwezigheid van zijn Vader. 
Maar als hij niet weet wie hij is, noch waar hij vandaan komt, voelt hij zich afstandelijk, vreemd, 
onbereikbaar, of blijft hij gevoelloos. 
41 Alleen de ontwaakte geest kan doordringen tot het rijk der waarheid. Met zijn wetenschap alleen 
zal de mens het niet kunnen weten. 
42 Ik zie dat de mensen verlangen naar kennis, roem, kracht, rijkdom en macht, en ik bied hun de 
middelen om dit alles te bereiken - maar in zijn ware, wezenlijke eigenschappen, in zijn geestelijke 
waarheid, niet in het uiterlijke en bedrieglijke van de wereld, niet in het vergankelijke en bedrieglijke. 
43 Wanneer de mens zich wijdt aan materiële dingen en zich opsluit in de kleine ruimte van een 
wereld als de uwe, wordt hij arm, hij beperkt en onderdrukt zijn ziel, er blijft hem niets anders over 
dan wat hij bezit of wat hij weet. Dan wordt het voor hem noodzakelijk alles te verliezen, opdat hij 
zijn ogen voor de waarheid kan openen, en, zijn dwaling beseffend, zijn blik weer op de Eeuwige kan 
richten. 
44 Niets is beter dan Mijn Leer, geïnspireerd door Goddelijke liefde voor jullie, die jullie de ware weg 
toont. Wie beter dan ik kan jullie leren aan God te geven wat van God is en aan de keizer wat van de 
keizer is? 
45 Dit is de reden waarom Ik Mijn Stem opnieuw in uw wereld heb laten horen, want Ik heb u 
verloren zien gaan in een zee van duisternis en dwaling. 
46 Mijn Licht van Liefde zal de lamp van het geloof ontsteken in de harten die in duisternis verkeren 
en Mijn Barmhartigheid zal hen wekken die voor Mijn Koninkrijk zijn gestorven. 
47 Zij die de betekenis van dit woord niet weten te ontdekken, zullen tot de mening kunnen komen 
dat Mijn Leer een juk is dat de mens vasthoudt en tot slaaf maakt. Maar hij die in staat is er de juiste 
interpretatie aan te geven, zal zijn hele wezen overspoeld voelen met licht, en zijn jubel zal 
grenzeloos zijn. Een innerlijk loflied zal uit zijn ziel opborrelen en hem leiden tot een harmonieus 
leven dat de beste vorm van aanbidding voor Mij zal zijn. 
48 Hij die binnen Mijn wet wandelt, zal niet vallen, hoezeer hij ook beproefd wordt. Geloof zal hem 
de kracht geven die nodig is om te overwinnen. Hoe bitter zijn beker ook is, hij zal nooit lasteren. Hij 
zal geduldig zijn en weten te hopen, zoals de wil van zijn Heer is. Hij die Mijn leer op deze wijze 
beoefent zal verdienste verwerven, zodat Mijn wonderen in hem geopenbaard zullen worden. 
49 Geloof, onderwerping en nederigheid tegenover datgene wat Ik heb verordend, zullen de weg van 
beproeving korter maken, want gij zult de weg van lijden niet meer dan eenmaal bewandelen. Maar 
als in de beproevingen opstandigheid, ontevredenheid en zelfs godslastering de kop opsteken, zal de 
beproeving langer duren, want dan zult gij die weg opnieuw moeten gaan, totdat de les geleerd is. 
50 Het leven is een constante les voor zielen. Toen het universum onder Mijn bevel vorm kreeg, had 
het geen andere taak dan dat: te onderwijzen. Het leven is een smeltkroes en een strijd voor de ziel. 
Het is geen absolute gelukzaligheid zoals velen willen. Vreugde, triomf, vrede of gelukzaligheid zijn 
voorbij alle strijd, voorbij deze toetssteen. De gelukzaligheid van de geest met al zijn geluk bestaat in 
de volmaaktheid van de geest. 
51 Begrijpt deze waarheid, opdat gij niet achteloos voorbijgaat aan het boek dat u dag aan dag 
nieuwe bladzijden van wijsheid toont. Voed je ziel zo op dat ze een goede waarnemer wordt. Vorm 
uw geest door bezinning, bid met het gebed dat bij de geest past, maak het verstand en het hart 
gevoelig opdat u Mijn Goddelijke Boodschappen kunt ontvangen en leer de geestelijke taal van het 
leven dat u omringt, die u de weg naar volmaaktheid zal wijzen. 
52 Om jullie bij te staan, daal ik neer naar jullie vermoeide harten om ze nieuw leven te geven. 
53 Wanneer de geest van deze stemdragers in zuiverheid tot Mij opstijgt, komt Mijn Woord 
rechtstreeks tot de geest. Het eenvoudige woord, dat reeds grote mensen heeft bewogen, zal het 
wonder verrichten, dat het u tot Mij zal doen terugkeren, o geliefd volk, want reeds lang zijt gij van 
het pad der waarheid afgedwaald. Jullie waren vergeten dat jullie Mij in je droegen, en toen jullie 



kwamen om Mij te horen, voelden jullie Mijn aanwezigheid opnieuw schijnen als een heldere ster die 
jullie harten verlicht. 
54 Ik ontvang u, maar voordat Ik dat met uw menselijk deel doe, richt Ik Mij tot uw geest, die het 
ware kind is van Mijn Goddelijkheid. In de geest is het geweten, de intelligentie, en daardoor zal Ik 
Mijn inspiratie en gedachten tot de mens doen doordringen. 
55 Mensen die Ik oneindig liefheb, een gedachte van Mij die een woord is geworden op de lippen van 
deze stemdragers is als een pad vol licht voor uw geest 
56 Luister naar me: Wees nederig in de wereld, en zaai het goede in de wereld, opdat je de vruchten 
ervan in de hemel zult oogsten. Als het u niet behaagt getuigen te hebben wanneer gij kwaad doet, 
waarom behaagt het u dan wel getuigen te hebben wanneer gij goede werken doet? Waar kun je 
over opscheppen, aangezien je alleen je plicht hebt gedaan? 
´57 Begrijp dat lofprijzingen schadelijk zijn voor uw zielen, daar gij nog zo onervaren en menselijk zijt. 
Hoe komt het dat je onmiddellijk nadat je een goed werk hebt gedaan, verwacht dat je Vader je de 
beloning geeft? Zij die zo denken handelen niet altruïstisch, en daarom is hun naastenliefde vals, en 
hun liefde verre van waarachtig. 
58 Laat de wereld u goede werken zien doen, maar niet met de bedoeling er eer mee te verwerven, 
maar alleen om goede voorbeelden en leringen te geven en van Mijn Waarheid te getuigen. 
59 Op alle plaatsen van het heelal zijn de engelen van de Heer, die hun barmhartigheid en hun liefde 
onder alle kinderen van God verspreiden. In geestelijke stilte zijn zij onophoudelijk actief om goed te 
doen voor hun broeders en zusters. Wanneer hebt gij hen op aarde zien komen om zich te beroemen 
op hetgeen zij u hebben geschonken of op de hulp welke zij u hebben verleend? 
60 Wees nederig, want de grootheidswaan van de mens, zijn hoogmoed en zijn ijdelheden behoren 
tot de aarde, zijn stoffelijke eigenschappen, en met hen zinkt gij in het graf. De geest bewaart alleen 
wat hij mee kan nemen naar de hemelse hoogten, wat kan schijnen in het licht. Indien grootheid niet 
geestelijk is, indien zij slechts ijdelheid is, zal hij morgen in zijn ziel verdrukking lijden. 
61 Er is waarheid en leugen, en het is noodzakelijk dat gij beide wegen kent, opdat gij in uw keuze de 
ware weg moogt volgen. Open uw ogen, wek uw geest op, verfijn uw zintuigen, opdat gij in alles wat 
geschapen is de liefde van uw Vader zult waarnemen. Ik heb jullie alles gegeven zonder iets van jullie 
te vragen voor Mij. Indien gij, door uw gebrek aan inzicht, gezegd zoudt hebben dat het veel is wat ik 
vraag voor alles wat ik u gegeven heb, dan hebt gij u vergist. Als ik iets of veel van u vraag, is dat 
alleen voor uw welzijn, voor uw geluk in de eeuwigheid. 
62 U zult rekenschap moeten afleggen aan uw Vader over alles wat u in uw leven hebt gedaan. Maar 
hoe wil je de stem van het geweten tot zwijgen brengen in dat belangrijkste uur? Wat zul je 
antwoorden als je geest de stem van de Heer hoort die hem erop wijst dat je het kwaad nooit kunt 
rechtvaardigen? 
63 Alleen de inspanningen om u van de val te herstellen, de liefde en ijver waarmee u de weg van 
herstel bewandelt, zullen de sporen en vlekken van de zonde uit uw wezen doen verdwijnen, om u 
rein te tonen voor de Goddelijke Rechter. 
64 Leer dat allemaal al hier. Bedenk dat waar uw belangen liggen, daar ook uw gedachten en uw hart 
zijn. Als ze materieel zijn, zul je gematerialiseerd worden; als ze spiritueel zijn, zul je op weg zijn naar 
volmaaktheid. 
65 Leef op aarde zoals Mijn Woord je heeft geleerd. Beleef de strijd, heb lief en streef naar het 
goede, geniet van alles wat Ik je heb toevertrouwd, maar laat je geest zweven als de wolken in de 
oneindige ruimten vol zuiverheid en liefde. 
66 Het is tevergeefs dat mensen volmaakt genot zoeken in verderfelijk materialisme. Alles is triest en 
leeg zonder de aanwezigheid van de Vader. Hij is de ware vreugde. 
67 Laat alle slechte gedachten van je gaan en zet nobele gedachten op. Geluk ligt niet in wat men 
materieel bezit, maar in wat men geestelijk erkent. Weten is bezitten en ernaar handelen. 
68 Hij die echte kennis bezit is nederig van geest. Hij is niet trots op de kennis van de aarde, die 
slechts streeft naar kennis van alle (aardse) dingen en alles loochent wat niet wordt begrepen. Hij die 
het licht van geïnspireerde kennis in zich draagt, is in staat openbaringen te ontvangen op het juiste 
moment, zoals hij in staat is ze te verwachten. Velen hebben zich geleerden genoemd, maar de zon, 
die dag aan dag in het volle licht schijnt, is voor hen een mysterie geweest. 



69 Velen hebben gedacht dat zij alles wisten, maar voorwaar, Ik zeg u: de mier die ongemerkt hun 
pad kruist, bevat ook voor hen een ondoorgrondelijk mysterie. 
70 De mensen zullen vele wonderen van de natuur kunnen ontdekken, maar zolang zij dit niet doen 
op het pad van de goddelijke liefde, zullen zij de ware wijsheid niet bereiken die in het onsterfelijke 
leven van de ziel ligt. 
71 Jullie mensen, kom nader tot mij. Je hoeft je hersens niet te pijnigen om geheimen en mysteries te 
ontdekken. Je hoeft alleen je hart te openen met de sleutel van het geloof. 
72 Heb de vaste wil om naar de Vader te gaan, bij Hem te zijn, Zijn woning binnen te gaan, en gij zult 
verbaasd staan, en later zult gij ook wonderen verrichten als gij Mijn liefde en vergeving in uw leven 
oefent. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 140  
 
1 Ik ben onder u om uw geest de weg van vrede, licht en goed te leren. 
2 Ik kom tot u omdat alleen ik weet dat de pijn en de angst waarin de mensen leven niets anders zijn 
dan honger, dorst en ellende van de geest. 
3 De een vandaag en de ander morgen, zullen zij hun ogen openen voor het licht der waarheid, 
eindelijk overtuigd dat zij met genoegens, rijkdommen en wereldse bevredigingen nooit hun 
volmaaktheid kunnen bereiken, vermoedend dat er iets bestaat buiten het stoffelijke, waarvan het 
wezen, de schoonheid en de waarheid dat brood, die voeding en die vreugde is, waaraan het de 
geest zozeer ontbreekt. 
4 Opdat het hart van de mens vervuld kan worden met Mijn licht, moet het zich eerst zuiveren van 
alles wat in hem is. Hoe zul je Mijn Wet vervullen als je hele wezen doordrongen is van materialisme? 
Eerst moet het zich ontdoen van alle pijn, kwaad en haat die het in zich draagt, totdat het zuiver is, 
en dan zal Mijn genade erin komen. 
5 Weet, dat Ik in ieder mens een plaats heb geschapen, die voor Mij bestemd is, maar gij hebt er 
bezit van genomen en hebt die gevuld met onreinheden, onvolkomenheden en profanaties. Dit is de 
waarheid, de mens heeft in zichzelf het heiligste ontheiligd dat Ik aan zijn geest heb verleend. 
6 Alleen ik zou medelijden met de mensen kunnen hebben, want de liefde is van hen geweken. 
Vandaag weten zij het niet meer, en daarom ben ik gekomen om hun al hun fouten te tonen, die de 
oorzaak zijn van hun bitterheid. 
7 Wat voor nut hebben de godsdiensten van de mensen? Ik zie dat allen als hun beginsel het geloof 
in God hebben en als hun wet het goede. Volgt u wat uw godsdiensten u leren en bevelen? Gij kunt 
Mij niet zeggen dat gij het vervult, want gij zoudt het tegendeel bewijzen door de onvolmaakte 
werken die gij dagelijks in de wereld verricht. 
8 De mensen geloven niet in Mij, noch hebben zij Mij lief, noch gehoorzamen zij Mij. Het leven van de 
mensen op aarde zou er anders uitzien als zij Mij geloofden, Mij liefhadden en Mij gehoorzaam 
waren. 
9 Ik toonde Mijzelf aan de wereld en gaf haar bewijzen van Mijn aanwezigheid, van Mijn waarheid en 
van Mijn macht, opdat zij Mij zou volgen. En het grootste bewijs van Mijn wijsheid openbaarde Ik 
haar met het woord: "Heb elkander lief" - een eenvoudige uitdrukking, maar een die het geheim 
bevat van ware grootheid, die is voorbehouden aan vergeestelijkte mensen. 
10 "Heb elkander lief" was het laatste gebod dat Ik Mijn discipelen in die tijd gaf. Gebod is hetzelfde 
als wet, dus in deze wet om u lief te hebben als broeders en zusters in God, heb ik alle voorschriften, 
alle hoogste leerstellingen en wijze gezegden verenigd, opdat u zou weten dat liefde de wet is die het 
leven beheerst. 
11 alleen Christus, het Lam, heeft dat licht aan de wereld geopenbaard, en daarom zeg ik u dat het 
Uur zal komen waarop alle mensen zich zullen verenigen in de waarheid van dit gebod 
12 Het is nu tijd voor de mens om Mij zijn eerbetoon van liefde te brengen, zoals alle 
scheppingswezens doen. Tot nu toe heeft de mensheid Mij alleen de gal en de azijn aangeboden die 
de centurio tijdens Mijn lijdensweg voor Mijn lippen hield. 
13 Weet gij niet, dat bitterheid nooit de dorst naar liefde kan lessen? En toch, dit is wat je me altijd 
hebt aangeboden. Ik breng u daarentegen een mantel van oneindige barmhartigheid om u te 
bedekken, een beker met de wijn des levens en brood van de Geest, brood van wijsheid, geloof, 
liefde en waarheid, om u te verheffen, niet op een kruis van pijn, maar op een berg van 
volmaaktheid. 
14 Mijn discipelen moeten hun praktijken binnen Mijn Leer niet met geheimzinnigheid omgeven. Dit 
is eenvoudig, van die eenvoud die je in de natuur vindt. Het gebed dat ik jullie leer is dat wat uit het 
hart komt. Wat kun je voor Mij verbergen dat Ik niet weet? Wanneer er een storm woedt in je ziel, 
hoe kun je Mij dan in een gebed dat niet het jouwe is, zeggen dat je kalm bent en dat je geen hulp 
nodig hebt? Formuleer dagelijks je eigen gebed naargelang je behoeften. Voel Mij dichtbij en 
wanneer deze wereld je vermoeit met haar problemen en beproevingen, kom dan tot Mij, wend je 



ook tot de geestelijke wereld, waar je beschermers en vrienden zult vinden, ware liefde, zuivere 
genegenheid, en je zult haar begeleiding en troost voelen. 
15 Ik regeer en aanschouw alle werelden en ik zal met liefde zien hoe de broeders en zusters die in 
verschillende sferen vertoeven, tot elkaar naderen om overeen te komen en de handen ineen te 
slaan. Later zullen jullie slechts geesten zijn, in navolging van hen die een voorbeeld van deugd zijn 
geweest - jullie beschermers en voorsprekers, aan wie Ik heb toegestaan zich op dit moment bekend 
te maken voor het volk Israël, opdat zij een grote zending onder de mensheid zullen vervullen. 
16 Leer voor een korte tijd te leven op hogere sferen. Vlieg naar die streken waar men vrede en 
harmonie ademt, dan zult u zich bij uw terugkeer sterker en getroost voelen. 
17 Je hebt alles wat je nodig hebt om in Mijn Wetten te leven. Je kunt me niet vertellen dat je 
levensomstandigheden je niet toestaan om ze te vervullen. Zelfs midden in de strijd van het leven 
kun je bidden, liefhebben en goed doen aan je medemensen. 
18 De deuren van Mijn Hart staan voor u open om binnen te gaan en Mijn Woord te bestuderen. 
19 Jullie zijn de geesten die sinds het begin van de schepping een opdracht hebben gekregen. Jullie 
zijn vonken van Mijn Geest, en zijn begiftigd met verstand, wil en intelligentie. Ik heb jullie geschapen 
naar Mijn beeld en gelijkenis, en daarom zijn jullie in staat te denken, te voelen en lief te hebben. 
20 Jullie zijn als kostbare stenen die in deze tijd moeten schitteren om licht onder de mensen te 
verspreiden, als juwelen heb ik jullie lief. Voor mij heb je onschatbare waarde. Ontwaak en laat Mijn 
beitel je glad maken, zodat je, reeds voorbereid, ijverig kunt werken in de provincies, Mijn Waarheid 
bekend maken, er getuigenis van afleggen door ware werken van liefde. 
21 Denken jullie dat Ik na 1950 zal ophouden Mijzelf onder jullie te openbaren? Hoewel Mijn woord 
door het menselijk verstandsorgaan zal eindigen, zullen Mijn gaven in jullie blijven. Ik heb jullie 
gezegd dat jullie de fundamenten zijn van een wereld van liefde, en Ik wil dat jullie sterk zijn, zodat 
jullie steen voor steen kunnen bouwen en deze erfenis kunnen nalaten aan de volgende generaties. 
22 Doe uw zending, want ik zal met verhoging betalen voor elk van uw werken. De weg om het doel 
te bereiken is nog lang, maar je kunt hem met goede wil verkorten. 
23 Ik ontvang uw geest, want hij is het die kan opstijgen naar de hoogten der volmaaktheid. Ik 
verwacht van jullie dat jullie je vergeestelijken, zodat wij één kunnen zijn, want allen zullen met Mij 
versmelten. In de tussentijd, verlicht ik je geest. 
24 Je zult overwinnen door je beproevingen heen, en Ik zal je verwelkomen. Het zal Mijn liefde zijn 
die jullie komt verwelkomen. Mijn liefde vraagt niet hoe je komt, ze zegt alleen: kom. 
25 Opdat gij met een kalme geest Mijn tegenwoordigheid moogt binnengaan, draagt zorg voor hem, 
want hij is uw ware wezen. Vergeet hem niet, want dat zou hetzelfde zijn als uzelf en God vergeten. 
Stop met te veel bezig te zijn met bevredigingen, comfort, persoonlijkheidsverering, en menselijke 
genoegens. 
26 Ik spreek tot hen die hun geest verwaarlozen en vraag hun: Wat hebt gij gegeven voor uw eeuwig 
leven, voor wat heden is en morgen niet zal zijn, voor het leven van voortdurende veranderingen, 
waar triomf van korte duur is, maar pijn het onmiddellijke gevolg. 
27 Denk diep na over deze woorden. Mijn Wet en Mijn Leer blijven altijd onveranderlijk voor jullie, zij 
herinneren jullie en leren jullie je geestelijke en ook menselijke plichten. Ik heb je al gezegd dat je 
leven overeenkomt met je werken. Als de mensheid een keten van pijn met zich meesleept, heb ik 
die ketting er niet op gelegd, maar zijzelf. Je zult nog veel geween en lijden ervaren. Bestudeer Mijn 
woorden opdat u die keten van bitterheid en menselijke beproevingen niet verlengt. Heb medelijden 
met jezelf, want ik heb je al vergeven. 
28 In de tijd, dat Ik als Jezus op aarde was, zeiden de zondige harten tot Mij: "Rabbi, hoe vreemd is 
uw leer, die ons, zondaren, de vergeving Gods aankondigt." Mijn woord scheen hun vreemd, want zij 
wisten dat zij misdadigers of overspeligen waren, en dat de enige wet die zij kenden was: oog om 
oog, en tand om tand. Daarom vroegen zij Mij in verwondering: "Waarom spreekt Gij over de 
vergeving der zonden? Waarom toont u, Rabbi, liefde voor de verdoemden? Wanneer uw lippen 
spreken, glanzen zij met een hemelse glans, en uw onderricht is een brandende boodschap van 
zuivere liefde." Aan hen antwoord Ik met elk van Mijn werken. 



29 Mijn leer is geen vreemde leer, het is de leer van de liefde, de weg waarop de ziel zich kan 
ontwikkelen, waarop zij haar gedachten, haar woorden en haar werken de ware richting kan geven, 
en die haar zal volgen tot aan het einde van haar verzoening. 
30 Het is noodzakelijk dat hij die gezondigd heeft, de tempel binnengaat en daar, vervuld van 
berouw, het feest der goddelijke liefde bijwoont. 
31 U kunt uw reis door de hinderlagen van het leven verkorten, met minder valpartijen dan anderen, 
met minder misstappen, als u weet hoe u gebruik moet maken van de sleutel die de deur van de 
tempel opent voor uw geestelijke voorbereiding. 
32 Als je werkelijk berouw hebt van het kwaad dat je hebt veroorzaakt, zul je altijd welkom zijn. Maar 
het is nodig, dat gij uwe bekeering bewijst door werken, want alleen daardoor zult gij uzelven 
louteren. 
33 Er zijn drie deugden waar je naar moet streven: Berouw, vergeving en liefde. Indien deze 
gevoelens, deze deugden, niet schijnen in uw wezen, hoe zult gij dan voor uw geest het licht van Mijn 
Rijk verkrijgen? Hoe zult u genieten van het geluk dat is voorbehouden aan hen die weten hoe te 
stijgen om het te bereiken? 
34 Hij die deze gelukzaligheid bereikt, draagt in zich de heerlijkheid van zijn Vader. Alleen langs de 
weg van de liefde zul je je ware vaderland bereiken, dat koninkrijk dat niemand op een andere 
manier kan verkrijgen, dat je voor geen enkele prijs kunt kopen, tenzij het met het hart wordt 
veroverd. 
35 Liefde verlicht de last tijdens de reis van het leven, en elke pijn gaat voorbij. Het woord "liefde" 
betekent leven. Liefde en leven zijn mijn lessen. 
Drie kwaliteiten zijn nodig in Mijn discipelen om hun leven te veranderen: De eerste is naar Mij te 
luisteren, de tweede is Mij te begrijpen, en de derde is Mijn onderricht in praktijk te brengen. 
37 Als jullie je verwijderen uit de wervelwind van jullie leven en komen met de zuiverste gedachten, 
zal Mijn Woord licht zijn in jullie geest. Maar jullie komen in verwarring door de strijd van het leven 
en door jullie werken, die niet altijd overeenstemmen met wat de Vader jullie heeft opgedragen te 
doen. Ik herinner jullie vooral aan het werk dat jullie onvoltooid hebben gelaten of vergeten zijn: het 
geestelijke werk dat jullie vergeten zijn toen jullie ter wereld kwamen of daarna. 
38 Uw ogen ervaren een vreugdevolle verheffing wanneer u bij dageraad getuige bent van het 
opgaan van de zon in al haar pracht. Maar jullie weten niet welke vreugde het is voor de geest om de 
verschijning van Mijn Goddelijk Licht te aanschouwen als een zon van oneindige liefde. 
39 Kon u uw innerlijke zintuigen maar wakker schudden om Hem te zien die op u wacht en die u in u 
hebt! Hoe groot zal de verrassing zijn van hen die Mij op een dag in zichzelf zullen ontdekken, nadat 
zij Mij op zovele manieren hebben gezocht. 
40 Luister goed: een bron met kristalhelder water zal het licht van de zon getrouw weerkaatsen, 
terwijl een andere met troebel water dit licht niet met dezelfde helderheid kan weerkaatsen. Zo is 
uw ziel; uw taak is de bron te zuiveren en haar daarna te vullen met helder water. 
41 Je kunt het Koninkrijk der Hemelen niet in een oogwenk veroveren; het moet stap voor stap 
bereikt worden. Het licht van de zon overstroomt de aarde niet plotseling; het verschijnt geleidelijk 
en zachtjes, zonder geweld, totdat het u teder uit uw slaap wekt. Zo zal ook uw spirituele ontwaken 
zijn. 
42 Discipelen, Ik zal tot u spreken over Maria, Mijn Moeder als mens, en de geestelijke Moeder van 
u. 
43 Het is noodzakelijk dat het mensenhart de kostbare boodschap die haar geest aan de wereld 
bracht van onderaf kent, en nadat u de hele waarheid kent, moet u elke afgodische en enthousiaste 
verering die u haar hebt toegewijd uit uw hart bannen en haar in plaats daarvan uw geestelijke liefde 
schenken. 
44 Maria's boodschap was er een van troost, moederschap, nederigheid en hoop. Zij moest naar de 
aarde komen om haar moederlijke natuur bekend te maken en haar maagdelijke schoot aan te 
bieden, zodat "Het Woord" daarin mens zou worden. Maar haar missie eindigde niet op aarde. 
Voorbij deze wereld was haar ware thuis, van waaruit zij een mantel van medelijden en moederschap 
kan uitspreiden over al haar kinderen, van waaruit zij de stappen van de verlorenen kan volgen en 
haar hemelse troost kan uitstorten over de lijdenden. 



45 Vele eeuwen voordat Maria in de wereld zou komen, vleesgeworden in een vrouw om een 
goddelijke bestemming te vervullen, kondigde een profeet van God haar aan. Door hem hebt gij 
geleerd, dat een maagd zwanger zou worden en een Zoon baren, die Immanuël genoemd zou 
worden, dat is: God met ons. 
46 In Maria, een vrouw zonder smet, in wie de Geest van het Hemelse Moederschap neerdaalde, 
werd de door de profeet aangekondigde goddelijke belofte vervuld. 
47 Sindsdien kent de wereld haar, en de mensen en de volkeren spreken haar naam met liefde uit, en 
in hun verdriet verlangen zij naar haar als Moeder. 
48 Jullie noemen haar de Moeder van Smarten, omdat jullie weten dat de wereld het zwaard van pijn 
in haar hart heeft gestoken, en uit jullie bewustzijn gaan dat droevige gelaat en die uitdrukking van 
oneindig verdriet niet weg. 
49 Vandaag wil ik jullie zeggen dat je dat eeuwige beeld van pijn uit je hart moet verwijderen en in 
plaats daarvan aan Maria moet denken als een zacht lachende en liefhebbende moeder die geestelijk 
werkt en al haar schepselen helpt om zich opwaarts te ontwikkelen op de weg die de Meester heeft 
uitgestippeld. 
50 Realiseer je je dat Maria's missie niet beperkt was tot moederschap op aarde? Evenmin was haar 
openbaring in het Tweede Tijdperk de enige, maar een nieuw Tijdperk is voor haar gereserveerd, 
waarin zij tot de mensen zal spreken van geest tot geest. 
51 Mijn discipel Johannes, profeet en ziener, zag in zijn verrukking een vrouw, bekleed met de zon, 
een maagd stralend van licht. 
52 Die vrouw, die Maagd, is Maria, die in haar schoot niet een andere Verlosser zal verwekken, maar 
een hele wereld van mensen die zich in haar zullen voeden met liefde, met geloof en met 
nederigheid, om de Goddelijke voetstappen te volgen van Christus, de Meester van alle 
volmaaktheid. De profeet zag die vrouw lijden alsof zij aan het baren was, maar die pijn was die van 
de zuivering van de mensen, van de verzoening van de zielen. Wanneer de pijn voorbij is, zal er licht 
zijn in de mensen, en vreugde zal de geest van uw Universele Moeder vullen. 
53 Kom vandaag tot Mij, geliefde discipelen, kom en neem uw rechtmatige plaats in. En jullie 
beginners, jullie zijn ook met mij. Vandaag, als je je eerste stappen zet, begin je aan het pad van 
opstijgen. Ik ontvang hem die voor het eerst komt om Mijn Woord te horen, die troost zoekt voor zijn 
hart en licht voor zijn geest, en allen heet Ik welkom. 
54 Ik noem u gezegend, omdat gij in deze tijd van materialisme, waarin de mensheid leeft, op zoek 
gaat naar Mijn voetstappen, terwijl gij uw oren sluit voor roddel en alleen de hoop brengt die gij in 
Mij hebt gesteld. Zoals ik je nu zie - onschuldig en puur - wil ik je altijd zien. En zoals Ik jullie ontvang 
op deze dag waarop jullie Mijn vrede voelen, zo zal Ik jullie altijd ontvangen. 
55 Mijn geest is bedroefd als hij ziet dat niet allen zich op dezelfde wijze voorbereiden. Er zijn er die 
geen geloof hebben. Anderen die geloven zijn niet klaar voor de komende confrontaties. Sommigen 
voelen zich in hun egoïsme niet verenigd met hun broeders en hebben zich afgescheiden. Maar ik zeg 
u: Alleen liefde zal je sterk maken, en geloof zal je redden. Kijk altijd uit, of je niet plotseling 
overweldigd wordt. 
56 Ontwaakt, gij die nog slaapt, ziet het licht dat de wereld verlicht, en bereidt u voor opdat gij Mijn 
komst in deze tijd zult herkennen. Velen van uw medemensen willen u van dit pad doen afdwalen, 
door u welzijn in het aardse leven en vooruitgang voor uw geest aan te bieden. Maar in hen is noch 
liefde noch oprechtheid, en daarom vraag ik u: Wie ter wereld zal u in deze tijd de ware vrede 
kunnen geven? De volkeren die zeggen dat zij tot vrede zijn teruggekeerd, hebben zichzelf niet 
vergeven, de heersers hebben zich niet verzoend, daarom hebben zij niet de grondslagen gelegd voor 
duurzame vrede. 
57 Vóór gij kwam om Mij te horen, voer gij op een broos schip, uw geloof wankelde. De geestelijke 
leringen die je had ontvangen waren zeer gering, en je geest had niet de vrede en de vreugde die je 
ervoer toen je Mijn woord hoorde. Indien gij u gekrenkt voelt in uw geloof, zwijg dan niet uit vrees, 
maar belijdt dat gij Mijn discipelen zijt. Want als jullie, die Mij gehoord hebben, zwijgen, dan zullen 
de stenen spreken, dan zullen de natuurkrachten getuigen van deze leringen. Ik wil geen lafheid in je 
zien die je alles doet ontkennen wat ik je heb gegeven. Want als je dat doet, zal er veel pijn in je hart 
zijn. Indien zij, die zich in ziekte en nood tot u hebben gewend, u verloochenen na hun genezing, 



weent dan niet. Verheug u in de gedachte dat u uw plicht hebt gedaan en dat hun lijden is bevredigd. 
Velen, die u hun dankbaarheid hebben ontzegd, zullen u opzoeken en uw gaven erkennen. 
58 Alleen zij die in Mij geloven kunnen wonderen verrichten. En Ik maak gebruik van hen die geloven 
om voordelen te geven aan hen die bewijzen van Mij verlangen. Ik wil in u de liefde zien, de ware 
liefde die alle kracht zal herstellen en de mensheid genade zal schenken door de mensen te leren 
elkaar lief te hebben. 
59 Het licht van Mijn Leer zal de wereld verlichten. Mijn macht zal geopenbaard worden door Mijn 
werkers, en zoals het lijden zeer groot is geweest, zo zullen de wonderen die Ik onder Mijn kinderen 
zal doen nog groter zijn. 
60 Als gij u voorbereidt, zult gij verbaasd staan over Mijn werken, en stap voor stap zult gij de top der 
volmaaktheid beklimmen. 
61 "Jeugd, bid en onderhoud Mijn wetten, want Ik zal van u gebruik maken. Leg uw zielen niet in 
ketenen door de valse heerlijkheden van de wereld. vrij zijn, met de vrijheid die Ik de mensen geef in 
het kader van Mijn Geboden. Zaai geen pijn, anders oogst je dat zaad. 
62 Tot de vaders van de gezinnen zeg ik: "Leid uw kinderen met liefde, onderwijs hen in ware liefde, 
waak ijverig over hun deugdzaamheid, en gij zult vrede verkrijgen. 
63 Waakt over uw heersers en eerbiedigt hun besluiten; Ik heb dit volk in vrede gelaten, omdat Ik wil 
dat het een toevluchtsoord voor vermoeide harten en een huis van vrede op aarde zal zijn; laat het 
niet in de greep van de oorlog komen. Maar als je het oproept, als je het zo wilt, is het niet Mijn Wil 
die geschiedt, maar de jouwe. Als het voor u nodig is de hardheid van beproevingen te kennen om 
gevoelig te worden, zodat u kunt leren barmhartigheid te hebben voor de vreemde pijn, laat het dan 
geschieden zoals u vraagt. Bedenk dat het oorlogselement slechts wacht op uw oproep om landen en 
naties in te nemen en te bezetten. Terwijl sommigen hebben opgeroepen tot oorlog, hebben 
anderen gebeden voor de vrede van de wereld. Deze natie van u heeft haar brood en kleding gedeeld 
met hen die grote beproevingen hebben doorstaan. Ik heb het mogelijk gemaakt dat uw land, dat rijk 
is aan vruchten, zijn hulp aanbiedt aan hen die er gebrek aan hebben. 
64 Vele machtige mannen in die naties hebben zichzelf gezien als behoeftigen, metgezellen in het lot 
met hen die niets hebben. Zij hebben de gelegenheid gehad ellende en menselijk leed te kennen, en 
hebben nagedacht over wat grootheid en bezit op aarde betekenen. Zij, die niet aan het geestelijk 
leven hebben gedacht, bereiden zich heden voor en verheffen hun geesten tot Mij, omdat de pijn 
hen heeft gelouterd. 
65 Arbeiders, bereidt u voor op de tijd dat Ik u de zending zal geven om deze boodschap uit te dragen 
naar andere provincies en natiën. 
66 Kom vandaag langs en rust uit, stel uw gedachten op rust, zodat u het woord kunt ontvangen dat 
van de Heilige Geest komt. Het is het Woord dat aan de mensen de waarheid openbaart, verlicht en 
verklaart, die de harten met troost zal vervullen en de zielen met vrede zal doen overvloeien. 
67 O volk, het is de beloofde Trooster die tot u spreekt; het is Mijn Aanwezigheid in Geest, die de 
belofte vervult die Ik u in het verleden heb gedaan. Wanneer Ik aankom, verwelkomen jullie Mij, 
geliefde scharen, en onmiddellijk beginnen jullie harten hun bitterheden en hun smarten voor Mij te 
brengen. 
68 Wanneer zult gij, in plaats van verdrukking, Mij uw voldoening betuigen door te zeggen: Meester, 
kom en verheug u over onze werken, kom en oogst de bloemen die in onze eigen geest zijn geplant. 
Dan zal Ik binnenkomen als ware Ik een tuinman, Ik zal in uw harten komen, en van daar, als waren 
zij mooie bloemen, zal Ik uw gedachten en uw goede werken oogsten. 
69 De enige Messias, de enige Rabbi, Hij is het die vandaag tot u spreekt door deze stemdragers. Het 
zijn jullie broeders en zusters die Mijn Woord aan jullie overbrengen. 
70 Elk van Mijn kinderen zal drie vermogens bezitten die onmisbaar zijn opdat hun woorden het hart 
van de mensheid kunnen bereiken. Deze zijn: Autoriteit, Liefde, en Wijsheid. 
71 Wanneer gij de een of andere of verschillende plaatsen van samenkomst bezoekt en hetzelfde 
woord hoort door hun woordvoerders, wordt uw hart vervuld van verrukking en geloof, en gij vat die 
les op als een waar bewijs dat die gemeenschappen verenigd zijn vanwege hun spiritualiteit. 
Wanneer je echter een gebrekkige manifestatie bijwoont, voel je dat je in je hart gekwetst bent, en 



begrijp je dat daar niet de eenheid is, of zich niet manifesteert, die in dat volk aanwezig zou moeten 
zijn. 
72 Dit is de waarheid. Niet allen hebben elkander lief in Mijn Werk, hoewel zij er in zijn, noch hebben 
allen het begrepen. Daarom kan Ik u zeggen dat sommigen tot Mijn Werk behoren, en anderen tot 
het hunne. 
73 Zij die Mij uit liefde volgen, hebben Mijn Woord lief, omdat zij weten dat het hen corrigeert 
zonder hen te kwetsen, en hun fouten toont zonder ze te ontmaskeren. Dit zorgt ervoor dat zij 
volharden in het perfectioneren van hun wegen. 
74 Zij, die in plaats van de volmaaktheid na te streven, alleen maar op zoek zijn naar vleierij, 
superioriteit of hun levensonderhoud, in plaats van naar de volmaaktheid van de ziel, dezen 
verdragen Mijn Woord niet wanneer het hen wijst op hun fouten. Dan moeten zij een werk oprichten 
dat anders is dan het mijne, waar zij vrij zijn om hun wil te doen. Zij hebben nog niet begrepen dat 
het enige wat de toehoorders moeten doen in de tijd van Mijn manifestaties is met de grootste 
verhevenheid naar Mij te luisteren, opdat zij daarna Mijn boodschap kunnen doorgronden. 
75 Wat hebt u tot nu toe begrepen, nadat ik u zoveel dingen heb gezegd? Zeer weinig, want jullie 
hebben jezelf afgeleid met vele oppervlakkige daden van aanbidding die Mijn Leer jullie niet leert, en 
bovendien zijn jullie verward door de verschillende interpretaties die jullie geven aan de leringen die 
jullie hebben ontvangen. 
76 Dit is de kans om een les te leren die de aarde je nooit kan geven. In de boeken der mensen kunt 
gij stoffelijke wetenschap leren, maar het Goddelijke, dat tot u spreekt over het eeuwige leven, kan u 
alleen "Het Woord" leren, dat het boek der ware wijsheid is. 
77 Deze troost, dit medeleven, dit begrip, in één woord, deze liefde die ik vandaag over u uitstort, is 
wat de wereld u niet kan geven. Wanneer gij bedroefd zijt, vang ik liefdevol uw tranen op; wanneer 
gij gekweld zijt door een smart, kom ik u nabij om die te verzachten. Ik heb de taak de mensheid te 
redden en te verlossen tot de laatste der mensen. Wees niet verbaasd dat Ik van tijd tot tijd aan jullie 
deuren klop en jullie vraag Mij onderdak te verlenen. 
78 Zalig zijn zij die, Mijn roep horende, in hun hart de verwachting van Mijn komst hebben en tot Mij 
zeggen: "Treed binnen in Mijn nederig huis, o Heer, het is van U, want daarin zal Ik U Mijn boodschap 
geven. 
79 Morgen zullen velen van jullie naar andere landen en naties worden gezonden en de plaats 
innemen van Mijn nieuwe afgezanten. Jullie zullen in staat zijn met Mij te spreken en dan Mijn 
leringen aan jullie medemensen over te brengen met woorden die vrede, wijsheid en broederschap 
uitdrukken. Uit uw handen zal helende balsem en troost vloeien, in staat om de doden op te wekken. 
Jouw voorbeeld zal velen van Mijn kinderen opwekken, zodat zij Mij zullen volgen, aangespoord door 
jouw voorbeeld. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 141  
 
1 Volk, Ik zie uw strijd en uw inspanningen, Ik zie ook uw geduld in het lijden, en de vervulling van de 
lessen van Mijn Leer. Strijd is in alle paden die de mens moet bewandelen. Begrijp dat niet alleen jij 
het meemaakt. Nu meer dan ooit moet je sterk zijn. Waak en bid en wees met Mij bij elke dageraad 
en Ik zal u verlichten op dit ogenblik, opdat Mijn Licht u zal vergezellen bij alle werken die gij in deze 
dag verricht. 
2 Het maakt niet uit of je geen woorden of ideeën hebt om een gebed te formuleren. Het is Mij 
genoeg als gij uw gedachten tot in het oneindige verheft, want Ik zal weten hoe Ik de taal van uw hart 
moet interpreteren. 
3 Je ziet de geestelijke strijd van deze tijd weerspiegeld in veel huizen: Echtparen die niet dezelfde 
idealen delen. Sommigen waar de echtgenoot Mij volgt, anderen waar de vrouw degene is die alles 
trotseert om Mij met geloof te volgen, terwijl de metgezel haar telkens weer kwetst met zijn spot en 
ongeloof. Vaak, als ze samen in hun slaapkamer zijn, leven hun zielen apart. De attenties en 
liefkozingen van vroeger hebben plaats gemaakt voor felle woorden en kwetsende uitdrukkingen. 
Dan flakkert de vlam van het geloof, brandend in het hart, opgezweept door de storm van 
hartstochten en opgewonden gevoelens. 
4 Er zijn gezinnen waarin de kinderen - sommigen als zuigelingen, anderen als adolescenten - onder 
de indruk zijn van deze strijd tussen hun ouders, en ook zij voelen de rusteloosheid, de twijfel, in hun 
hart opkomen, en zij vragen zich af: Met wie zal ik het eens zijn? Wie bezit de waarheid? Wie van hen 
zal ik volgen, en door welke raad zal ik geleid worden? 
5 Deze strijd is bitter en pijnlijk, maar hij moest onder jullie uitbreken omdat jullie niet voldoende 
voorbereid waren om Mijn nieuwe leer te begrijpen. Hetzelfde gebeurde in het Tweede Tijdperk in 
de schoot van de families; want terwijl sommigen van de familieleden hun leven gaven voor de 
bewering dat Jezus Christus de Messias was, ontkenden de anderen hun elke waarheid en wensten 
vurig dat Zijn Leer zou worden uitgeroeid. 
6 Tot jullie die naar Mij luisteren en die deze strijd in jullie huizen voeren, zeg Ik dat jullie het licht van 
Mijn onderricht moeten nemen, zodat jullie de tact hebben om juist te handelen; dat er in jullie hart 
naastenliefde moet zijn; dat intelligentie en liefde jullie gedrag in jullie huizen moeten leiden; dat 
jullie je door Mijn Woord moeten sterken, zodat jullie geduld hebben in de zware beproeving die 
jullie boetedoening is. 
7 Wees niet bevreesd, want indien gij uw taak vervult op de wijze, die ik u thans leer, zult gij 
wonderen zien onder de uwen, en soms zullen de meest ongeregelden, de meest ongeloovigen, 
daarna het vurigst zijn. Ik raak deze harten aan en geef ze het bewijs dat ze nodig hebben om te 
geloven. 
8 Weent niet, mensen; gaat met liefde tot de bodem van deze beproeving, want het geduld en het 
geloof waarmee gij die doorstaat, zal uw loon zijn. 
9 Begrijpt tenslotte, dat gij allen dezelfde God liefhebt, en twist niet vanwege het verschil in de vorm 
waarin de een of de ander deze liefde heeft verwezenlijkt. Je moet leren begrijpen dat er wezens zijn 
in wie overtuigingen, tradities en gewoonten zo diep geworteld zijn dat het voor jou niet gemakkelijk 
zal zijn ze te ontwortelen op het eerste moment dat je ze onderwijst. Heb geduld, en in de loop der 
jaren zul je het bereiken. 
10 Sommigen horen Mij eenmaal, en vanaf dat ogenblik geven zij zich met geloof aan Mij over. Aan 
de andere kant zijn er anderen die, verlangend naar Mijn woord, hier één, twee en vele malen 
komen zonder erin te slagen die innerlijke verlichting te voelen. Dit is te wijten aan het feit dat niet 
alle zielen in de pas lopen. Want terwijl sommigen reeds dicht bij het voelen van Mij zijn, moeten 
anderen zich nog ontwikkelen en sterk worden in de beproevingen die de ziel zuiveren om Mijn 
openbaringen te begrijpen. 
11 Spiritualisme veroorzaakt een wereldwijde strijd tussen ideologieën, geloofsovertuigingen, en 
religieuze sekten. Maar na dit conflict zal deze Leer de mensen de gezegende vrede brengen, die zij 
zo hard nodig hebben, en zal de zon van Mijn Goddelijke gerechtigheid over alle zielen schijnen. 



12 Dit Tijdperk van Licht, want dit is Mijn geestelijke manifestatie geweest, zal door velen 
onopgemerkt voorbijgaan. Niettemin zullen de tekenen en gebeurtenissen die als een onuitwisbaar 
spoor zullen achterblijven, zeer duidelijk zijn en twee belangrijke gebeurtenissen voor de mensheid 
markeren: het begin en het einde van Mijn manifestatie, zodat de mensen zullen bestuderen, 
onderzoeken en uiteindelijk erkennen dat de Heer opnieuw onder hen is geweest. Ik zal Mijn 
kinderen voorbereiden om het boek te vormen dat Mijn leerstellige verhandelingen en leringen zal 
bevatten, en dat een stroom van kristalhelder water zal worden, een rivier van leven die de dorst 
naar vergeestelijking en het verlangen naar licht in deze mensheid zal lessen. 
13 Nu twee tijdperken over u zijn heengegaan en het derde begint, kom Ik in de geest uw vrucht 
zoeken en in de stilte van uw hart hoor Ik u tot Mij zeggen: "Vader, hoe weinig goeds hebben wij U te 
tonen en hoe weinig zijn wij op de weg voortgeschreden. - De tijd is reeds kort, waarin ik op deze 
wijze tot u zal blijven spreken, en u moet uw schreden bespoedigen en uw werken verbeteren, want 
de godsdienstige gemeenschappen kijken naar uw voorbeeld. De massa's zijn bereid u te volgen en u 
na te volgen, maar u moet getuigen met uw werken van liefde om geloof te vinden. 
14 Bestudeer Mijn leringen grondig en overdenk Mijn verordeningen, opdat gij, wanneer de tijd 
gekomen is, de wegen kunt inslaan die uw zending u wijst, en gij degenen die zijn gestagneerd uit 
hun lethargie kunt leiden en tegelijk degene die op een kruispunt is afgedwaald, kunt redden. Ik wil 
dat je het pad kent voordat je het betreedt. Heb Ik jullie niet gezegd dat Mijn Woord de weg is? Dus 
luister naar mij en studeer. 
15 Laat niemand zich op weg begeven om de weg naar zijn wil te bepalen, noch om wetten te maken, 
noch om Mijn verordeningen te vervalsen, want hij zal tezamen met hen die hij misleidt te gronde 
gaan. 
16 Indien gij de overtuiging en het geloof hebt, dat gij het volk des Heren zijt, dat reeds lang door de 
woestijn van dit leven trekt, vergeet dan geen ogenblik de wet, wees niet ontrouw aan uw Vader, en 
dwaal niet af van de weg, die leidt naar het doel, waarnaar uw geest verlangt - dat wat gij noemt "het 
beloofde land" en dat de plaats is van volmaakt licht, waar uw Vader op u wacht. 
17 Wie kan zeggen dat hij zwak is wanneer hij op elk ogenblik Mijn kracht ontvangt? Wie kan zeggen 
dat hij honger heeft, als hij zo vaak aan Mijn tafel heeft gezeten om het brood van het ware leven te 
eten? Jullie hebben allen een erfenis, gaven, en als je je soms zwak of arm voelt, is dat omdat je 
geloof nog klein is. Uw vlees is te koppig om u al het goede te laten zien dat de ziel bezit. Aan de 
andere kant, hoe gemakkelijk laat het de slechte neigingen of ongezonde neigingen die de ziel 
koestert, tot uiting komen. Ga dit na met de kleine kinderen die uit eigen beweging de sluier van hun 
onschuld scheuren of zich opstandig tonen tegenover goede daden. Niet iedereen die terugkeert 
naar de aarde komt gezuiverd. Sommigen moeten de bitterste bekers van lijden drinken die het leven 
met zijn lessen aanbiedt, en de zwaarste beproevingen doorstaan, opdat zij zich kunnen buigen, 
kalmeren en bekeren. 
18 De wereld zal beven bij het licht van Mijn nieuwe openbaringen, en de mensen zullen de waarheid 
kennen. 
19 Wanneer ik als Vader tot u spreek, gaat het boek der wet voor u open. Wanneer Ik tot u spreek als 
Meester, is dat het boek van de liefde dat Ik aan Mijn discipelen toon. Wanneer Ik tot jullie spreek als 
de Heilige Geest, is het het Boek der Wijsheid dat jullie verlicht met Mijn leringen. Deze vormen één 
Leer, want zij komen van één God. 
20 De dag is reeds nabij waarop deze manifestatie zal eindigen. Daarom verkondig Ik overvloedig 
Mijn Woord, opdat het volk sterk en toegerust zal zijn. 
21 Gij allen kunt zeggen dat gij Mij in deze tijd hebt gezien, sommigen met het hart, anderen met het 
verstand en nog anderen met de geest. Wanneer jullie je verfrist hebben met Mijn Goddelijke 
leringen, dan hebben jullie Mij gezien; wanneer jullie de vervulling van een van Mijn profetieën 
hebben ervaren, dan hebben jullie Mij aanschouwd; en wanneer jullie in je wezen de aanwezigheid 
van geestelijke mededelingen voelen, dan hebben jullie Mij gezien. Ik heb Mij op verschillende 
manieren kenbaar gemaakt, opdat jullie getuigen zullen zijn van Mijn komst in dit Derde Tijdperk. 
Geloof je dat de enige manier om Mij te zien is met de ogen van je lichaam? Vanuit spiritueel 
oogpunt zijn je materiële ogen de meest beperkte vorm van zien. Dacht je dat het essentieel was om 
Mij te zien als een man, zoals de wereld Mij zag in het Tweede Tijdperk, zodat jullie konden zeggen: 



"Ik heb hem gezien?" - Neen, discipelen, de Geest voelt met meer volmaaktheid dan het hart, het 
verstand of de zinnen, en Hij is het die Mij heeft begrepen. Mijn Woord doet sommigen ontwaken tot 
de waarheid, en doet anderen opstaan tot het ware leven; want materialisme is de dood. 
22 Het Boek der Kennis gaat open om u te openbaren hoeveel geestelijke gaven en kwaliteiten u 
bezit, waarvan vele u nog onbekend zijn. 
23 Je weet dat Ik je een ander van Mijn leer zal geven om je daarna uit te zenden om de blijde 
boodschap aan de mensen te brengen. Verwacht gij het hart van een uwer broeders en zusters 
binnen te gaan zonder te weten wat het hart is en wat de geest is? Hoeveel tijd is er verstreken 
sedert gij uw erfdeel van den Vader hebt ontvangen, en nog weet gij niet wat uw geest bezit. Maar 
eindelijk is voor de mensheid het tijdperk van vergeestelijking aangebroken. Al wat onbekend is zal 
bekend worden, wat verborgen is zal aan het licht komen, en elk mysterie zal worden opgehelderd, 
want de Geest der Waarheid stort zich uit over elke geest en over alle vlees. 
24 Wanneer de mensen geestelijk leren wie zij zijn, en zij hun oorsprong kennen, zullen zij niet 
genoeg tranen hebben om te wenen om de fouten die hun opstandigheid van onwetendheid en 
hoogmoed hen heeft doen begaan. Maar na de zuivering zal Mijn mantel van vergeving de wereld 
bedekken, en een nieuw tijdperk zal beginnen. Denkt gij niet dat, wanneer er licht is in het leven der 
menschen en hun geweten hen verlicht, er eene verandering in hun leven zal komen? Ja, want de 
beproevingen, de oorlogen - alles wat sommigen treft en anderen vernietigt is te wijten aan gebrek 
aan geestelijk licht, wat je geweten, gerechtigheid, liefde kunt noemen. 
25 O volk, de dag nadert reeds dat Ik niet meer in deze vorm tot u zal spreken. Gebruik Mijn leringen, 
zodat jullie de wervelwinden die jullie bedreigen kunnen weerstaan. De mensen zullen tot u komen 
om van u het bewijs te eisen dat u met Jezus gesproken hebt en dat u van Hem Zijn leringen hebt 
ontvangen. 
26 Je bladert door het Boek van Mijn Instructie, waarin de Wet, de Profeten en Mijn Woord, te allen 
tijde gegeven, staan geschreven, alles zal uiteindelijk in je geest worden gegrift. Dit is de erfenis die ik 
jullie nalaat. Onderzoek, test en bestudeer mijn werk, onderzoek het grondig. Wanneer je de 
essentie ervan hebt ontdekt en herkend, zul je je oneindig geliefd voelen door de Vader, en zul je Mij 
ook liefhebben. 
27 Indien uw medemensen minachtend over u spreken omdat gij gehoor hebt gegeven aan Mijn 
oproep, sluit dan uw oren en zwijg; zij zijn onwetend. Maar indien gij deze zaak zoudt aangrijpen om 
over hen te oordelen, wee u, want gij zijt reeds verlicht door het licht van uw geweten en weet wat 
gij doet. 
28 Ik ben de Rechter over elke geest en weet wie Mij in waarheid liefheeft. Niet iedereen die Mij 
Vader noemt, is met Mij. Velen van hen die beweren dat zij Mijn uitverkorenen zijn en dat zij Mij 
dienen, hebben Mij niet begrepen. Jullie kunnen elkaar bedriegen, maar wie kan Mij bedriegen? 
29 Ik heb jullie gelijkheid, liefde en nederigheid geleerd. Ook al lijkt je lot anders te zijn, het einddoel 
dat ik aan allen heb laten zien is hetzelfde. 
30  Laat uw geweten u leiden, het zal altijd tot u spreken met rechtvaardigheid, en gij zult weten of 
gij leeft binnen Mijn wet, of gij daden hebt verricht die waardig zijn aan uw Vader te worden 
aangeboden. Ik heb de reinen lief, en als jullie Mij willen behagen, wees dan rein. 
31 Er zal een tijd komen dat de wereld jullie zal benauwen, krachtige werken van jullie zal eisen die 
getuigen van jullie grote geestelijke gaven en als jullie er niet voor toegerust zijn, zullen velen Mij als 
Vader verloochenen en zeggen dat ze Mij nooit gehoord hebben, dat ze Mij niet gekend hebben, 
maar jullie weten dat Mijn Woord sinds lang jullie voedsel en jullie troost is geweest. 
32 Wat hebben jullie Mij gevraagd dat Ik jullie niet heb gegeven? Ik heb jullie vele bewijzen van liefde 
gegeven om jullie geloof te versterken. Zalig zijn de zachtmoedigen en deemoedigen, die de 
beproevingen van het leven weten te aanvaarden met overgave, zonder wanhoop. 
33 Doorgrond Mijn Woord, voel het, en breng het in praktijk, opdat uw geloof dagelijks zal 
toenemen. 
34  Vandaag opent gij de deuren van uw hart en uw geest voor het licht van Mijn onderricht. Met 
welke werken zullen jullie Mij verheerlijken? Jullie allen zwijgen, de geest zwijgt voor Mij, en het 
lichaam ook. Jullie buigen je nek en vernederen je. Maar Ik wil niet dat Mijn kinderen zich vernederen 
voor Mij. Ik wil dat zij waardig zijn hun aangezicht op te heffen en het Mijne te aanschouwen, want Ik 



kom niet om knechten of slaven te zoeken; Ik zoek geen schepselen die zich vogelvrij voelen, 
verstotenen. Ik kom tot Mijn kinderen, die Ik zo liefheb, opdat zij, wanneer zij de stem van Mijn 
Vader horen, hun zielen kunnen verheffen op het pad van hun geestelijke opwaartse evolutie. 
35  Maar zie, ik kom tot het huis van Jacob en vind er slechts vrees; ik hoop een feestmaal te vinden, 
maar er is slechts stilte. waarom, Mijn volk? omdat uw geweten u uw overtreding verwijt en u 
verhindert vreugde te voelen bij Mijn komst. De reden is dat jullie jezelf niet liefgehad hebben, dat 
jullie niet gewerkt hebben zoals Jezus jullie geleerd heeft. 
36  Het ontbrak u aan de geestelijke voorbereiding om de schaduw van pijn aan te voelen die op u 
ligt te wachten, en daarom is het nodig dat uw Vader zich materieel laat horen en in uw taal tot u 
spreekt, opdat u weet dat de engel van oorlog nadert, dat zijn wapens zeer machtig zijn en dat 
tegenover hem de engel van vrede snikt. 
37  Op de vleugels van de wind nadert de pest steeds meer, en in de geestelijke ruimte zweven 
duizenden wezens, die dag na dag neervallen op de velden van haat en tweedracht, en hun afleiding 
verduistert uw geesten en harten. 
38 De natuurkrachten zijn ontketend en wekken de wetenschappers uit hun dromen, maar zij, koppig 
in hun eigendunk, zetten hun vernietigende werk onder de mensheid voort. Als je vergeet te bidden, 
vervul je niet de taak die de Vader je heeft toevertrouwd. 
39  Gij weet wel, dat de vredestaak op uw geest rust sedert de tijd, toen Ik tot Jakob zeide: "Zie, Ik zal 
u een talrijk nageslacht schenken, waardoor alle volken der aarde gezegend zullen worden. Daarom 
zwijgen jullie voor Mij. 
40 Zult gij wachten totdat de wetten der mensen u onterven en u dwingen uw lippen te sluiten die Ik 
heb opgeleid om van Mij te getuigen? 
41 Wees geen mensen van weinig geloof. Als Ik jullie heb uitverkoren, dan is dat omdat Ik weet dat 
jullie in staat zullen zijn Mij te dienen en te begrijpen hoe dat moet. 
42 Op deze dag zeg ik je: Als de volkeren vrede willen, zal ik die bereikbaar maken, naar hun liefde. 
Als zij meer oorlog willen, laat hen die dan hebben; maar daardoor zal de scepter van Mijn 
gerechtigheid op de aarde vallen. 
43  Indien de mensheid Mijn nieuwe discipelen zou vervolgen en hen zou trachten te beletten zieken 
te genezen en over Mijn leer te spreken, zullen de vreemdste ziekten zich onder de mensen 
verspreiden. De wetenschappers zullen ziek worden, de ogen van velen zullen gesloten zijn, anderen 
zullen in verwarring raken. 
44 De poorten van het hiernamaals zullen opengaan en legioenen verwarde zielen zullen hele landen 
verwoesten en mensen bezeten maken. Dan, tegenover de onmacht van de wetenschap, zullen Mijn 
nederige werkers voortgaan en bewijzen geven van hun kennis, waardoor velen zullen geloven. Al 
deze rampen zijn u reeds lang aangekondigd, maar gij zijt doof en blind. Je bent ondankbaar. 
45 Soms is het nodig dat ik op deze manier tot u spreek. Maar verwar Mijn woord van liefde niet met 
een zweep. Ik hou van je. Kom dichterbij zodat je Mijn warmte kunt voelen. Nader tot Mij, opdat 
jullie de vrede van Mijn Koninkrijk mogen voelen. Jullie zijn degenen die Mij zochten toen jullie door 
de "woestijn" trokken, jullie zijn degenen die altijd achter Mijn belofte aanzaten. 
46  Bent u moe geworden van dit leven? Rust dan even uit in de schaduw van deze boom. Vertel Mij 
hier uw smarten en ween aan Mijn borst. Wanneer zul je voor altijd bij Mij zijn? Ik wil vrede zien in 
elke ziel. 
47 Laat de leeuwerik nu haar vleugels uitspreiden over het hele universum, zodat je haar vrede en 
warmte kunt voelen. 
48  Vrouwen, jullie zijn het die met jullie gebed het kleine beetje vrede dat op aarde bestaat, in stand 
houden; jullie zijn het die als trouwe bewaaksters van het huis ervoor zorgen dat het de warmte van 
de liefde niet mist. Zo verenigt u zich met Maria, uw Moeder, om de menselijke trots te breken. 
49  "Mannen, Ik heb jullie tot meesters gemaakt op deze aarde, opdat jullie Mij daarop kunnen 
vertegenwoordigen. Uw geest is als die van de Vader, en uw lichaam als het heelal. Beoordeel de 
volmaaktheid van uw lichaam niet naar zijn afmetingen, maar naar het wonderbaarlijke leven dat 
erin bestaat, naar zijn orde en zijn harmonie. Maar zelfs in zijn grootste volmaaktheid is het lichaam 
beperkt, en er komt een tijd dat het ophoudt te groeien. Intelligentie en gevoeligheid blijven zich 



echter ontwikkelen tot de dood hem tegenhoudt. Maar alle wijsheid en ervaring die hij op aarde 
heeft opgedaan, blijven gegrift in de ziel, die groeit en zich ontwikkelt tot in alle eeuwigheid. 
50  Maak van uw huis een tweede tempel en van uw genegenheid een tweede aanbidding van God. 
Indien gij Mij wilt liefhebben, hebt dan uw vrouwen lief en hebt uw kinderen lief, want grote werken, 
gedachten en voorbeelden zullen ook uit deze tempel voortkomen. 
51  Jullie zijn allemaal Elia's schapen op dit moment. Sommigen leven in zijn horde, anderen zijn nog 
verdwaald. Het Licht van het Zesde Zegel verlicht in deze tijd alle geïncarneerde en niet langer 
geïncarneerde zielen. Terwijl sommigen op aarde deze wet gebruiken voor de vooruitgang en het heil 
van hun ziel, gebruiken anderen haar om door te dringen in de mysteries van de wetenschap en 
nieuwe wonderen te ontdekken. Het zijn de profane en ongehoorzame handen die nog steeds de 
vruchten van de boom der wetenschap afbreken om de harten der mensen te vergiftigen. Jullie leven 
in de zesde tijdsperiode die de mensheid op aarde zal doormaken als afspiegeling van het pad dat zij 
in de eeuwigheid moet afleggen. 
52  Ik zeg u op dit ogenblik, in tegenwoordigheid van Elia, dat u leeft in het zesde tijdperk dat de 
mensheid op aarde zal doormaken, als symbool van een van de zeven trappen die uw geest in het 
hiernamaals zal beklimmen. 
53  in het eerste tijdvak belichaamde Abel Mij op aarde, in het tweede Noach, in het derde Jakob, 
Mozes in het vierde, Jezus in het vijfde, in het zesde de huidige, Elia, en in het zevende zal de Heilige 
Geest heersen. 
54  Wat hebt gij met Mijn boodschappers gedaan? De eerste viel onder de slag van zijn eigen broer, 
die door afgunst er toe gedreven werd. De tweede werd miskend en bespot door massa's 
ongelovigen en afgodendienaren. 
55  De derde gaf bewijzen van Mijn macht in zijn leven en ontving daarvoor de ondankbaarheid 
terug, zelfs van zijn verwanten. 
56 De vierde moest de tafelen der wet breken wegens het geringe geloof van zijn volk, dat hij zo 
liefhad. 
57  De vijfde - hoewel zijn komst was aangekondigd - werd niet verwacht, vond geen geloof noch 
liefde, en nadat Hij Zijn boodschap van liefde aan de wereld had gegeven, ontving Hij van de mensen 
de meest schandelijke dood die een profeet of boodschapper ooit heeft ondergaan. 
58  De zesde is nu in de geest gekomen. Toch achtervolgen de pijlen van twijfel, onverschilligheid en 
spot hem. 
59  Wanneer het Zevende Zegel wordt losgelaten, en in plaats van een afgezant, het de Geest van de 
Eeuwige Zelf is die de mensen verlicht - wie zal dan trachten Mij te verwonden of te doden? 
60  Ik spreek zo tot u, opdat u morgen niet in verwarring wordt gebracht door theologen. 
61  Elk zegel heeft zijn glans gehad in zijn tijd en heeft zijn licht achtergelaten in de geesten van mijn 
kinderen. Zo kon ook in het Zesde Zegel de stem van het Woord op aarde worden gehoord. 
62  Mensen, bid tot Maria, zij is de Goddelijke Tederheid, vrouw geworden in het Tweede Tijdperk - 
zuiverheid die niet begrepen wordt door de gematerialiseerde mensheid, maagdelijkheid die niet 
doorgrond kan worden door het verstand van de mensen en alleen gevoeld kan worden door hen 
wier gevoeligheden gezuiverd zijn. 
63 De mantel van jullie Hemelse Moeder heeft van eeuwigheid schaduw gegeven aan de wereld, en 
beschermt liefdevol Mijn kinderen die van haar zijn. Maria, als geest, is niet in de wereld geboren; 
haar moederlijke essentie is altijd een deel van Mij geweest. 
64 Zij is de echtgenote van Mijn zuiverheid, van Mijn heiligheid. Zij is Mijn dochter toen zij een vrouw 
werd, en Mijn Moeder toen zij het "vleesgeworden Woord" ontving. 
65  De Meester zegt je: Jullie zijn veel met jezelf bezig geweest, en daardoor hebben jullie anderen 
vergeten. Het is nodig om je onverschilligheid voor de pijn en de noden van anderen te verlaten en je 
egoïsme te laten varen. 
66 Als er pijn op je pad komt, wees dan bereid die te aanvaarden. Wanneer gij de beproeving ziet 
naderen, bid dan zoals Jezus deed in de hof aan de vooravond van Zijn dood, en zeg zoals Hij: "Mijn 
Vader, indien het mogelijk is, neem deze kelk van Mij weg, maar Uw wil geschiede en niet de Mijne". 
- Waakt, Mijn kinderen, want als jullie je voorbereiden, zal Ik in vele gevallen de beker van het lijden 
van jullie lippen wegnemen. Maar als het nodig mocht zijn dat jullie het drinken, zal Ik jullie - op 



grond van jullie overgave en onderwerping aan de Wil van God - voorzien van kracht om vol te 
houden. 
67 Vergeet niet dat pijn zuivert, en dat als zij met liefde en geestelijke verheffing wordt gedragen, zij 
niet alleen de eigen vlekken wegspoelt, maar ook die van anderen. 
68 Laat uw pijn aan Mij over, en zij zal niet onvruchtbaar zijn. Hoeveel nutteloze pijn is er onder de 
mensheid geweest! Maar wie in staat is geweest te lijden en zijn kruis te dragen tot het einde van zijn 
genoegdoening, heeft de hoogte van de berg bereikt, toen hij dacht dat hij voor altijd zou vallen. 
69  De wereld heeft in haar beproevingen, door uw gebeden en verdiensten, niet de vrede verkregen 
die zij zou moeten ontvangen. Want wanneer gij deze beproevingen ondergaat, denkt gij slechts aan 
uzelf, hebt medelijden met uzelf en komt in opstand, in plaats van tot de Vader te bidden en tot Hem 
te zeggen: Indien ook maar één van mijn naasten een atoom van vrede verkrijgt door de bittere 
drinkbeker die ik drink - met welk een voldoening zal ik die drinken tot de laatste druppel! En de 
Meester zegt je: Wie zo bidt en voelt, zal bereiken dat zijn liefde aan velen van zijn medemensen 
goed zal kunnen doen. 
70  Volkeren, er heerst nu een schijnbare vrede onder de volkeren, maar gij zult niet verkondigen dat 
er vrede is gekomen. Hou je mond. Echte vrede kan niet ontstaan op fundamenten van angst of 
materieel comfort. Vrede moet voortkomen uit liefde, uit broederschap. 
71  De mensen bouwen thans op zand en niet op steen, en wanneer de golven weer schuimen en 
tegen die muren slaan, zal het gebouw instorten. 
72  Ik heb de mensen Mijn vrede voorgesteld door middel van hun geweten en hun gezegd: "Hier 
ben Ik," maar zij hebben niet naar Mij willen luisteren. Soms gedragen ze zich als kleine kinderen en 
als dwazen. Ik zeg u dat zij zich als kinderen gedragen, omdat zij in hun daden niet het licht laten zien 
dat de geest gedurende een lange periode van ontwikkeling heeft verkregen. Hoewel zij in het Derde 
Tijdperk leven, zijn zij zich nog niet bewust geworden van wat vrede betekent. Hun verstand is traag, 
en nog trager is hun hart, dat niet voelt wat ware barmhartigheid is, noch heeft het geslagen in liefde 
voor de mensheid. Maar een pijn, bitterder dan alsem, zal hen aangrijpen, waardoor zij zullen 
ontwaken en gevoeliger worden. Ik zal het niet zijn die deze beker aan de mensen zal overhandigen, 
want in Mij kan die bitterheid niet bestaan. 
73  Alle door mensen veroorzaakte pijn zal worden verzameld in één beker, die zal worden 
gedronken door degenen die hem hebben veroorzaakt. En zij die zich nooit hebben laten beven door 
de pijn, zullen nu beven in hun geest en in hun lichaam. 
74 Het uur nadert dat u de volkeren zult zien schudden door vreemde en verrassende 
gebeurtenissen. U zult leren over mannen die groot zijn geweest in de wereld en die hun volkeren en 
naties verlaten om met hun geweten vrede te zoeken in de woestenij, in de eenzaamheid. Anderen, 
die bekend stonden om hun haat en hun zucht naar macht, zullen de wereld verrassen omdat hun 
mond plotseling woorden van liefde en vrede zal spreken. De reden is dat Mijn licht hen zal omhullen 
en Mijn Geest door hun lippen zal spreken. 
75 Bent u op deze gebeurtenissen voorbereid, om de juiste oplossing en verklaring voor de vragen te 
vinden en licht te brengen in de ontredderde of verwarde geesten van de mensen? 
76 Ik heb jullie lang getraind, en toch kunnen jullie geen vredessoldaten zijn. Kijk naar de naties, hoe 
weinig tijd zij hebben om zich voor te bereiden op oorlog, en hoe zij zelfs het binnenste van de aarde 
doen schudden. Zie hoe de krachten van hun haat hun invloed doen gevoelen tot in de verste 
uithoeken, terwijl gij niet in staat zijt hen Mijn vrede te doen gevoelen. 
77 Is haat sterker dan liefde? Is duisternis krachtiger dan licht? Heeft het kwade een groter effect dan 
het goede? - Nee, mijn kinderen. 
78 Ik berisp u niet, ik wek u alleen liefdevol op om u te zeggen dat het niet moeilijk is in de wijngaard 
van Jezus te werken, en dat u moet volharden in uw verbetering. Als gij voor enkele ogenblikken het 
voornemen in u draagt om u te vernieuwen, verheugt uw geest zich en voelt zich dichter bij zijn 
Vader. Maar verleidingen liggen op de loer voor je stappen en halen je neer. 
79 Sta voorgoed op, word u ervan bewust dat gij een tijd doorleeft die verschilt van de Eerste en de 
Tweede, waarin de stoffelijke en de geestelijke elementen overal in beroering zijn. Het is een strijd 
die alleen zichtbaar is voor hen die geestelijk voorbereid zijn en onzichtbaar voor hen die dat niet 



zijn. In deze wervelwind bewegen zich miljoenen menselijke en geestelijke wezens, sommigen 
ontsteken licht, anderen zoeken het; sommigen verspreiden duisternis, anderen vluchten ervoor. 
80 Wee hem die zwak wordt in zijn zoektocht naar het Licht in deze tijd! Miljoenen ongeziene ogen 
kijken naar je om je neer te halen. Ik wil dat jullie het goede zaad zijn dat de velden verovert waar het 
onkruid heeft gegroeid. Als een zee die buiten haar oevers treedt, drukt het kwaad zich naar voren 
en verwart het ene hart na het andere, zijn onzuivere water overstroomt huizen, de harten van 
kinderen, het verstand van de jeugd, de zuiverste gevoelens van de vrouw. Uw nobelste instellingen 
zijn gedegradeerd, net als de heiligste. Wat ben je ondertussen aan het doen? Behoort u ook tot de 
blinden die niets beseffen? Kapselt u zich in uw egoïsme in om een beetje vrede voor uw hart te 
zoeken? Sluit gij u op binnen de vier muren van uw slaapkamer om te beletten dat het geraas van de 
oorlog en de klaagzangen der mensen daar doordringen? 
81  Gij zult niet zeggen, dat de Meester niet profetisch tot u gesproken heeft, wanneer gij nu de tijd 
ziet komen, die Ik u aankondig. Maar voordat er vrede onder de mensen zal zijn, zal het vuur het kaf 
over de gehele oppervlakte van de aarde verbranden, de ontketende wateren zullen haar 
schoonwassen en de sneeuw zal haar zuiveren. 
82  "Ontwaakt, discipelen; weest voorbereid, opdat gij niet verrast wordt, want gij zult met woorden, 
met daden en met boeken worden tegengestaan. Wapens en laster worden tegen je klaargemaakt. U 
zult ook getuige zijn van een strijd tussen ideologieën, doctrines en theorieën. De theologen zullen 
proberen meer te onderzoeken dan zij tot nu toe hebben gedaan. De filosofen zullen nieuwe ideeën 
in de wereld zetten. De wetenschappers zullen hun kennis als de enige waarheid verkondigen. De 
fanatici van de religies zullen als partijen verschijnen en met elkaar botsen. 
83 Dit zal de tijd zijn waarop u voorbereid moet zijn, want uw stem zal de enige zijn die als kalm en 
als bewust zal worden gehoord. 
84 Zie je nu hoezeer ik het je kwalijk neem? Zie je nu hoe klein je bent, en hoeveel smetten en 
onvolkomenheden je nog hebt? Toch zult gij Mij dienen, en uw offerande zal welgevallig en geurig 
zijn voor Mijn Godheid. 
85 De Tabernakel, de Ark des Verbonds en de Wet zijn in uw hart. Aan u die nederig zijt, zal ik 
openbaren wat de geleerden niet kunnen begrijpen. 
86  Mensen, in deze tijd keert u, net als de verloren zoon, terug naar het huis van de Vader. Ik 
ontving u en zeide tot u: Gij zijt de eerstgeborene, maar in uw afwezigheid zijn de andere broeders 
en zusters verstrooid. Ik bleef alleen en weende in mijn eenzaamheid. Nu zijt gij teruggekeerd en Ik 
zeg u: zit aan Mijn tafel, er zijn broden, vruchten en wijn. In de volgende kamer zijn de werktuigen. 
Toen weende gij om uw ondankbaarheid en ongehoorzaamheid, beseffende, dat gij paria's waart 
onder de andere volkeren, die niet ontvingen wat gij ontvangen hebt. U vroeg om uw geestelijke 
gaven terug te krijgen, en uw rijkdom is aan u teruggegeven. 
87 Ik heb jullie laten inzien dat jullie een grote verantwoordelijkheid dragen in de verdeeldheid van 
de mensheid. Daarna heb Ik u een zwaard der liefde toevertrouwd, opdat gij daardoor hen die 
broederoorlogen voeren, zoudt kunnen onderwerpen en hen tot Mij brengen. 
88 Uw missie is die van vrede, broederschap en vergeestelijking. Ik verwijt uw hart niet wat het nu 
doet, maar herinner uw geest aan zijn verleden en maak hem bewust van de verheven zending die 
hem in de eeuwigheid wacht. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 142  
 
1  Mijn liefde daalt op u neer om van u de vervulling te eisen van de geboden die Ik u in de loop van 
uw bestaan heb geleerd. Ik zie dat u vol genade bent, gezalfd en voorbereid voor de vervulling van 
uw zending, en Ik wil de vruchten plukken van het zaad dat Ik u gegeven heb. Ik wil me verheugen in 
uw nederigheid en uw goede wil. Als Ik u heb aangeboden dat de wereld vol genade en zegeningen 
zal zijn door uw voorspraak, dan is dat omdat Ik u gezag heb gegeven om uw goede werken 
vermenigvuldigd te zien buiten deze aarde. Door uw voorspraak, zullen de behoeftige zielen licht 
ontvangen. Want voorwaar, Ik zeg u, niet alleen maakt deze wereld een tijdperk van moeilijkheden 
en beproevingen door voor haar zuivering, maar ook op andere gebieden is er boetedoening en pijn. 
2  Maak u Mijn onderricht eigen, voel Mijn Woord; het is zachtmoedig en liefdevol, maar ook streng. 
Je zult het begrijpen en doorgronden! Laat dit zaad niet door de wind worden meegevoerd zonder 
wortel te schieten in uw hart, want morgen zult gij het missen. Waar wachten jullie op om je leven 
aan te passen in de praktijk van Mijn Wetten? Wacht niet tot u beproevingen overkomen, want dat 
zou zeer bedroevend voor u zijn. Doe het uit liefde en overtuiging, en vervul het gebod dat u zegt: 
Heb elkander lief. 
3 Maak gebruik van deze tijd waarin Ik met de grootste helderheid tot jullie spreek en sta Mij toe 
jullie te leiden. Onthoud dat als je Mijn Wet gehoorzaamt, je toekomst vredig zal zijn. 
4 Keer in uzelf, onderzoek uzelf in het licht van uw geweten en u zult zien dat ik met 
rechtschapenheid tot u spreek, dat ik geen terreur verspreid, maar dat ik u waarschuw, opdat u 
waakzaam blijft 
5 Mijn woord is voeding voor de geest. Ik heb altijd tegen je gesproken. In de huidige tijd heb Ik deze 
boodschap voor de mensheid achtergelaten, Mijzelf dienend door jullie. Ik waak over de wereld 
terwijl hij slaapt. Ik ben aan u verschenen en zoals Ik in de tweede Era, dagen na Mijn opstanding, 
voor Mijn discipelen uitzweefde en zij Mij zagen vertrekken in de geest, zo kom Ik nu tot u in volle 
glorie om alle wezens te oordelen. 
6 Vandaag verspreidt Mijn licht zich over de hele mensheid. Uit volken en provincies zullen uw 
medemensen naar dit land komen op zoek naar Mijn woord, wanneer zij kennis hebben van deze 
leringen. Op dat ogenblik zal Ik Mij niet langer bekend maken door de menselijke geest, zoals Ik nu 
doe, en jullie, de gelovigen, zullen gewend zijn je geest op te heffen om gemeenschap met Mij te 
hebben, en jullie zullen Mijn gedrukte Woord aan allen voorleggen en getuigen van wat jullie in Mijn 
onderricht hebben ontvangen. Jullie zullen hun zeggen, dat Ik niet mens geworden ben, maar dat Ik 
in geest gekomen ben, en dat Ik in deze gedaante voor altijd onder jullie gebleven ben. 
7 vandaag, nu jullie Mijn Lijden gedenken, zeg Ik jullie dat Ik nog één keer naar Golgotha ben gegaan, 
dat Mijn Lijden elk moment wordt vernieuwd, dat oorlog, zonde en materialisme een kruis van 
belediging voor jullie God vormen; Ik zeg jullie dat Mijn Lijden elk moment wordt vernieuwd, dat 
oorlog, zonde en materialisme een kruis van belediging voor jullie God vormen, dat oorlog, zonde en 
materialisme een kruis van belediging voor jullie God vormen Jullie die Mijn Woord begrepen 
hebben, zullen je met Mij verenigen in een grote strijd tegen de zonde. De geestelijke legers zijn met 
hun strijd begonnen, jij zult je bij hen voegen. 
8 De bezoekingen zullen de wereld doen schudden. Het goede nieuws zal allen bereiken en zij zullen 
vernemen dat Ik gekomen ben om een ander testament na te laten en om hun werken te oordelen. 
9 Ik wil niet dat jullie, Mijn toehoorders, later tranen vergieten omdat jullie Mijn goddelijke 
manifestatie niet begrepen hebben. Bid, en in je gebed zul je het licht ontvangen om deze nieuwe 
openbaring te doorgronden die Ik je op dit moment geef. 
10 Ik schenk je de gave van vrede. Als je voorbereid blijft, zul je het verspreiden met je gedachten en 
werken. Die kostbare tijden waarin jullie samenkomen om je geest te verheffen en te vertoeven in de 
geestelijke gewesten van waaruit jullie met Mij communiceren, zullen niet terugkeren. Noch zult gij 
Mijn woord horen door menselijke bemiddeling na de door Mij aangegeven tijd. 
11  Waakt en bidt, en gij zult Mijn woord zien geschieden. 
12 Ik geef je een nieuwe les. Elk van hen moet je voorbereiden op het volbrengen van je taak. Je 
begint te begrijpen dat je niet alleen naar de aarde bent gekomen om je lichaam te behouden, om 



rijkdom te vergaren, of om eer te verwerven. Je lijdt geen ontberingen op het levenspad. Indien gij 
uzelf arm hebt geacht, komt dit omdat gij niet hebt getracht te beseffen wat gij in uw geest draagt. Is 
het nodig dat je alles verliest wat je bezit, zodat je leert waarderen wat je hebt? Neen, Mijn kinderen, 
het is beter, dat gij thans, nu gij uw gaven nog bezit, er kennis van hebt, opdat gij ze kunt gebruiken 
ten goede van uw geest. 
13 Indien Mijn Leer u vreemd voorkomt, zeg Ik u, dat gij de vreemdsten zijt, want zowel Ik als Mijn 
Wet zijn onveranderlijk en eeuwig. Elke keer als ik bij je kom, vind ik je verder weg, meer bevlekt, en 
dus verder van het rechte pad. Is de vorm waarin Ik Mijzelf nu aan jullie kenbaar maak nieuw voor 
jullie? Het is niet nieuw. Willen jullie dat Mijn stem in de oneindigheid gehoord wordt zonder 
tussenkomst van mensen? Zelfs deze vorm zou niet nieuw zijn. Reeds in het Eerste Tijdperk liet Ik 
Mijn stem horen door het volk dat verzameld was aan de voet van de berg Sinaï. Maar wat gebeurde 
er met dat volk toen zij de stem van hun Vader op deze wijze hoorden? Hun oren, hun harten en hun 
geesten waren niet in staat om die manifestatie van macht te ontvangen, zozeer zelfs dat zij hun 
oren moesten bedekken om niet te horen, en zij vroegen Mozes om bij Jehovah te bemiddelen dat 
Hij ophield met spreken, want Zijn stem was als de donder. Mijn stem daalde toen vanuit Mijn Geest 
neer op jullie materie, terwijl Ik jullie nu bereid om op te staan tot waar de liefde van Mijn Vader op 
jullie wacht en jullie Mij horen van geest tot geest. 
14  Ofschoon Ik Mijzelf steeds met volle duidelijkheid heb geopenbaard, heeft de mens getwijfeld 
vanwege zijn materialisme. Zelfs daar bij de Sinaï, bij de verheven bewijzen en manifestaties die de 
Heer aan het volk gaf, twijfelden die harten, wankelden zij, en waren zij bij iedere stap bereid de 
Vader de rug toe te keren. Bij iedere zwakheid van het volk werd de barmhartigheid van de Heer 
getoond, en ten slotte scheen alleen Zijn waarheid. 
15  Wanneer Ik tot u spreek over Mijn manifestatie als mens, moet Ik u zeggen dat, hoewel het reeds 
lang tevoren was aangekondigd, de wereld sliep en niet in staat was Mij te herkennen. Vanaf het 
moment dat Jezus Zijn ogen opende in deze wereld tot het moment dat Hij ze sloot hangend aan het 
kruis, werd Mijn Hart gekwetst door de twijfel van de mensen gedurende Zijn hele levensreis. 
16  Zij twijfelden aan de goddelijkheid van Jezus, omdat zij Hem beoordeelden naar Zijn nederigheid, 
naar de schaarsheid van Zijn kleding, en naar het gebrek aan materiële macht en schatten der aarde. 
En zelfs in de doodsstrijd boorde de twijfel van die mannen zich in het hart van Jezus, alsof elk van 
hun vragen speren waren: "Hoe is het mogelijk dat Zijn lichaam bloedt als Hij God is?" "Hoe is het 
mogelijk dat de Zoon van God moet sterven?" 
17  Er zijn tweeduizend jaren voorbijgegaan voordat sommigen deze lessen begrepen, en er moeten 
nog vele jaren voorbijgaan voordat allen ze zullen begrijpen. 
18  Indien iemand vandaag zou zeggen dat Ik onverwachts ben gekomen, dan spreekt hij niet de 
waarheid, want Ik heb u Mijn wederkomst aangekondigd en de tekenen die Ik u zou geven, 
voorspeld. Maar als je sliep toen ik je de tekenen gaf, hoe kon je ze dan opgemerkt hebben? 
19  Zoals in het Tweede Tijdperk Mijn Aanwezigheid niet van dezelfde aard was als in het Eerste 
Tijdperk, zo is ook in dit Tijdperk Mijn Openbaring anders, hoewel zij altijd dezelfde Leer is. Ik heb 
Mijn komst altijd eeuwen van te voren aangekondigd, opdat Ik u bereid zou vinden, uw huis niet in 
wanorde zou aantreffen en u met Mijn bezoek zou beschamen. Ik wilde dat jullie bij Mijn komst alles 
gereed zouden hebben, zodat jullie, wanneer er aan jullie deur geklopt wordt, tot Mij zouden kunnen 
zeggen, zoals de maagden uit Mijn gelijkenis: "Komt binnen, Meester, wees welkom in Uw huis". 
Maar het is jullie twijfel geweest die Mij heeft ontvangen - twijfel aan de vorm van Mijn 
openbaringen en Mijn manifestatie, twijfel aan de wonderen die Ik jullie schenk en die jullie 
toeschrijven aan kwade machten, twijfel aan de armoede en de nederigheid van Mijn nieuwe 
dienaren en aan de plaatsen waar Ik Mijzelf openbaar. Maar Ik weet dat na het einde van Mijn 
manifestatie het geloof zal komen en het begrip ervan, zoals in voorbije tijden, ondanks jullie 
koudheid, jullie twijfel en jullie materialisme. 
20  Ik kom tot u omdat Ik u liefheb, omdat Ik wist dat Ik u in de tijd van Mijn nieuwe openbaring zou 
vinden als een kudde zonder herder, als zieken zonder dokter en als discipelen zonder leraar. Ik kom 
een aantal mensen voorbereiden om het goede zaad te zaaien op de nieuwe velden, want jullie zijn 
een nieuw tijdperk binnengegaan, dat van de vergeestelijking. 



21  Profiteer vanaf nu tot 1950 van Mijn Woord, dat als een waterval uit de hemel op uw harten 
stroomt. Bewaar het, zodat jullie het na Mijn vertrek in overvloed kunnen doorgeven. Versterk uzelf 
in Mijn leer, zodat uw ziel niet wankelt. Bedenk dat sommigen terecht zullen moeten staan voor deze 
leer. Je zult je beperken tot het naar waarheid zeggen wat ik je geleerd heb. Na 1950 zal je geheugen 
helder worden en zul je je Mijn leringen herinneren, maar je zult ook door openbaring nieuwe en 
onbekende leringen ontvangen. 
22  Iemand zegt op dit ogenblik tot Mij uit de grond van zijn hart: "Heer, waarom doet Gij in mijn 
levenswandel niet die wonderen die Gij deedt in de dagen dat ik U begon te volgen, terwijl ik nu 
meer voorbereid ben en meer geloof heb?" - De reden is dat je het niet begrepen hebt om te 
observeren. Zelfs vandaag doe ik niet de wonderen die ik in de eerste keer deed. Die tijd was het 
moment waarop je ontwaakte tot het leven van de Geest. Het was een tijd van bewijs en materiële 
wonderen. Vandaag is een tijd van geestelijke wonderen. Hoe zou het mogelijk zijn dat je geest altijd 
op hetzelfde niveau zou blijven, en dat ik je dezelfde les zou herhalen? 
23  Toen jullie in Mijn Aanwezigheid kwamen om Mijn Woord te horen, deed Ik verrassende 
wonderen om jullie geloof te doen herleven. Waarom vraagt gij thans, daar gij dit licht reeds bezit, 
om datgene wat alleen de zwakken betaamt? Nu is het jouw beurt om met je medemens te doen wat 
ik met jou heb gedaan. 
24  Heden leer Ik u Mijn wet en zeg u: Mijn vrede zij met u en reinheid in uw gedachten, opdat gij 
opmerkzaam moogt zijn op wat "Het Woord" u heden zegt. Vrede breng ik aan de mensen die 
verzoening doen op aarde - met liefde voor sommigen, met pijn voor anderen. Ik leg de smetten van 
de ziel, die uw hart niet kent, voor uw ogen bloot, opdat gij ze geduldig moogt wegwassen. Ik laat 
jullie ook de grote verantwoordelijkheid voelen die jullie tegenover Mijn Werk op je hebben 
genomen. 
25  in nederige en eenvoudige maar ijverige handen heb Ik Mijn Werk in het Derde Tijdperk 
geplaatst, opdat jullie het door jullie werken zullen eren en verheerlijken. 
26  Ik geef u Mijn Woord in de intimiteit van deze huizen, die Ik "plaatsen van samenkomst" noem en 
niet "tempels", zodat zij niet verward zullen worden met die waar ceremoniën en riten bestaan. Je 
weet dat ik door deze leringen van Mij in je hart de ware tempel van de levende God bouw. Elke 
gemeente van hen die samenkomen in de plaatsen van samenkomst zal geestelijk rijzen naar gelang 
hun liefde, gehoorzaamheid en goede wil in het volgen van Mijn richtlijnen. 
27 Het is Mijn Wil dat jullie allen werken voor de sublimiteit van Mijn Werk, want er naderen tijden 
van groot belang voor jullie geest. Zij zijn het, waarin Mijn Licht, dat stem en gedachte is geworden, 
vanuit de oneindigheid in je geest doordringt, in de hoogste eenheid die je kunt bereiken. Je kunt 
niet zeggen dat op dit moment de Geest van de Heer in de hersenen van de stemdrager is 
binnengedrongen, want een mens is niet in staat om datgene te herbergen wat Oppermachtig is. Het 
is een straal van Goddelijk Licht geweest die is neergedaald op de geest van degene die voorbestemd 
was om Mijn leringen over te dragen. Op deze wijze vloeit de waarheid over deze onwetende lippen, 
en dit zal het begin zijn van de vernietiging van afgoderij en godsdienstfanatisme. 
28 Deze mannen bezitten de hoogste genade dat zij dienen als zetel of basis van de Goddelijke Straal, 
en hun hersenen en lippen als de overbrengers van het Woord, en toch moeten zij eenvoudige 
mensen blijven zoals de rest. 
29  Morgen zullen deze plaatsen van samenkomst vermenigvuldigd worden, en scharen zullen daarin 
verenigd worden, om van geest tot geest de verkondiging van De Heer aan Zijn dienaren te horen, 
zonder dat iemand tracht degenen die De Heer dienen als werktuigen te onderscheiden. Ik wil 
eenvoud in al je werken. Ik hou van hen die nederig van hart zijn. Gedenk dat Ik geboren ben in een 
stal, te midden van herders, want onder hen vond Ik de zuiverheid om Mij te voelen en in Mij te 
geloven. Niemand van u heeft nog een kribbe met voedsel in de wieg gelegd, maar het moest met 
uw Koning gebeuren om u een voorbeeld van nederigheid te geven. 
30  Waarom kom Ik tot de mensen terug, nadat Ik hun de lessen van het eeuwige leven heb 
gegeven? Omdat de mensen riten hebben gemaakt van elk van Mijn leringen. Voel Mij en probeer 
Mij niet voor te stellen in deze of gene vorm, want elk van hen zal jullie verwijderen van de waarheid. 
Probeer niet Mij als de Eeuwige Vader voor te stellen als een oude man, zoals jullie die schilderen, 



want noch tijd noch strijd laten sporen na in de geest van de Schepper, daar Ik boven de tijd sta en er 
niet aan onderworpen ben zoals jullie. 
31  "Mijn woord zal de mensen weer tegenstaan, zoals in het verleden, maar Ik zal hun de waarheid 
zeggen. Zonder iemand te ontmaskeren, noemde ik de huichelaar een huichelaar, de echtbreker een 
echtbreker, en het kwaad een boosdoener. De waarheid is verdraaid, en het was nodig dat zij weer 
zou schijnen, zoals nu de waarheid is verdoezeld, en daarom moet zij weer voor de ogen der mensen 
verschijnen. Wat leer ik je op dit moment? - Om met hart en geest alles en iedereen te zegenen, 
want wie zo zegent, gelijkt op zijn Vader wanneer Hij aan allen zijn warmte geeft. Daarom zeg ik u: 
leert zegenen met de geest, met de gedachte, met het hart, en uw vrede, uw kracht en uw hartelijke 
warmte zullen hem bereiken tot wie u ze zendt, hoe ver u ook van hem verwijderd denkt te zijn. Wat 
zou er gebeuren als alle mensen elkaar zouden zegenen, ook al kenden zij elkaar niet en hadden zij 
elkaar nog nooit gezien? Dat er volmaakte vrede op aarde zou heersen, dat oorlog ondenkbaar zou 
zijn. Om dit wonder waar te maken, moeten jullie je geest naar boven richten door volharding in de 
deugd. Denk je dat dit onmogelijk is? 
32 Hoeveel bekeerde zondaars hebben de graad bereikt die jij heiligheid noemt! Zij waren 
oorspronkelijk niet beter dan jij, maar jij hebt die graad van volmaaktheid nog niet bereikt. Je begint 
lief te hebben, de gave van intuïtie begint vruchten af te werpen, en je hebt al inspiratie, want als ik 
je aanraak, reageer je. Niet alle deuren reageren op Mijn kloppen, maar zij die opengaan laten Mijn 
Licht tot u komen. De transformatie van de zondaar is niet onmogelijk. Denk aan enkele namen uit 
het tweede tijdperk: Magdalena, Paulus, Augustinus, Franciscus van Assisi. Waarom zou je je alleen 
die van het Eerste Tijdperk herinneren? 
33  Zij die door Mij zijn genoemd kenden de zonde en zelfs het slijk der hartstochten, maar nu 
schijnen zij als lichtbronnen in de hemel en als verlichters der mensen zenden zij hun licht tot u. 
34 Alleen ik kan het onbekende aan jullie onthullen. Zo kan ik u zeggen dat de mensen van vandaag 
tevergeefs trachten de jeugd van Jezus op aarde te kennen. Zij zoeken en bedenken, maar zij kennen 
slechts Mijn jeugd en de tijd van Mijn verkondiging. Ik zeg u: Jezus heeft, voordat Hij het Koninkrijk 
der hemelen ging verkondigen, niets van mensen geleerd. Wat had Hij van hen te leren, Die zelfs in 
Zijn jeugd de leraars der wet in verwarring brachten? Die tijd, waarvan de mensen niets weten, was 
slechts een tijd van wachten. 
35  Indien gij van Mij leert met liefde in uw hart, kunt gij onmogelijk dwalen. 
36 Zo bereid ik jullie voor. Vandaag komen sommigen, en via hen komen anderen, en via hen komen 
weer anderen. Elke dag en elke generatie zal Mij dichter voelen, want hun vergeestelijking zal groter 
zijn. 
37 Doe dagelijks barmhartigheid, dat zal de beste verheffing tot Mij zijn. Geven, helpen, troosten, dat 
zal het beste dagelijks gebed zijn, want dan zult gij tot de Vader spreken met werken en niet met 
woorden, die, ook al zijn zij reeds in hun vorm, leeg zijn in hun wezen. 
38 Bid tot mij met je gedachten. Je hebt geen bepaalde plaats nodig om het te doen, en de houding 
van je lichaam is onverschillig. Verhef uw gedachten in vrede naar de hemelse hoogten en wacht dan 
op Mijn ingeving. 
39  "Wat Ik u op die Dag zal zeggen, weten zelfs de profeten niet. Ik alleen in Mijn Hoge Raad kan het 
u openbaren. Vrees niet dat je de intieme raad van je Vader niet kent. Wees blij in de wetenschap 
dat Ik, als Meester, jullie steeds nieuwe lessen zal openbaren. Hoe kun je denken dat ik iets voor je 
wil verbergen, alleen met de bedoeling dat je het niet weet? Ik hou van jullie, en in het hart van mijn 
Vader kan geen egoïsme bestaan. Wanneer Ik dicht bij jullie kom, is het om jullie geest te verlichten, 
zodat hij Mij begrijpt en liefheeft. 
40  Ik ben in geest tot u gekomen, doch niet allen hebben in Mij geloofd, niet allen hebben Mij 
gevoeld. Velen hebben Mij verloochend, en nog anderen zullen Mij verloochenen. Indien Ik Mij zou 
openbaren aan hen die Mij verloochenen in duizend verschillende gedaanten, zouden zij Mij in geen 
enkele daarvan herkennen, want de gedaante waarin zij zich Mij hebben voorgesteld laat hen in 
dwaling. 
41  Nooit heb Ik Mij achter een masker verborgen toen Ik Mij aan de wereld toonde; maar Ik heb 
Mijzelf beperkt in Mijn macht om door de mensen gezien, gehoord en begrepen te worden. 



42 Waarom kom je niet vooruit op het pad van je spirituele ontwikkeling? Zal Ik Mijzelf tonen naar 
jullie achterlijkheid? Als jullie bereid zouden zijn en Ik Mijzelf zou manifesteren in een steen om door 
middel daarvan tot jullie te spreken, zou Ik zelfs in die vorm door jullie worden herkend. Zij die Mijn 
aard kennen, kunnen Mij overal voelen. Zij daarentegen, die een vals beeld van Mijn Goddelijkheid 
hebben gevormd, zouden Mij niet kunnen herkennen en zouden Mij zelfs verloochenen, zelfs al 
zouden zij Mij aanschouwen in al Mijn heerlijkheid. 
43 Wat is er vreemd aan dat Ik Mijzelf manifesteer via het orgaan van de geest van een man? Ik 
verberg Mijzelf niet, Ik ben aanwezig. Hij die hiervan een bewijs wil, moet zowel zijn hart als zijn 
verstand zuiveren, dan zal hij met zijn geestelijke ogen de waarheid zien. 
44 Niemand anders dan de mens kan de goddelijke geest weerspiegelen. Het verstand van de mens is 
de spiegel van de goddelijke rede. Zijn hart is de bron waarin ik de liefde bewaar. Zijn geweten is licht 
van mijn Geest. Als jullie twijfelen of jullie zulke grote gaven bezitten en jullie je ze niet waardig 
voelen, dan is dat niet de schuld van jullie Vader, maar van jullie zelf, want jullie hebben de oneindige 
liefde die Ik voor jullie heb nog niet begrepen. Ziet toe dat uw vlekken geen beletsel zijn geweest om 
Mij in deze vorm onder u te openbaren. Maar als morgen de geleerden deze manifestaties als slecht 
zullen beoordelen, zal ik het niet zijn die zij zullen oordelen, maar zijzelf. 
45  Ik heb de mens met zulk een volmaaktheid geschapen dat hij, wanneer hij zichzelf beschouwt, 
een afspiegeling kan zien van datgene wat zijn Vader is. Maar de mens wist niet hoe hij zichzelf 
moest beschouwen, noch hoe hij tot zijn innerlijk kon doordringen; daarom kende hij Mij niet. 
46 In de verschillende tijdperken heb Ik Mij op onverwachte manieren aan de mensen kenbaar 
gemaakt. Wie zou u gezegd hebben dat de beloofde Messias, de Zoon van God, in het Tweede 
Tijdperk niet eens een nederig huis zou hebben om in geboren te worden? Wie zou u verteld hebben 
dat Maria, de vrouw van de timmerman, de moeder van Jezus zou worden? 
47  Vanaf het begin van Mijn eerste schreden op aarde gaf Ik tekenen van Mijn macht, en toch werd 
Ik door velen niet eens verdacht. 
48  Ik ben deze keer niet gekomen om je te verrassen. Indien gij u hadt voorbereid door de belofte 
van Mijn wederkomst over te dragen van ouders op kinderen, van geslacht op geslacht, zou Ik u 
hebben gevonden verwachtend op Mijn komst; maar niemand verwachtte Mij. Sommigen onder u 
waren deze profetieën vergeten, anderen kenden ze niet omdat ze geheim werden gehouden. Hoe 
weinigen hebben het uitspansel afgezocht en de wereldgebeurtenissen gadegeslagen, op zoek naar 
de tekenen die de tijd van Mijn komst zouden aankondigen. 
49  Niettemin voelen zij die op Mijn wederkomst als de Geest van Troost hebben gewacht, dat de tijd 
is gekomen en dat Christus geestelijk tot de mensheid is gekomen. Anderen hebben de geruchten 
van Mijn komst gehoord en hebben niet geloofd. 
50  Jezus zeide tot Zijn discipelen: "Slechts voor een tijd zal Ik van u weg zijn. Ik kom nog wel een 
keer." Toen werd hun geopenbaard dat de Meester naar de aarde zou komen "op de wolk", omgeven 
door engelen, die stralen van licht over de aarde zouden zenden. 
51 Zie, hier ben Ik op de wolk, omringd door engelen, die de geestelijke wezens zijn die zich aan u 
bekend hebben gemaakt als boodschappers van Mijn Goddelijkheid en als uw goede raadgevers. De 
stralen van licht zijn Mijn Woord, dat u Mijn openbaringen brengt, en dat ieder verstand met 
wijsheid overstroomt. 
52  Gezegend zijn zij die geloven zonder te zien, want zij zijn het die Mijn aanwezigheid voelen. 
53  Waak, want dit is de tijd waarin de verzoeking onvermoeibaar strijdt om u te verslaan. Zij 
vermoedt dat de tijd nadert dat zij gebonden zal zijn. Ze heeft duizenden vijanden om je van Mij te 
scheiden. Maar gij moet bidden en waken, opdat de weg om elke hinderlaag te ontwijken u 
geopenbaard wordt. Ik heb jullie geleerd de ware smaak van de goddelijke vrucht te kennen, dat is 
de betekenis van Mijn werk. Ik heb u de weg van de deugd en de vervulling van uw geestelijke en 
menselijke plichten geleerd. Dit is de manier. Hoe zou je kunnen afdwalen? 
54 Vlucht niet voor de beproevingen, maar leer ze onder ogen te zien. Het zal niet genoeg zijn om je 
deur dicht te doen om veilig te zijn. Met de deur dicht, zal het gevaar binnenkomen. Laat u niet 
verleiden door de laagste hartstochten. 



55  Bereid u voor, want u zult worden tegengewerkt door theorieën die worden uitgewerkt. Wees 
waakzaam, want er zullen valse profeten verschijnen. Ga niet slapen met de gedachte dat je de strijd 
gewonnen hebt zonder de eerste test al te hebben doorstaan. 
56  Vrees de strijd niet; waak en gij zult zegevieren. De geest is onkwetsbaar, elk ander wapen is 
kwetsbaar. Strijd daarom met de geest, laat uw blik altijd helder zien, en uw tegenstander zal u in de 
steek laten, want de woede zal hem verblinden, omdat hij de vergeestelijking niet kent. 
57  Ik wil geen dominees of priesters van het spiritisme. Ik wil gewoon apostelen. Ik wil niet dat jullie 
de wereld vertellen dat jullie meesters zullen zijn. Nee, weest Mijn goede discipelen, en door jullie 
bemiddeling zal Ik grote leringen overbrengen. 
58 Als gij u voorbereidt, zal deze tijd van strijd er een van rust zijn in plaats van pijn, want gij zult 
daarin tekenen en wonderen zien. 
59  Mijn woord heeft geklonken in de hemelen en de echo ervan is gehoord op uw aarde. 
60  Ik ontvang u op deze dag van genade. Jullie zijn de discipelen van Jezus, altijd kleintjes tegenover 
de grootsheid van Mijn Leer. Ik ontsteek het licht van uw lamp en verwijder de doornen die gij zelf 
gekweekt hebt, zodat uw voeten bloeden. Ontvang de helende balsem die alle wonden heelt, en 
daardoor ophoudt te lijden. 
61  Luister naar Mij en doorgrond daarna Mijn Woord, dat Ik u in alle eenvoud geef, maar dat een 
diepe betekenis heeft; daarin zult gij Mijn onderwijzing vinden, die één en al liefde en 
rechtvaardigheid is. 
62 Ik gaf Mijzelf aan jullie toen Ik jullie Mijn Goddelijke Straling zond. Ik heb jullie Mijn Geest van 
Troost geopenbaard, maar jullie zijn nog niet in staat geweest de betekenis van deze manifestatie te 
begrijpen, en daardoor hebben jullie verhinderd dat deze duidelijker zou worden; want wanneer 
jullie je broeders en zusters slecht beoordelen, scheppen jullie verdeeldheid en belemmeren of 
sluiten jullie het kanaal waardoor jullie Mijn boodschappen ontvangen. Daar er geen eenheid en 
geen liefde is onder Mijn volk, hebt gij u verwijderd van de bron van genade. Want jullie kunnen Mij 
niet verzekeren dat jullie Mij liefhebben als jullie dat niet doen met jullie medemensen. 
63 Mijn wetten zijn rechtvaardig, en ongehoorzaamheid aan één ervan is genoeg om de wereld haar 
vrede te doen verliezen. Mijn wetten zijn groter en veel delicater dan je hebt aangenomen. Daarom 
hebben de werken die de mensen sinds de dageraad van de mensheid hebben verricht, nog steeds 
effect en verspreiden zij zich als een maalstroom die u bereikt. 
64 De naties zijn niets meer dan grenzen die door mensen zijn gemaakt. De volkeren, de 
godsdiensten, de grote of kleine groepen, zijn buiten Mijn Wetten omdat zij elkaar niet erkennen, zij 
oordelen over de vreemde daden waarvan het niet hun plaats is te oordelen. Elk van hen heeft veel 
in zichzelf te verbeteren, evenveel of meer dan wat het fout vindt in zijn buren. 
65 De mensen spreken over wetten, maar zij dragen ze niet in hun hart, zij voelen ze niet, en zij 
gehoorzamen ze niet. De tijd van ontwaken is gekomen voor de geest. Ik sta op het punt de harten 
op te poetsen die als stenen zijn, want zij schitteren niet zoals het hoort - dat wil zeggen, als juwelen 
die hun Schepper zeer bemint. Hoe weinigen zijn zij die werkelijk van waarde zijn, maar Mijn geduld 
is onmetelijk. Ik ben de Meester die jullie eeuwig onderwijst, polijst en jullie ziel vervolmaakt. 
66 Neem niet de mens als uw model van volmaaktheid, maar zoek de Vader als uw model, zonder 
ontmoedigd te raken wanneer u een van uw broeders een slechte daad ziet begaan. Laat uw geloof 
niet verzwakken, want ieder van u zal op de lange weg van verzoening een keer vallen en weer 
opstaan; soms is het zelfs nodig dat u de weg opnieuw begint. Sta op en grijp de wil om in Mij te 
leven. Als je de kracht mist om de strijd van het leven aan te gaan, neem die dan van Mij en leun op 
je Vader. 
67 Waarom heb je toegestaan dat de bron van liefde, die Ik in je heb gelegd, opdroogt? Weet je niet 
dat liefde leven en verlossing is? Spreek met woorden van liefde, verbreid Mijn geboden en voel Mijn 
kracht, want jullie zullen weten dat Ik gekomen ben om al Mijn vermogens aan de geest te geven, en 
hoe meer jullie werken, hoe sterker jullie zullen zijn. 
68 Ik ben gekomen om jullie te onderwijzen, en ik wil jullie ook beter maken. Leer jezelf kennen door 
je innerlijk te doorgronden. Laat u niet misleiden door te denken dat u grote vooruitgang hebt 
geboekt als u niet eerst leert te vergeven en lief te hebben. Je moet oprecht zijn en nederigheid 
beoefenen, alleen dan kun je je meester voelen over je geestelijke gaven, in staat gesteld worden om 



grote werken te doen en overal heen te gaan. Dan zal er geen obstakel zijn om je tegen te houden, 
en elk gevaar zal verdwijnen. Gij zult in de duisternis kunnen nederdalen en niet in verwarring 
verkeren; integendeel, gij zult dan in helder licht kunnen schijnen en hen redden die er wonen. 
69  Vanaf het begin der tijden heb Ik u deze geboden bekend gemaakt: "Gij zult God liefhebben met 
geheel uw hart en met geheel uw ziel" en "Hebt uw naaste lief als uzelf. - De naleving van deze 
wetten, die in hun dualiteit één geheel vormen, zou deze wereld vervullen met vreugde, vrede en 
geluk. Wanneer u beseft dat het aan het niet volgen van deze wetten te wijten is dat de mens heeft 
geleden en zijn richting is kwijtgeraakt, zult u zich aangemoedigd voelen om een nieuw leven te 
beginnen, en u zult beseffen dat er veel te doen is in uw innerlijke wereld en ook in uw medemensen. 
70  De liefde is in staat in één ogenblik het geloof te doen ontbranden, de mensen te verenigen, in 
hen vele vermogens wakker te maken die thans nog sluimeren, de ogen van het lichaam en van de 
geest nieuw licht te geven. Als je liefde in je hart hebt, heb je de Hemel in je. 
71  Zodra de wereld liefheeft, zal de vrede over haar neerdalen, Mijn Rijk en Mijn Aanwezigheid 
zullen in iedere geest zijn en gij zult bereid zijn het geestelijk leven te genieten waarin gij volmaakt 
geluk zult bereiken. 
72 Hoe vaak zul je naar de aarde moeten terugkeren om een lichaam te hebben waardoor de 
boodschap die je aan de wereld brengt steeds duidelijker wordt? Laat uw ziel, als een leeuwerik, haar 
lente in dit leven beleven en genieten, en in haar pelgrimstocht de ervaring vinden die nodig is om 
naar Mij terug te keren. Terwijl de rijken schatten vergaren die al te vluchtig zijn, zullen jullie ervaring 
vergaren, ware kennis. 
73 Ik wil dat jullie huizen creëren die alleen in God geloven, huizen die tempels zijn waar liefde, 
geduld en zelfverloochening worden beoefend. In hen zult gij leraars zijn van kinderen, die gij met 
tederheid en begrip zult omringen, over wie gij zult waken, al hun schreden met medelijden volgend. 
Schenk uw liefde zowel aan hem die met schoonheid begiftigd is als aan hen die ogenschijnlijk lelijk 
zijn. Een mooi gezicht is niet altijd de weerspiegeling van een even mooie ziel. Aan de andere kant 
kan achter die wezens van schijnbare lelijkheid een ziel vol deugd schuilgaan die je moet koesteren. 
74 Bid nederig en laat Mijn wil voor jullie geschieden, want wat jullie vragen is niet altijd wat 
rechtvaardig, nobel en goed is. Dan zal ik u geven wat goed voor u is, opdat gij een vredig en gelukkig 
leven moogt leiden. 
Mijn vrede zij met u! 
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Overwinnen. . 51-52 
Christus' band met ons na 1950 74 
De waarschuwing van Christus aan de mensheid: De dag van zijn gerechtigheid is nabij 77-79 
 
Instructie 139 
Gebed en geestelijke strijd voor vrede 1-9 
De botsingen van ideeën en overtuigingen 13-16 + 33 
De verschijning van de valse boodschappers van God 17 
Het pad dat de kinderen van God moeten volgen 30 
Het ontwaken van de menselijke geest 34-41 
Materialisme is de verkeerde weg ─ de geestelijke leer van de liefde toont de ware weg 42-49 
Het gehele universum werd geschapen als een goddelijke school 50-51 
Goed doen ─ zonder beloning te verwachten 56-58 
 
Instructie 140 
Pas als we het materialisme in ons hebben uitgeroeid kunnen we het spirituele pad bewandelen 1-8 
Liefde is de wet die het leven beheerst 9-13 
De geesten van de ware kinderen van God hebben een zending gekregen sinds het begin van de  
Schepping. . 19-20 
De waarheid over Maria als de menselijke Moeder van Jezus en de Spirituele Moeder van allen  
Mensen 42-52 
Vermaning van Christus: belijdt moedig zijn leer en verspreidt die met liefde 57-67 
 
Instructie 141 
De essentie van het gebed zijn geen mooie woorden, maar zuivere gedachten van het hart ... . 2 
De strijd om het leven moet zijn, want het is een deel van de beproevingen tot onze restitutie 3-8 
Twee belangrijke gebeurtenissen in dit tijdperk zijn: het begin en het einde van de goddelijke 
manifestaties 12-16 
Christus legt geestelijke visie uit 21 
Gods Geest leidt ons in alle waarheid 22-27 
Maria, de goddelijke tederheid die vrouw werd 64 
Goddelijke gedachten over de pijn en de beproevingen 66-68 
De schijnbare en de ware vrede 69-72 
Christus openbaart onze geestelijke zending 85-88 
 
Instructie 142 
De woorden van Christus zijn voedsel voor de geest en leiding van dezelfde 2-12 
Verschillende soorten van goddelijke mededelingen aan ons op verschillende tijden, en  
Gelegenheden 13-20 
Het is de tijd van geestelijke wonderen, niet langer van materiële 22-23 



De zending van Gods stemdragers (of spreekbuizen) 27-29 
Wij moeten ons God niet in enige vorm voorstellen, maar Hem voelen 30 
Onze taak is: iedereen en alles te zegenen 31 
Over het juiste gebed 37-38 
Christus spreekt over Zijn geestelijke wederkomst 48-52 
De verleiding voelt dat de tijd nadert dat zij gebonden zal zijn 53 
In het Spiritualisme horen geen dominees of priesters te zijn 57 
De navolging van het tweevoudige liefdesgebod zou vrede en voorspoed brengen in de wereld 69 
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Reichl Verlag, D -56329 St. Goar, Tel: +49 (0) 6741 1720 
Boek van het Ware Leven, Volumes I, II, III, IV, V, VI 
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Tel: +49 (0) 7371 929 66 42, e-mail: manfredbaese@gmx.de  
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El Tercer Testamento 
y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 

 
Websites 
www.reichl-verlag.de  
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