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Opmerking over deze kwestie:  
 
Dit deel is getrouw verwerkt naar de inhoud van bovengenoemd Duits origineel voor het 
vertaalprogramma DeepL, ProVersion, dat in 12 talen vertaalt.  
 
Status december 2020  
 
 
Het is de wil van de Heer om deze werken gratis ter beschikking te stellen van alle mensen. Het is 
niet Zijn wil om dit werk voor geld te verkopen. Alle beschikbare delen kunnen gratis als PDF worden 
gedownload op het internet.  
Het is ook de wil van de Heer om zijn woord over de wereld te verspreiden. Dit moet gebeuren in 
verband met het getuigenis van mijn eigen, spiritistisch voorbeeld. Daarom zijn alle 6 tot nu toe 
verschenen delen van mijn persoonlijke, spiritistische voorbeeld op mijn homepage beschikbaar om 
gratis als PDF te downloaden, evenals 5 dichtbundels in het Duits en Engels die gebaseerd zijn op het 
Boek van het Ware Leven.  
De Heer riep me in Zijn dienst in 2017. Ik heb deze geschiedenis in de bovengenoemde 6 delen 
opgetekend, met vermelding van de datum van elk deel. Het bevat vele dromen, visioenen, 
geheimen die de Heer mij heeft geopenbaard, profetieën, voorspellingen van actuele gebeurtenissen 
in de wereld. Het is een oproep aan de mensheid om wakker te worden, en voor mij, een fase van 
zuivering en opstijging en terugkeer naar de boezem van de Vader.  
 
Mijn naam, Anna Maria Hosta is een geestelijke naam die de Heer in 2017 aan mij openbaarde.  
Hosta, vertelde de Heer mij, heeft de volgende betekenis:  
Hos... (de achternaam van mijn man) - Hos - t.... (gastheer, brood des levens, woord van God) en  
Hos...t...A (A als in mijn naam, Anna)  
Mijn burgerlijke naam is van geen belang, want het is de wil van de Heer dat het WOORD de harten 
beroert en dat deze zich oriënteren op het woord, niet op de boodschapper. De boodschapper is 
slechts de drager van het WOORD en dit is God zelf. Het is de essentie van al Gods eigen ervaringen 
met de wezens die Hij geschapen heeft, en het is voor hun onderricht, zodat zij het kunnen 
bestuderen om zichzelf te zuiveren en te vervolmaken, met het doel om tot God terug te keren en 
weer in de schoot van de Vader binnen te treden.  
 
Anna Maria Hosta 
Vreedzame Christus op Aarde 
https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com (meertalig) 
E-mail: a.m.hosta@web.de  
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Voorwoord  
 
Het is met vreugde en dankbaarheid dat wij het afsluitende deel XII van de "Boek van het ware 
leven" serie presenteren. Het is vanuit het Spaans in het Duits vertaald door Traugott Göltenboth ─ 
net als de andere delen ─ met zorg en gevoeligheid. Zoals altijd raden wij aan slechts kleine 
gedeelten te lezen met innerlijke verzameling en na te denken over wat telkens gelezen wordt, zodat 
de geestelijke betekenis van Christus' woorden ten volle kan worden geopenbaard. 
In alle tijden heeft de Schepper Geest op verschillende manieren tot zijn schepselen gesproken. In 
het Eerste Tijdperk maakte de Vader zich aan zijn kinderen bekend in directe vorm door het geweten, 
en daarnaast sprak hij door de mond van boodschappers, gidsen en profeten. De voorspellingen en 
openbaringen van de dienaren van de Heer kondigden een stijgende ontwikkeling van de menselijke 
geest en de komst van de Meester aan. 
Met de geboorte van Jezus in Palestina begon het Tweede Tijdperk, toen het "Woord" incarneerde in 
het Goddelijk Kind om tot de mens te spreken: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven". 
Gedurende de 33 jaar van zijn leven onder de mensen getuigde Jezus Christus van zijn goddelijke 
oorsprong, en toen hij zijn discipelen op zijn vertrek voorbereidde, zei hij dat hij zou terugkeren, niet 
in het vlees, maar in de wolk, het symbool van het geestelijke, omringd door legerscharen van zijn 
engelen. 
De manifestaties in Mexico werden wijselijk voorbereid door de hand van God. Eerst, in 1866, 
openbaarde de Geest van de Profeet Elia zich door de geest van Roque Rojas, en zei: "Ik ben de 
Profeet Elia, die van de Transfiguratie op de berg Tabor. Hij opende voor de verzamelden dat het 
Derde Tijdperk, het Tijdperk van de Heilige Geest, begon. Een paar jaar later, toen de gemeenschap 
gegroeid was en Christus instrumenten had voorbereid, openbaarde Hij Zich voor het eerst in 1884 
door de menselijke geest van Zijn uitverkoren instrument, Damiana Oviedo ─ en daarna elke zondag 
in steeds meer, uiteindelijk honderden ontmoetingsplaatsen in heel Mexico. 
Volgens Gods wil duurden de manifestaties in Mexico tot het einde van het jaar 1950. Gedurende de 
laatste 20 jaar of zo van de openbaringstijd, beginnend rond het jaar 1930, werden de meeste 
leringen van de Heer in steno opgetekend. De overvloedige leringen, leerstellingen, profetieën, 
openbaringen, enz. vonden plaats op tal van verschillende ontmoetingsplaatsen die in het hele land 
waren gevormd. Een kleine groep, die eerder als "stemdragers" had gefungeerd en die handelde 
volgens een duidelijke richtlijn van de Goddelijke Geest, stelde 12 delen samen uit 366 van de 
verkondigde leerstellingen. Ze gaven hen de titel: 
"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" in het Duits: "Buch des Wahren Lebens" (Boek van het ware leven) 
Elk van deze leringen vertegenwoordigt een harmonieuze eenheid van goddelijk onderricht; maar 
hoewel zij destijds gericht waren tot het publiek in Mexico, zijn zij - zoals daarin herhaaldelijk is 
benadrukt - een nalatenschap voor de gehele mensheid van vandaag en voor toekomstige 
generaties. 
Niet de letter van het goddelijke woord, maar de diepe, innerlijke betekenis ervan verheft de mens 
en is voedsel en balsem voor zijn hongerige ziel. Tegelijkertijd dient het als leidraad voor zijn gedrag 
in het dagelijks leven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inleiding  
 
De volgende uittreksels kunnen de lezer een eerste inzicht geven in het onderhavige boekdeel. De 
nummers tussen haakjes verwijzen naar de instructie- en versnummering. 
 
Het grote boek van het leven ─ het Derde Testament 
Mijn Woord zal voor alle tijden opgeschreven blijven, daaruit zult gij het Boek van het Derde Tijdperk 
samenstellen, het Derde Testament, de Laatste Boodschap van de Vader; want in al de Drie 
Tijdperken had God Zijn "Veren van Goud" om Zijn Wijsheid aan de mensheid na te laten. 
Mozes was de eerste "gouden pen" die door de Vader werd gebruikt om de gebeurtenissen van het 
Eerste Tijdperk in onuitwisbare letters op een boekrol te schrijven. Mozes was de "gouden pen" van 
Jehovah. Onder mijn apostelen en volgelingen van het Tweede Tijdperk had Jezus vier "veren", en 
dat waren Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes. Dit waren de "gouden veren" van de Goddelijke 
Meester. Maar toen de tijd kwam dat het Eerste Testament verenigd werd met het Tweede door 
banden van liefde, kennis en geestelijke vooruitgang, werd het één boek. 
Nu, in de Derde Era, wanneer gij Mijn woord opnieuw hebt, heb Ik ook "veren van goud" 
aangewezen, opdat het op schrift zal worden bewaard. Wanneer de tijd komt, zult u één enkel boek 
samenstellen, en dit boek, dat van het Derde Tijdperk, zal, wanneer de tijd komt, ook verenigd 
worden met het boek van het Tweede Tijdperk en het Eerste Tijdperk, en dan, uit de openbaringen, 
profetieën en woorden van de drie tijden, zal het Grote Boek des Levens te voorschijn komen voor de 
opbouw van alle zielen. Dan zul je weten dat alle woorden ─ van de eerste tot de laatste ─ in 
waarheid en in geest vervuld zijn, dat alle profetieën de voorziene loop van de geschiedenis waren 
die de Vader aan de mensheid heeft geopenbaard. Want God alleen kan de gebeurtenissen laten 
opschrijven die zullen geschieden. Toen de profeten spraken, waren zij het niet die het deden, maar 
God deed het door hun toedoen. 
Nu, mijn geliefde kinderen, wie hecht er belang aan het boek dat jullie beginnen samen te stellen? In 
werkelijkheid, niemand! 
Maar de tijd zal komen dat de mensheid, vol verlangen, vol nieuwsgierigheid, u om uw boek zal 
vragen, en dan zullen zij ontwaken, mijn woord onderzoeken en het bespreken. In die botsing van 
ideeën zullen partijen naar voren komen: wetenschappers, theologen en filosofen. Aan de volkeren 
zal het getuigenis van uw woord en het boek der wijsheid worden gebracht, en allen zullen over mijn 
leer spreken. Dit zal het begin zijn van de nieuwe strijd, de oorlog van woorden, van gedachten en 
ideologieën; maar uiteindelijk, wanneer allen in waarheid en in geest zullen hebben geweten dat het 
Grote Boek des Levens door de Heer is geschreven, zullen zij elkander als broeders omhelzen en 
elkander liefhebben, zoals het Mijn wil is. 
Het is noodzakelijk dat de drie boeken één geheel vormen, opdat dit Woord de gehele wereld 
verlicht. Dan zal de mensheid dat licht volgen, en de vloek van Babylon zal worden opgeheven, want 
alle mensen zullen het Grote Boek van het Ware Leven lezen, allen zullen dezelfde Leer volgen, en 
elkander liefhebben in geest en in waarheid als kinderen Gods. (358, 58-66) 
 
Het effect van het onderwijs van Christus op de geest 
Mijn licht, dat zich over de wereld verspreidt, heeft ervoor gezorgd dat mijn waarheid in elke leer 
wordt gezocht. Dit is de reden voor het gedrag van mannen in hun verschillende 
geloofsovertuigingen. Het is de vervulling van wat voorspeld is. Wie van hen vertegenwoordigt de 
waarheid? Wie verbergt de hongerige wolf in schaapskleren? Wie verzekert met reine klederen zijn 
absolute innerlijke oprechtheid? 
U moet het spiritualisme aanwenden om mijn waarheid te ontdekken; want de mensheid heeft zich 
opgesplitst in zovele geloofsovertuigingen en wereldbeschouwingen, zoals die overeenkwamen met 
de ontwikkeling van het menselijk denken. Zo zijn er steeds meer sekten en kerkgenootschappen 
ontstaan, en het zal voor u zeer moeilijk zijn om te beoordelen wat de inhoud van de waarheid is die 
in elk van hen besloten ligt. 



Mijn leer verlicht de gedachten en ideeën van de mensen, en beetje bij beetje zal ieder de 
grondbeginselen vatten om zijn werken te vervolmaken en ze op een volmaakter en hoger pad te 
leiden. (363, 4-8) 
 
De wonderen van Jezus 
Ik schonk u door Jezus de genezing van zijn schepselen, tot verbazing van velen. 
De ongelovigen, die Jezus hadden horen spreken van Zijn macht en die wisten van Zijn wonderen, 
eisten de moeilijkste bewijzen om Hem een ogenblik onzeker te maken en om te bewijzen dat Hij 
niet onfeilbaar was. Maar deze bevrijding van de bezetenen, het feit dat ik hen terugbracht in de 
toestand van normale mensen, alleen door hen aan te raken, of naar hen te kijken, of een woord van 
bevel tot hen te richten, zodat die geesten hun geesten zouden verlaten en beiden bevrijd zouden 
zijn van hun zware last, verwarde hen. 
Met het oog op deze macht vertoonden de Farizeeën, de geleerden, de schriftgeleerden en de 
tollenaars verschillende reacties. Sommigen erkenden het gezag van Jezus, anderen schreven zijn 
macht toe aan onbekende invloeden, weer anderen konden er niets over zeggen. Maar de zieken die 
genezen waren, zegenden zijn naam. 
Sommigen waren bezeten door een enkele geest, anderen door zeven, zoals Maria van Magdala, en 
weer anderen door zo'n groot aantal dat zij zelf zeiden dat zij een legioen waren. Gedurende het 
leven van de Meester, volgde de ene spirituele manifestatie de andere op. Sommige werden door de 
twaalf discipelen gezien, andere door het volk ─ in het openbaar en in de huizen. Het was een tijd van 
wonderen, van "wonderen". Mannen en vrouwen ontvingen tekens en oproepen van gene zijde. De 
ouden en de kinderen waren eveneens getuige van deze verschijningen, en in de dagen die 
voorafgingen aan de kruisdood van de Heiland, drong het Hemelse Licht door in de harten van de 
mensen; de wezens van het Geestelijk Dal riepen de harten van de mensen; en op de dag dat de 
Meester als mens Zijn laatste adem uitblies en Zijn Licht doordrong in alle grotten en in alle hoeken, 
in de stoffelijke en geestelijke woningen, in verlangen naar de wezens die al zo lang op Hem 
wachtten ─ gematerialiseerde, verwarde, en zieke wezens, die van het pad waren afgedwaald, 
gebonden met ketenen van wroeging, slepende lasten van ongerechtigheid, en andere zielen die 
dachten dat zij dood waren en aan hun lichaam gebonden ─ allen ontwaakten uit hun diepe slaap en 
stonden op tot leven. (339, 21-22)  
 
Genezing van lichamelijk en geestelijk lijden  
Ik zal met je spreken van geest tot geest en je de weg wijzen. Maar Ik wil dat gij, voordat gij tot de 
mensen komt als leraars, komt als dokters, en dan, wanneer gij hun pijn hebt bevredigd, kunnen zij 
drinken uit de bron van de zuivere wateren van Mijn woord. Zoek eerst de wond, de zweer of de 
ziekte, en genees hun lijden, en richt u dan tot hun ziel. Ga naar uw medemensen zoals Jezus deed in 
het Tweede Tijdperk en breng de genezende balsem voor mijn woord. Maar wat is de balsem, o 
discipelen? Is het het water van de bronnen, gezegend en veranderd in medicijn voor de zieken? 
Nee, mensen. De balsem waarover ik tot u spreek is in uw hart. Daar heb ik het geplaatst als een 
kostbare essentie, en alleen liefde kan het ontsluiten, zodat het onstuitbaar naar buiten stroomt. Als 
u het wilt uitstorten over een zieke, zullen het niet uw handen zijn die genezen, maar de Geest die 
overvloeit van liefde, barmhartigheid en troost. Daar, waar je je gedachten richt, zal het wonder 
geschieden. U kunt de wezens en elementen van de natuur op velerlei manieren beïnvloeden om 
allen troost te brengen. Maar ik zeg je ook dit: Wees niet bang voor ziekten, en wees geduldig en 
barmhartig met allen. 
Wat de bezetenen en de verwarden in hun menselijke geest betreft, kunt gij eveneens genezen, want 
gij bezit dit vermogen en moet het ten dienste stellen van de wezens die in wanhoop en vergetelheid 
verkeren. Bevrijd hen en onthul deze macht voor de ongelovigen. Het is een van de grote opdrachten 
van dit volk om licht te brengen waar duisternis is, om elke slavernij en elk onrecht te verbreken, en 
om deze wereld haar Heer te doen kennen en zichzelf, haar innerlijke wezen, te aanschouwen in 
volle kennis van de waarheid. (339, 39-41) 
Hemel en Hel 



Beeft niet bij deze openbaringen; integendeel, verheugt u bij de gedachte, dat dit woord het 
denkbeeld, dat gij van eeuwige straf hadt, zal vernietigen, evenals alle uitleggingen, die u in vroegere 
tijden van eeuwig vuur gegeven zijn. 
Het "vuur" is het symbool van pijn, van zelfbeschuldigingen en van berouw dat de ziel zal folteren en 
haar zal zuiveren zoals goud gezuiverd wordt in de smeltkroes. In deze pijn ligt mijn wil, en in mijn wil 
ligt mijn liefde voor jou. 
Als het waar zou zijn dat het vuur de zonden van de mensen uitroeit, dan zouden alle lichamen van 
hen die gezondigd hebben hier in het aardse leven, in het leven, in het vuur geworpen moeten 
worden, want dood zouden zij het niet meer voelen. Want de lichamen stijgen nooit op naar de 
geestelijke ruimte ─ integendeel, wanneer zij hun taak hebben volbracht, zinken zij weg in het 
binnenste van de aarde, waar zij opgaan in de natuur waaraan zij het leven ontleenden. 
Maar als u gelooft dat wat u "eeuwig vuur" noemt, niet voor het lichaam is, maar voor de ziel, dan is 
dat een andere ernstige dwaling, want in het Geestelijk Koninkrijk zijn er geen stoffelijke elementen, 
noch heeft vuur enige uitwerking op de ziel. Wat uit materie geboren wordt, is materie, wat uit geest 
geboren wordt, is geest. 
Mijn woord komt niet naar beneden om een geloof aan te vallen. Als iemand dat denkt, vergist hij 
zich schromelijk. Mijn Woord zal de inhoud verklaren van alles wat niet juist is geïnterpreteerd, en 
wat daarom dwalingen heeft voortgebracht die van generatie op generatie onder de mensheid zijn 
doorgegeven. 
Welke waarde zouden mijn wet en mijn onderricht hebben, indien zij niet in staat waren zielen te 
redden van dwaling en zonde? En wat zou de zin van mijn aanwezigheid als mens in de wereld 
geweest zijn, als er velen waren die voor eeuwig moesten vergaan, in een verzoening zonder einde? 
(352, 44-48) 
 
God's zorg en hulp 
Je hebt nooit in de steek gelaten geleefd. Vanaf het begin, toen je tot leven kwam, heb je onder het 
schild van mijn liefde gestaan. U, menselijke ouders, die uw kinderen teder liefhebt, zoudt gij hen aan 
hun lot kunnen overlaten, wanneer zij nauwelijks in dit leven geboren zijn, wanneer zij uw zorg, uw 
toewijding, uw liefde het meest nodig hebben? Ik heb gezien dat gij u om uw kinderen hebt 
bekommerd, zelfs toen zij volwassen waren; zelfs om hen die overtreden, die u gekwetst hebben, 
bekommert gij u met de grootste liefde. 
Maar als je zo reageert op de behoeften van je kinderen, wat zal dan de liefde zijn van je hemelse 
Vader, die je al liefhad voordat je bestond? Ik ben u altijd te hulp gekomen; en in deze tijd waarin ik u 
met een grotere geestelijke ontwikkeling ontmoet, heb ik u geleerd hoe te strijden om de ongezonde 
krachten teniet te doen, en de weg om de trillingen van het goede te verhogen. (345, 40-42) 
 
Belangrijke aspecten van het volmaakte gebed 
Worstel, worstel om de volmaaktheid van de ziel te bereiken. Ik heb je de weg gewezen om dit doel 
te bereiken. Ik heb jullie het gebed toevertrouwd als het "wapen" dat superieur is aan elk materieel 
wapen, om je op de weg van het leven te verdedigen tegen verraad. Maar je zult het beste wapen 
hebben als je mijn wet vervult. 
Waar bestaat het gebed uit? Gebed is verzoeking, voorbede, aanbidding en geestelijke overdenking. 
Al zijn delen zijn noodzakelijk, en het ene vloeit voort uit het andere. Want in waarheid zeg ik je: De 
smeekbede bestaat erin dat de mens Mij vraagt hem zijn verlangens te schenken, zijn verlangen te 
bevredigen ─ dat wat hij het belangrijkst en het heilrijkst vindt in zijn leven. En waarlijk, Ik zeg u, Mijn 
kinderen, de Vader hoort het verzoek en geeft aan ieder wat hij het meest nodig heeft, wanneer het 
voor zijn welzijn is. Maar pas op dat u niet iets vraagt dat tegengesteld is aan het heil van uw ziel. 
Want zij die slechts vragen om materiële goederen, om lichamelijke genoegens en vergankelijke 
macht, vragen dat hun zielen in ketenen worden gelegd. 
Het tweede type gebed, de voorbede, komt voort uit de liefde tot de naaste, de liefde die Ik u als 
Meester heb geleerd toen Ik in deze wereld kwam. Bid voor uw broeders en zusters dichtbij en veraf, 
voor hen die lijden onder de gevolgen van oorlog in de verschillende naties, die de tirannie verdragen 
van de tijdelijke heersers van deze wereld. 



Bereidt u voor, o mijn kinderen, bidt voor uw medemensen, maar ook in deze voorbede moet gij 
weten hoe te vragen, want wat belangrijk is, is de ziel. Als een broeder, uw ouders of uw kinderen 
ziek zijn, bid dan voor hen, maar sta er niet op dat zij in dit leven blijven als dit niet is wat de ziel 
nodig heeft. Vraag veeleer dat deze ziel wordt bevrijd, dat zij wordt gezuiverd in haar lijden, dat de 
pijn de opwaartse ontwikkeling van de ziel bevordert. 
Het derde type gebed, aanbidding voor de Goddelijke Geest, betekent aanbidding voor alles wat 
volmaakt is; want door dit type gebed kunt gij u verenigen met de volmaaktheid, met de liefde die 
het gehele heelal omhelst. In aanbidding kun je de staat van volmaaktheid vinden die jullie allen 
moeten bereiken, en aanbidding leidt je verder naar spirituele contemplatie, die je samen met 
aanbidding brengt tot vereniging met de Goddelijke Geest, de bron van het Eeuwige Leven ─ de bron 
die je dag na dag kracht geeft om het Koninkrijk van de Vader te bereiken. 
Zo moet je bidden: begin met smeekbede en eindig met spirituele contemplatie. Dit zal je kracht 
geven. (358, 10-16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 339  
 
Mijn vrede zij met u! 
1 Komt gij tot Mij met uw ziel bereid, vol ootmoed en zachtmoedigheid, om aan te kloppen aan de 
deuren van Hem die Liefde is en Eeuwige Vergeving voor Zijn kinderen. en je wacht vol ongeduld op 
een woord dat je pijn zal verzachten, dat je klaagzangen zal beantwoorden, of dat licht zal ontsteken 
in je duisternis, zodat je je gelukkig zult voelen. 
2 Ik zie jullie naderen vanaf verschillende paden, elk een andere bestemming vervullend. Maar jullie 
streven allen naar hetzelfde doel en streven ernaar één te worden met Mij, je dicht bij de 
volmaaktheid te voelen. En met vreugde ontvang je mijn woord, dat je tegelijkertijd streelt en 
corrigeert. Je interpreteert het in zijn ware betekenis en begint me oprecht lief te hebben. Jullie 
vrezen niets meer van Mij, zoals in andere tijden, want nu weten jullie dat Ik volmaakte Liefde en 
Gerechtigheid ben, dat Ik jullie niet straf en dat jullie het zelf zijn die jullie moeten vrezen, omdat 
jullie zwak zijn en grove fouten begaan waarvoor jullie later tranen zullen moeten vergieten en die 
jullie tegen een zeer hoge prijs zullen moeten goedmaken. Maar deze ervaring doet je waakzaam 
leven om de misstappen te vermijden die de ziel bezwaren en lijden veroorzaken. 
3 Ledereen die dit begrepen heeft is op de goede weg. Jullie verrichten nog geen werken van 
opperste volmaaktheid, maar jullie zijn op weg om ze te doen, omdat jullie mijn discipelen zijn. Het 
licht heeft jullie twijfels weggenomen, de kracht van jullie ziel heeft de zwakte overwonnen, en 
vertrouwen brengt jullie ertoe om je met ware liefde in te zetten voor de vervulling van jullie 
bestemming. 
4 Jullie bewandelen nu ongemerkt de geestelijke weg, het leven van eenvoud en zuiverheid dat Ik 
van jullie gevraagd heb en jullie voelen je tevreden in dit nieuwe leven. Jullie vragen je niet meer af 
waarom Ik tot jullie ben teruggekomen, of Mijn Woord jullie een nieuwe weg wijst. Thans weten 
jullie, dat wat Ik jullie in het Tweede Tijdperk heb gezegd, niet alles was wat Ik jullie te onderwijzen 
had, dat de les niet af was en dat Ik voor jullie een genadetijd had bewaard, waarin Ik Mijn onderricht 
moest hervatten om jullie de weg te wijzen die leidt tot het geestelijk leven, de ware dialoog met Mij 
en de uitleg van Mijn woorden, die Ik gegeven heb in de tijd waarin Ik onder jullie vertoefde en die 
jullie nog niet begrepen hebben. 
5 Denk na, en gij zult eindelijk begrijpen dat gij noch in het Eerste, noch in het Tweede Tijdperk in 
staat waart zulk een grote les te vatten, te voelen en te geloven. Maar de Vader, die Heer is van tijd 
en eeuwigheid, heeft jullie bij de hand genomen op de weg van het leven met het grootste geduld en 
de grootste wijsheid, zonder enige haast, en vandaag zijn jullie een nieuw tijdperk binnengetreden. 
6 Nu is de tijd van de Heilige Geest, die spoedig zijn hoogtepunt zal bereiken ─ de tijd van grote 
openbaringen en gerechtigheid, wanneer de sluiers van vele mysteriën worden opgelicht om een en 
al licht en helderheid te zijn! 
7 Ik heb uw ogen geopend, opdat gij verder moogt gaan dan gij weet en moogt binnentreden in Mijn 
schatkamer; want Ik, de Vader, ben geen geheim voor Mijn kinderen. Ik wil door u gekend en bemind 
worden op een volmaakte en volledige manier, zoals ik u bemin. Ik ben nog niet bemind en aanbeden 
zoals het hoort, en jullie weten niet welke vreugde jullie aan Mijn Geest zouden geven door een 
ogenblik van begrip en eerbied voor de Wet. 
8 Sinds jullie komst naar de aarde hebben jullie Mijn manifestaties binnen het bereik van jullie geest 
gehad, maar toen jullie de eerste stappen op het pad van de evolutie zetten, was jullie begrip nog erg 
klein, net zoals een kind, wanneer het geboren wordt, klein is. Ik moest Mijzelf beperken om gezien 
en gehoord te worden, zodat jullie Mij konden begrijpen. 
9 Ik openbaarde Mijzelf niet volledig in de eerste tijden, omdat uw verstand verward zou zijn 
geweest en uw gehele wezen zich verpletterd zou hebben gevoeld. Daarom heb Ik jullie gedurende 
lange eeuwen voorbereid en jullie aan het begin van de weg geplaatst, om die stap voor stap af te 
leggen, en zo zouden jullie in de huidige periode aankomen, waarin jullie je Vader beter zouden 
kunnen begrijpen en liefhebben. 
10 Te allen tijde heb Ik boodschappers naar deze wereld gezonden die spraken over het 
voortbestaan van de ziel, over haar onsterfelijkheid en over het hogere leven dat zij bereikt wanneer 



zij vervolmaakt is. Vanaf de eerste dagen toen de mens de aarde bewoonde en kenmerken van 
onschuld over zich had, als in die van grotere zondigheid, en nu in die van materialisme en valse 
wetenschap, hebben Mijn geestelijke boodschappers het bewijs geleverd van de hoge graad van 
verhevenheid waarin de ziel leeft die zich in voortdurende gemeenschap met haar Heer heeft weten 
te handhaven. 
11 Maar de boodschappers van de eerste tijden waren niet in staat aan de mensheid de grote 
perioden uit te leggen die de ziel doormaakt en haar leven in het hiernamaals. De aartsvaders, die 
wisten hoe zij zich moesten handhaven in deugdzaamheid, in liefde voor hun Schepper, waren 
tevreden hun familie, stam of volk te leiden op het pad van gerechtigheid en rechtschapenheid. Maar 
hoewel zij de kennis bezaten van het bestaan van hun geestelijke, universele God ─ de intuïtieve 
kennis van een hoger leven voor de ziel in het hiernamaals, met al hun licht en deugd, konden zij de 
ontwikkelingsweg van de ziel en de reden van haar grote beproevingen niet onthullen. 
12 De profeten spraken met grote waarachtigheid, bijna altijd kwamen zij op aarde in tijden van 
verwarring en dwaling. Zij waarschuwden de volkeren en riepen hen op tot bekering en bekering, en 
kondigden grote bezoekingen van gerechtigheid aan als zij zich niet tot het goede zouden bekeren. 
Bij andere gelegenheden voorspelden zij zegeningen voor het in acht nemen en gehoorzamen van de 
Goddelijke Wet. Maar wat deze profeten spraken was een aansporing tot de praktijk van goed, 
rechtvaardigheid en wederzijds respect. Zij onthulden niet het leven van de ziel, haar bestemming en 
haar evolutie. Zelfs Mozes, die Ik tot Mijn vertegenwoordiger heb verkozen en door wiens 
bemiddeling Ik de wet voor alle tijden heb overgebracht, heeft niet tot u gesproken over het 
geestelijk leven. 
13 De wet van de Vader bevat wijsheid en rechtvaardigheid. Het leert de mensheid in vrede te leven, 
elkaar lief te hebben en te respecteren, en zich in mijn ogen waardig te bewijzen als mens. Maar 
Mozes heeft de mensheid niet getoond wat er is voorbij de drempel van de lichamelijke dood, noch 
wat de restitutie van ongehoorzame zielen is, noch de beloning voor hen die wijs en ijverig zijn in hun 
taak in het leven. 
14 Later regeerde David, vervuld van geestelijke gaven en ingevingen, en in zijn ogenblikken van 
verrukking, in zijn verrukkingen, hoorde hij lofzangen en geestelijke liederen, waaruit hij de Psalmen 
schiep. Met hen moest hij het volk van Israël uitnodigen om te bidden en aan zijn Heer het beste 
offer van hun hart te geven. Maar David, met al zijn liefde en bezieling, kon het volk niet het 
wonderbaarlijke bestaan van de zielen, hun ontwikkeling en hun doel onthullen. 
15 En Salomo, die hem in de regering opvolgde en eveneens blijk gaf van de grote gaven van wijsheid 
en macht die hem waren geschonken, om welke hij werd bemind en bewonderd, en wiens 
raadgevingen, oordelen en gezegden heden ten dage nog worden herdacht ─ als zijn volk zich tot 
hem had gewend en hem had gevraagd: "Heer, hoe is het geestelijk leven? Wat is er na de dood? 
Wat is de ziel? In al zijn wijsheid had Salomo niet kunnen antwoorden. 
16 Maar waarlijk, Ik zeg u: Mozes met zijn ijver voor geloof en gehoorzaamheid, de profeten met hun 
waarschuwingen, de aartsvaders met hun voorbeeld, de raadgevers, de schriftgeleerden en de 
rechters met hun heilzame raadgevingen en hun goede oordelen, hebben u hun voorbeeld 
nagelaten, opdat gij ─ door het te volgen ─ uw eerste schreden van deze aarde op de weg naar het 
beloofde land van het hoge Hiernamaals veilig zoudt doen zijn. U zou moeten beginnen met het 
goede in deze wereld te beoefenen, zou rechtvaardig moeten zijn onder elkander om 
rechtvaardigheid op aarde te vinden. Hier vond gij de vrucht of de oogst van uw arbeid op het veld. 
Dit huis was voor de mens in die tijd een afspiegeling, een beeld van het eeuwige leven van de geest. 
17 Later kwam de Messias, mens geworden, om een nieuwe tijd in te wijden en de mensheid een 
nieuwe les te geven, waarin Hij haar grote openbaringen te doen had, zeggende: "Gij zijt de kinderen 
des lichts, en Ik maak u tot Mijn discipelen. Waarlijk, ik zeg u: Alles wat jullie Mij zien doen, kunnen 
jullie ook doen in de naam van de Vader." En inderdaad, de Messias, in wie Mijn Geest Zichzelf 
bekend maakte, bracht de sleutel om de poorten van het Tweede Tijdperk te openen, en de macht 
om de zegels te verbreken die het Boek van Leven, Wijsheid, Gerechtigheid en Eeuwigheid sloten. 
18 Voor zijn komst liet ik toe dat de mensenwereld bezocht werd door de geestenwereld. In het 
kielzog van de Meester waren er geesten van licht en grote verhevenheid, en ook die van geringe 
verhevenheid. Zowel de een als de ander waren op dat moment aanwezig. De eersten toonden zich 



als nederige dienaren vol toewijding. Onder hen was degene die aan Maria haar hoge bestemming 
aankondigde om het "Woord" van de Vader te ontvangen in haar zuiverste schoot. Een ander 
bezocht de herders van Bethlehem om hun het nieuws te brengen van de geboorte van het Heilige 
Land, en een andere boodschapper waarschuwde de Heilige Familie voor het gevaar dat hen 
bedreigde, en leidde en beschermde hen toen zij naar Egypte vluchtten. 
19 Vele manifestaties werden in die tijd aanschouwd met blijdschap en het geloof van velen. Maar 
anderen, vijandig en ongelovig tegenover het geestelijk leven, twijfelden en ontkenden deze 
waarheid. Maar mijn geestelijke gastheren, die waren toegestroomd, werden aangetrokken door het 
licht dat de Meester uitstraalde. 
20 Lichtwezens in dienst van het Goddelijke Werk, en anderen die opstandig en onwetend waren, 
lieten zich overal gelden, en onder die mensheid verschenen de bezetenen, die de Wetenschap niet 
kon bevrijden en die door het volk werden verstoten. Noch de leraars der wet, noch de geleerden 
waren in staat de gezondheid te herstellen van hen die ziek waren. 
21 Toch was dit alles door Mij bestemd om u te onderrichten en u bewijzen van liefde te geven. Ik 
schonk u door Jezus de genezing van zijn schepselen, tot verbazing van velen. De ongelovigen, die 
Jezus hadden horen spreken van Zijn macht en die wisten van Zijn wonderen, vroegen om de 
moeilijkste bewijzen om Hem een ogenblik onzeker te maken en om te bewijzen dat Hij niet 
onfeilbaar was. Maar deze bevrijding van de bezetenen, het feit dat ik hen terugbracht in de 
toestand van normale mensen, alleen door hen aan te raken, of naar hen te kijken, of een woord van 
bevel tot hen te richten, zodat die geesten hun geesten zouden verlaten en beiden bevrijd zouden 
zijn van hun zware last, verwarde hen. 
Met het oog op deze macht vertoonden de Farizeeën, de geleerden, de schriftgeleerden en de 
tollenaars verschillende reacties. Sommigen erkenden het gezag van Jezus, anderen schreven zijn 
macht toe aan onbekende invloeden, weer anderen konden er niets over zeggen. Maar de zieken die 
genezen waren, zegenden zijn naam. Sommigen waren door een enkele geest bezeten, anderen door 
zeven, zoals Maria van Magdala, en weer anderen door zo'n groot aantal dat zij zelf zeiden dat zij een 
legioen waren. 
22 Gedurende het leven van de Meester volgde de ene geestelijke manifestatie de andere op. 
Sommige werden door de twaalf discipelen gezien, andere door het volk ─ in het openbaar en in de 
huizen. Het was een tijd van wonderen, van "wonderen". Mannen en vrouwen ontvingen tekens en 
oproepen van gene zijde. De ouden en de kinderen waren eveneens getuige van deze verschijningen, 
en in de dagen die voorafgingen aan de kruisdood van de Heiland, drong het Hemelse Licht door in 
de harten van de mensen; de wezens van het Geestelijk Dal riepen de harten van de mensen; en op 
de dag dat de Meester als mens Zijn laatste adem uitblies en Zijn Licht doordrong in alle grotten en in 
alle hoeken, in de stoffelijke en geestelijke woningen, in verlangen naar de wezens die al zo lang op 
Hem wachtten ─ gematerialiseerde, verwarde, en zieke wezens, die van het pad waren afgedwaald, 
gebonden met ketenen van wroeging, slepende lasten van ongerechtigheid, en andere zielen die 
dachten dat zij dood waren en aan hun lichaam gebonden ─ allen ontwaakten uit hun diepe slaap en 
stonden op tot leven. Maar voordat zij deze aarde verlieten, gaven zij getuigenis van hun opstanding 
en bestaan aan hen die hun verwanten waren geweest. Door dit alles heen was de wereld getuige 
van deze manifestaties in die nacht van verdriet en rouw. 
De harten van de mensen beefden en de kinderen weenden in het aangezicht van hen die al lang 
dood waren en die die dag slechts voor een ogenblik terugkeerden om te getuigen van die Meester 
die naar de aarde was neergedaald om zijn zaad van liefde te strooien en die tegelijkertijd de 
geestelijke velden bewerkte die bewoond werden door een oneindig aantal zielen die ook zijn 
kinderen waren en die hij genas en bevrijdde van hun onwetendheid. 
23 De kennis van deze feiten werd van geslacht op geslacht doorgegeven, en de apostelen waren op 
de wegen van de wereld, openden de ogen van die slapende mensheid, wezen de weg die naar een 
hoger leven leidt, sloegen een bres naar het hoge hiernamaals, en legden de leer van hun Meester 
uit. Zij bevrijdden ook de bezetenen, genazen de zieken, niet alleen van het lichaam maar ook van de 
ziel. Zij bemoedigden en keken met medelijden zowel naar hen die deze wereld bewonen als naar 
hen die in een verre wereld leven. Zij voelden de pijn van de een evenzeer als die van de ander, want 
er is geen vreemde noch verre pijn voor hem die liefheeft. Hij die zich voorbereidt is in staat de 



klaagzang, de smeekbede of de nood waar te nemen, waar zij zich ook bevinden. En deze discipelen 
instrueerden anderen, zodat zij hen zouden volgen in de vervulling van hun zending op aarde. 
24 Ik stond deze manifestaties toe opdat de wereld zou nadenken en beseffen dat de ziel niet sterft, 
dat haar leven eeuwig is, en dat zij op elke woonplaats waar zij woont een weg voor haar is 
uitgestippeld, dat haar taken zijn toegewezen en dat zij een taak heeft te vervullen. 
25 Zelfs na de kruisiging keerde Ik terug om te getuigen van Mijn waarheid en om het ongeloof van 
de mensheid te overwinnen. En zelfs onder Mijn discipelen moest Ik Mijzelf tonen om te bewijzen 
dat Ik het Leven ben, en Mijn Leven is in alle geschapen dingen. Ik heb die volgelingen van Mij Mij 
doen zien en hun vingers Mij doen aanraken, om hen van hun kwelling te bevrijden. Want nadat Ik 
Mijn werk op Golgotha had volbracht, waren zij radeloos en het was nodig dat Mijn aanwezigheid 
hen troostte en bemoedigde. Maar dit was niet de hele betekenis van deze gebeurtenis, het was een 
anticipatie op Mijn wederkomst, een les van diepgaand belang die Ik jullie gaf toen Ik verscheen in de 
Geest tot verbazing en vreugde van die geliefde discipelen. Toen realiseerden zij zich dat er een tijd 
zou komen dat ik zo ─ op een spirituele manier ─ zou komen om alles uit te leggen en jullie een 
nieuwe boodschap te brengen. 
26 Dit is wat Ik u in die tijd heb gezegd: "Wat Ik u heb gezegd is niet alles wat Ik u te leren heb. Opdat 
gij alles zoudt weten, moet Ik eerst heengaan en u de Geest der Waarheid zenden, opdat Hij u alles 
zou verklaren wat Ik gezegd en gedaan heb. Ik beloof u de Trooster in de tijden van beproeving." 
Maar die Trooster, die Uitlegger, ben Ikzelf, die terugkom om jullie te verlichten en jullie te helpen de 
vroegere leringen te begrijpen en deze nieuwe die Ik jullie nu breng. 
27 Ik ben het die het Derde Tijdperk heb ingeluid, opdat jullie door een grondige studie de reden van 
al mijn manifestaties zullen kennen en de kennis van mijn openbaringen zullen hebben. 
28 In het Tweede Tijdperk ─ gedurende de jaren dat Ik in deze wereld leefde ─ was Ik omringd door 
bovennatuurlijke gebeurtenissen, gebeurtenissen en schepselen, en dit alles sprak van het belang 
van die periode, van de verwerkelijking van Mijn beloften aan de zo geliefde mensheid sinds het 
begin der tijden. En vandaag, nu Ik jullie een nieuwe les breng en jullie het Geestelijk Leven laat 
kennen, geef Ik jullie bekwaamheden en gaven, opdat jullie zielen-dokters kunnen worden en zo 
onvermoeibare zaaiers, leraren van de ware wijsheid. En voor deze zending heb Ik in de eerste plaats 
het volk Israël uitgekozen, opdat zij het zullen zijn die de andere volkeren onderrichten. 
29 De tegenwoordige mensheid, zo groot in aantal als zij in uw ogen is, is zeer klein in vergelijking 
met de wereld van geesten die haar omringt. Met welke macht dringen die legioenen de wegen der 
mensen binnen; toch bespeuren, voelen en horen zij die wereld niet die hen omringt. 
30 Ik bereid jullie voor, Mijn leerlingen, om licht te ontsteken in iedere ziel, om echte vrienden te 
zijn, broeders en zusters, raadgevers en dokters voor elkaar, en jullie intuïtie zal jullie zeggen wie er 
om jullie heen is en wat hun nood is, hun zending of herstel. Jullie echter, die je bezighouden met dit 
grote werk, moeten de bestemming die Ik aan ieder wezen heb gegeven eerbiedigen en liefhebben, 
en je niet inlaten met wetenschappen die jullie zouden verlagen van de hoge plaats waar Mijn 
Barmhartigheid jullie heeft geplaatst. 
31 Je bent niet langer onwetend. Vandaag loop je stevig omdat je je werk lang geleden begon. Vanaf 
de dagen van de aartsvaders en de profeten, en na die van Mozes, waarin gij wijselijk geleid en 
geadviseerd werd, zijn al uw handelingen, gebeden en woorden neergeschreven en hebben hun 
weerslag in de ziel. Zij zijn het begin geweest dat u waardig heeft gemaakt om mijn eerste grote 
openbaringen te ontvangen en ook om getuige te zijn van mijn komst. 
32 Mijn verkondiging in deze tijd zal niet onvruchtbaar zijn, en voor hen die Mij gehoord hebben en 
Mijn onderricht hebben gebruikt, zal het een schat van vruchten van goede smaak zijn. wanneer Ik 
ophou Mijzelf door middel van mensen bekend te maken, zal Ik Mijn getuigen, Mijn discipelen, 
achterlaten die zullen blijven werken, en daarna zal Ik uit de boezem van dit volk nieuwe geslachten 
doen voortkomen van zaaiers die dit zaad zullen doen vermenigvuldigen. 
33 Ik nodig u uit om de gelukkige dagen van de patriarchen te laten terugkeren. Stel je even voor dat 
je een deugdzaam en eenvoudig leven leidt zoals dat waarin vrede, welzijn en levensvreugde 
heersten. Stelt u zich die gelukkige tijden voor, toen de mens door zijn geloof en deugdzaamheid wist 
hoe hij zich gezond en sterk kon houden in lichaam en ziel, en wist hoe hij Mij kon 
vertegenwoordigen in rechtschapenheid, in kracht en in sterkte ─ die tijden, toen ook de vrouw vol 



deugden was, tederheid, zedelijke kracht, schoonheid in haar ziel en lichaam, baarmoeder en wieg 
was, bron van goedheid en voorbeeld van vroomheid voor haar kinderen, haar echtgenoot en haar 
vader. 
34 Denk aan de tijden dat het dak van sommigen zich uitstrekte om anderen te beschermen, toen 
gastvrijheid en barmhartigheid, liefde en consideratie bestonden. Zodra jullie weer zulke dagen 
beleven, en je verlangend maken om je naaste lief te hebben en te dienen, om de vrede van je volk, 
de vrede van je hart en van je huis te bevorderen, zal ik andere volkeren uitnodigen om in die 
vreugde te delen. Hier, in uw gezelschap, zullen zij broederschap en vriendschap vinden, in uw hart 
oprechtheid. Onder uw dak zullen zij eer en zedelijkheid vinden, op uw tafel gaven van zegen, en in 
uw woorden licht en waarheid. En nadat de volkeren die vrede wensen u hebben bezocht en van uw 
geestelijk ideaal hebben genoten, zullen zij op hun lange of korte reizen naar hun land terugkeren en 
een spoor, een voorbeeld van spiritualiteit en waarachtigheid nalaten. Zij zullen ernaar verlangen te 
zijn zoals jij, omdat zij in jou het geheim van de vrede, van de gezondheid, van de vreugde van het 
leven hebben ontdekt, dat jij hebt gevonden in de vervulling van mijn wetten en in de spiritualiteit, 
die eenvoud, verhevenheid en waarachtigheid in alle handelingen is. 
35 Zie jij deze mensheid die heen en weer geslingerd wordt in haar onzekerheid en in haar pijn? 
Voelt u die mantel van somberheid, van voorgevoel, die uw planeet omhult? De Meester zegt u: Die 
wereld die geen weet heeft van mijn wederkomst, noch leeft geïnspireerd door mijn woord ─ hoe ver 
voelt zij zich verwijderd van het Geestelijk Leven! Maar zelfs voor de verlichting van haar inwoners 
zal één bewijs, één oproep, voldoende zijn om hen tot inkeer te brengen en te doen inzien dat de 
enige taak die hun zielen op aarde hebben, is zich te vervolmaken door de beproevingen die Ik hun 
zend. 
36 Velen zullen deze grote waarheid begrijpen voordat zij hun lichamen op aarde hebben verlaten en 
de drempels hebben overschreden van die "vallei" die allen te wachten staat. De mensheid is slechts 
één stap verwijderd van dit besef. De sluiers zullen worden gescheurd en de ogen van allen zullen 
opengaan om de verborgen kennis onder ogen te zien, en deze wereld die jullie zo groot achten ─ 
met zijn uitgestrekte continenten, zijn zeeën zo uitgestrekt evenals zijn woestijnen, zijn paden zo 
lang, zijn mensen zo ontoegankelijk voor jullie hun rassen zo onbegrijpelijk ─ zal worden veroverd 
door een lering, door een woord, door een openbaring. Maar dit zal geen spoor van bloed, dood of 
pijn achterlaten. 
37 De mens zal worden verlicht door een woord dat de vuren zal verteren. Maar dit vuur zal van 
liefde zijn, en het spoor dat het achterlaat zal van leven, gezondheid, troost en vrede zijn. Deze Leer 
is Mijn Wet, Mijn Woord en Mijn Eeuwig Werk, dat Ik nog eenmaal aan Mijn kinderen aanbied, en 
het zal met kracht uitbarsten uit de harten van allen, omdat het in iedere ziel geschreven staat, en 
het zegel ervan onuitwisbaar is. 
38 Wat zal het begin van dit werk zijn, en hoe zal deze kennis de mensen bereiken? Ik heb alles 
perfect voorbereid: Een groot deel neem ik op me als mijn taak. Ik sta echter toe dat u en Mijn 
geestelijke gastheren aan dit werk deelnemen, evenals Mijn boodschappers, aan wie Ik een oneindig 
aantal zendingen heb toevertrouwd, opdat u als legioenen van Licht op weg kunt gaan om deze 
openbaring en verklaring te brengen van de geestelijke manifestaties die werkelijkheid zijn geworden 
in voorbije tijden en in het huidige Tijdperk, waarin slechts weinigen zich de omvang ervan hebben 
kunnen voorstellen. Maar dit licht zal tot allen komen zonder onderscheid van sociale klasse of ras. 
Want gij zult u niet terughouden uit vrees voor het oordeel of de straf der ongeloovigen. 
39 Ik zal u de aanwijzing geven, wanneer u aan het werk moet gaan, want het zal een tijd zijn van 
zulke grote en duidelijke tekenen, dat u de roep van de geestenwereld en de roep van deze wereld 
zult horen, die met hun gebeurtenissen zullen aangeven, dat het uur van uw strijd is aangebroken. Ik 
zal met je spreken van geest tot geest en je de weg wijzen. Maar Ik wil dat gij, voordat gij tot de 
mensen komt als leraars, komt als geneesheren, en dan, wanneer gij hun pijn hebt bevredigd, 
kunnen zij drinken uit de bron van de zuivere wateren van Mijn Woord. Zoek eerst de wond, de 
zweer of de ziekte, en genees hun lijden, en richt u dan tot hun ziel. 
40 Ga tot uw medemensen, zoals Jezus in het tweede tijdperk deed, en breng voor Mijn aangezicht 
de genezende balsem. Maar wat is de balsem, o discipelen? Is het het water van bronnen, gezegend 
en veranderd in medicijnen voor de zieken? Nee, mensen. De balsem waarover ik tot u spreek is in 



uw hart. Daar heb ik het geplaatst als een kostbare essentie, en alleen liefde kan het ontsluiten, 
zodat het onstuitbaar naar buiten stroomt. Als u het wilt uitstorten over een zieke, zullen het niet uw 
handen zijn die genezen, maar de Geest die overvloeit van liefde, barmhartigheid en troost. Het is 
waar je je gedachten op richt dat het wonder zal plaatsvinden. 
41 U kunt de wezens en elementen van de natuur op velerlei manieren beïnvloeden om allen troost 
te brengen. Maar ik zeg je ook dit: Wees niet bang voor ziekten, en wees geduldig en barmhartig met 
allen. 
Wat de bezetenen en de verwarden in hun menselijke geest betreft, kunt gij eveneens genezen, want 
gij bezit dit vermogen en moet het ten dienste stellen van de wezens die in wanhoop en vergetelheid 
verkeren. Bevrijd hen en onthul deze macht voor de ongelovigen. Het is een van de grote opdrachten 
van dit volk om het licht te brengen waar duisternis is, om elke slavernij en elk onrecht te verbreken, 
en om deze wereld haar Heer te doen kennen en zichzelf, haar innerlijk, te aanschouwen in volle 
kennis van de waarheid. 
42 Help hen die, in de waan dat zij nog tot deze wereld behoren, verstoord en verward in hun ziel 
leven, liefdevol om hun weg uit hun grote dwaling te vinden. Gebruik geen geweld, maar vul uw hart 
met tederheid en mededogen om alle wezens rechtvaardig te behandelen. 
43 Hebben jullie geen licht en troost gebracht aan deze verwarde wezens? Ja, de Meester zegt het je. 
Sinds ik je deze kennis gaf, heb je het pad van deze wezens verlicht. Maar hoe groot moet uw geloof 
en uw gebed zijn om deze zielen te bekeren. 
44 De strijd waarin de duistere machten zullen worden neergeworpen, is reeds losgebarsten van de 
ene wereld naar de andere. De grote strijd vindt plaats in het heelal, en het is noodzakelijk dat de 
mens daarvan overtuigd wordt, opdat hij de wapens opneemt. Zolang de wereld zich voorbereidt en 
de laatste test nadert die het Licht over haar moet brengen, moet u bidden, waken en de genezende 
balsem brengen aan allen die in nood zijn. Ga tot hen in uw gebed en geef hen bescherming onder 
uw geestelijke mantel. Want als jij je wezen in liefde uitstort, zal ik het hele universum omvatten met 
mijn geest. 
45 Bid, mensen, verlies niet voor een ogenblik de moed bij het naderen van mijn vertrek. Sterk op 
mijn woord en vraag om de vrede van de naties. 
46 Ben niet van plan in de toekomst te weten wie u vroeger was en wie u morgen zult zijn. Bedenk 
alleen dat jullie er geweest zijn, dat jullie er nu zijn, en dat jullie er weer zullen zijn, en dat jullie Mij 
zullen bereiken langs de weg die Ik voor jullie heb uitgestippeld ─ dat jullie de Geest van Israël zijn, 
het uitverkoren volk, om hoge posities in Mijn Werk te bekleden. Span u in, opdat gij vrede op aarde 
en gelukzaligheid in het hiernamaals moogt verkrijgen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 340  
 
1 Met liefde en barmhartigheid herinner Ik jullie aan de woorden die Ik jullie in het Tweede Tijdperk 
gegeven heb, toen Ik jullie leerde elkaar lief te hebben en duidelijke sporen van Mijn liefde op jullie 
weg achter te laten; Ik ben het die jullie geleerd heb elkaar lief te hebben en duidelijke sporen van 
Mijn liefde op jullie weg achter te laten 
2 Ik heb jullie geleerd God meer lief te hebben dan alles wat geschapen is. Maar in dit Derde Tijdperk 
wend Ik Mij opnieuw tot jullie ziel om haar Mijn Liefde, Mijn Licht en Mijn Barmhartigheid te 
schenken. 
3 Verwijdert u niet uit Mijn boezem, want gij weet niet wat de toekomst u brengen zal, en Ik wil niet 
dat gij in die tijd zwak zijt. Jullie zijn het uitverkoren volk dat erop uit zal trekken om de wereld de 
veilige weg te wijzen en haar, lettergreep voor lettergreep, het onderricht te geven dat Ik jullie heb 
toevertrouwd. Maar Mijn Werk is niet een andere godsdienst ─ het zijn de mensen geweest die 
godsdiensten hebben geschapen naar hun verstand. Mijn Werk is een Leer, is een Wet die Ik jullie 
heb gebracht sinds het begin der tijden. 
4 In deze tijd drinkt de mensheid de beker van het lijden leeg en zegt: "Dat is de straf van God." Maar 
de Vader zegt tot jullie: "Ik ben liefde en Ik straf jullie niet. U bent het zelf die uw zuivering hebt 
verkregen." In deze tijd geef Ik u het onderricht, en dit ontvangt gij door het Woord, door intuïtie, de 
gave van het zien, en openbaring. Ik versterk uw ziel, zodat zij niet wordt verrast door de verleiding, 
die u altijd van het pad van het licht wil afleiden. 
5 Ik hoor hen die in de grond van hun hart tot Mij zeggen: "Maak ons waardig deel uit te maken van 
Uw apostelschap." maar Ik zeg jullie dat Ik na 1950 nieuwe discipelen en dienaren van Mij zal 
opleiden die Mijn boodschappen zullen ontvangen door intuïtie en inspiratie om tot de mensheid te 
spreken. 
6 Jullie vragen je af wat de betekenis is van de "zeven treden van de ladder des hemels" en jullie 
Meester zegt jullie met zekerheid: het getal zeven betekent spiritualiteit, het is de spiritualiteit die Ik 
wil zien in Mijn uitverkoren volk Israël. Jullie moeten tot Mij komen met al jullie deugden en 
ontplooide bekwaamheden. In het zevende stadium, of de zevende fase van je evolutie, zul je bij Mij 
aankomen en de Hemel haar poorten zien openen om je te ontvangen. Ik verlaat u geen ogenblik en 
als de pijn in uw hart is, is het niet omdat Ik u verlaten heb, want Mijn Liefde is oneindig. De reden is 
dat de Vader heeft toegestaan dat de pijn jullie bereikt, zodat jullie wakker en alert worden. 
7 Jullie, geliefde mensen, zijn bij Mij in de vertegenwoordiging van de mensheid. Jullie maken deel uit 
van de stammen van Israël, de 144.000 uitverkorenen van Mijn uitverkoren volk. Maar sommigen 
van jullie zijn in de geest, en anderen in de materie. 
8 Deze boodschap van vrede en vertroosting zult gij brengen naar alle plaatsen op aarde, want de 
nood van de mensheid is groot. Ik heb je reisbundel gevuld met mijn geschenken van liefde en Ik heb 
een zwaard in je handen gelegd, opdat je de duisternis die je op je weg wil tegenhouden, kunt 
verwijderen. 
9 In dit Derde Tijdperk heb Ik voor u de tafel gedekt en uw ziel het geestelijk voedsel gegeven. Want 
het is de Heilige Geest die u verlicht, zodat u spiritualiteit kunt bereiken. 
10 Elia is de voorloper geweest in deze Derde Tijd. Hij heeft u verenigd in de horde van mijn liefde en 
helpt u op deze weg voort te gaan, opdat u zult leren elkaar te vergeven en lief te hebben. Een ieder 
die mijn leer volgt, zal het Licht en de gemoedsrust bereiken, en de vreugde zal in zijn wezen 
overvloeien. 
11 In Mijn Liefde heb Ik jullie de vrijheid van wil geschonken, opdat jullie door jullie eigen wil tot Mij 
kunnen komen. Maar omdat jullie niet in staat waren te zweven, ben Ik tot jullie gekomen om jullie 
de weg te wijzen met de tederheid van Mijn Goddelijke Liefde. 
12 De ware spiritist zal niet door zijn woorden worden gekend, maar door zijn goede voorbeelden. 
Om jullie te helpen bij je ascentie, komt mijn lichtstraal naar jullie wereld om jullie zielen te 
verlichten en te verheffen. 



13 De mensen hebben mijn liefde nodig, mijn woord, dat moet doordringen tot op de bodem van 
hun hart. De Meester vecht onvermoeibaar voor jullie zielen om elke dag meer verlicht te worden, 
zodat zij, bevrijd van onwetendheid, naar hogere regionen kunnen stijgen. 
14 De poorten van mijn Rijk zijn geopend en "het woord" van de Vader komt met oneindige liefde tot 
jullie om jullie opnieuw de weg te wijzen. 
15 Ik ben weer tot de mensheid gekomen, maar zij heeft Mij niet gevoeld omdat Ik geestelijk ben 
verschenen en haar materialisme groot is. Aangezien uw ziel uit Mijn Goddelijke Geest is 
voortgekomen, waarom hebben de mensen Mij dan niet gevoeld?..: Omdat ze hun ziel hebben 
gebonden aan materialisme, aan de lagere passies. Maar hier is het Lam Gods dat als licht tot u komt 
om u te verlichten en u de waarheid te brengen. 
16 Mijn woord is het voedsel voor uw ziel, het is het kristalwater waarin zij zich zal louteren om van 
haar God te ontvangen wat haar toekomt. Streef niet naar de schatten der aarde, streef naar de 
eeuwige schatten, opdat gij de heerlijkheden moogt kennen, die u omringen. 
17 In moeilijke ogenblikken, wanneer jullie je bedroefd en terneergeslagen voelen, sta dan op in 
gebed opdat jullie barmhartigheid ontvangen van jullie Vader. 
18 Mijn volk, jullie voelen je neerslachtig omdat het jullie aan geloof en vertrouwen ontbreekt. Maar 
waarlijk, ik zeg u, als het u aan geloof ontbreekt, zult u de moed verliezen en uw ziel zal zich zwak, 
droevig en terneergeslagen voelen. Ik wil dat jullie je geloof en vertrouwen op jullie Vader stellen, 
zodat jullie alles krijgen wat jullie nodig hebben. Heb lief opdat gij gelukkig moogt zijn, wees goed en 
niet veeleisend, lijd geduldig en vergeef de beledigingen van uw naaste. 
19 Ik heb jullie geroepen opdat jullie Mijn onderricht weer zouden ontvangen en opdat jullie Mij in 
jullie hart zouden laten wonen en Mijn wil zouden doen ─ opdat Ik Mij door jullie bemiddeling zou 
openbaren door goede werken. 
20 In het Tweede Tijdperk heb Ik, Christus, Mij geopenbaard door de lippen van Jezus van Nazareth, 
en toen de mensen Mij het Leven als Mens noemden, bleef deze boodschap van licht uw wereld 
verlichten, en zo zal het te allen tijde gaan 
21 Doorgrond elk woord van mij, dan zul je in staat zijn het licht van de waarheid te bereiken, en je 
ziel zal steeds groter worden en opklimmen op de volmaakte ladder van mijn geestelijk licht. 
22 Mijn licht is altijd bij de mensen geweest en heeft zich door mijn boodschappers geopenbaard. De 
apostelen van het Tweede Tijdperk, verlicht door het licht van de Heilige Geest, zaaiden het 
geestelijke zaad van Mijn Leer. In het Derde Tijdperk onderwijs Ik jullie met oneindige liefde, 
eveneens gebruik makend van het menselijk intellect, opdat jullie, wanneer jullie je eenmaal vol van 
dit licht en barmhartigheid voelen, deze stralen van licht en barmhartigheid naar de mensheid 
kunnen brengen. Zoals Ik jullie instrueer, zo instrueer ─ zoals jullie van Mij ontvangen, zo breng Mijn 
woord aan jullie medemensen met oneindige liefde. Wijs niet op de overtredingen van uw naasten, 
want ik ben niet gekomen om uw overtredingen te verraden. Ga op mijn weg en zaai rozen, ook al 
moet je doornen oogsten. Als de doornen je hart verwonden, zal ik je wonden helen. Ik zal u 
genezende balsem, troost en zielenkracht geven. 
23 Mijn volk, er is verdrukking in de wereld, maar Ik zeg u dat die niet eeuwig zal duren. Want Ik ben 
gekomen om de duisternis van de wereld weg te nemen en haar geestelijk licht te geven, zodat deze 
grote verdrukking voor altijd zal worden weggenomen, zodat de mensheid zich gelukkig zal voelen, 
zoals Mijn Wil is. Maar geef de Vader niet de schuld van jullie lijden, noch van jullie oorlogen, want 
dat is niet Mijn Wil geweest. 
24 Ik heb u vrede, eenheid, broederschap en goede wil aangeboden, en u geleerd elkander lief te 
hebben. Ik wil geen krijgers in jouw wereld, noch pijn die jou in zijn greep houdt. Het zijn mensen 
geweest die het zo gewild hebben, omdat zij niet wisten hoe zij elkaar moesten liefhebben en 
vergeven. Ik, de Vader, heb u vergeven, want daar uw zonde groot is geweest, is uw verdrukking ook 
zeer groot geweest. Omwille van jullie pijn heb ik jullie vergeven, want ieder die lijdt en weent 
verdient het medelijden en de barmhartigheid van jullie hemelse Vader, en in deze tijd droog ik jullie 
tranen. 
25 Heb lief en vergeef, opdat jullie mijn Koninkrijk bereiken en een kleed van licht op jullie ziel 
dragen. Uw meester toont u de weg, zodat u uzelf kunt redden. Maar zoals Ik u Mijn hand reik, reikt 



gij die uit naar uw medemensen en leidt hen zachtjes op de weg, toont hun uw liefde en uw goede 
wil. 
26 Wat is de oorzaak van jullie pijn, mijn volk? Je fouten. Ze zijn doornen geworden die jullie harten 
hebben verwond. Maar mijn liefde heelt je wonden. 
27 Ik zeg u: Geeft geen reden dat gij pijn verdient. Kom op mijn weg met het witte gewaad van de 
deugden, opdat je het koninkrijk van de hemel binnengaat. 
28 Zullen jullie deel uitmaken van de geestelijke schare van lichtgevende wezens, want Ik heb jullie 
het licht van de heilige Geest gegeven, opdat jullie zullen stralen als de sterren aan het uitspansel. 
29 Ik zeg u nogmaals: Ik ben de Waarheid, de Weg, het Licht en het Leven. Kom tot Mij, want Ik roep 
jullie op om gebruik te maken van deze hoge eigenschappen van Mijn Goddelijke Geest. 
30 Op dit moment laat Ik jullie geest wijde horizonten zien, zodat jullie je van de materialisatie 
kunnen bevrijden en kunnen nadenken over al het goede dat jullie voor de mensheid kunnen doen. 
31 Met bereidwilligheid en gehoorzaamheid zult gij mijn bevelen uitvoeren en uw lichaam 
beheersen, opdat gij in de samenwerking van ziel en lichaam mijn wil kunt doen. 
32 Je hebt mijn liefde en mijn geestelijke weldaden. U die mijn vrede hebt, zult bidden voor de naties 
die in chaos verkeren. 
33 Ik laat Mijzelf voelen in de harde harten der mensen ─ degenen die de oorlogen willen 
aanwakkeren ─ opdat zij zullen beseffen dat Mijn Wil sterker is dan hun oorlogszuchtige bedoelingen. 
Als het hart van die mannen hard blijft en zich niet laat veranderen door Mijn wil, zal Mijn 
gerechtigheid over de hele wereld worden gevoeld. 
34 Bid voor de mensheid, geliefde mensen, vecht en werk, opdat zij door uw bemiddeling mijn 
barmhartigheid ontvangen. Want dit is uw zending en de genoegdoening die uw ziel in deze tijd 
heeft, opdat u verdiensten zult verwerven. 
35 Slaap niet, Israël, ga voorwaarts met het licht van de heilige Geest bij de vervulling van je moeilijke 
opdracht. In deze tijd gaat de jeugd uit, en zoals Kaïn, beroven de broeders elkaar van het leven. 
36 Sta op en breng de wereld mijn licht en de balsem voor haar grote lijden. Vecht met het zwaard 
van het licht en red de wereld van haar zonde. Door uw gebed, elimineert u de kwade invloeden die 
de mensen bedriegen. Ik wil dat de wereld jullie erkent als boodschappers van mijn Goddelijkheid, en 
dat jullie in deze tijd waarin ik jullie allen beoordeel, mijn dienaren zijn in wie ik het licht en de macht 
heb gelegd om de duistere machinaties van de wereld te verpletteren. 
37 Bescherm uw kinderen tegen afgoderij in deze tijd. In de verschillende religieuze 
gemeenschappen vragen velen mij: "Heer, U zei dat U zou terugkeren. Waarom openbaart U Uzelf 
niet aan ons?" Het zijn de mensen die Mij niet hebben begrepen, want Ik vervul thans Mijn woord en 
doe Mijn wil onder Mijn uitverkorenen, opdat zij de ambassadeurs zullen zijn die de mensheid 
wakker schudden en getuigen van Mijn aanwezigheid in deze tijd. 
38 Israel: In dit derde tijdperk wachten grote scharen op je. Je moet zijn als een regenboog van vrede 
en licht als je hen de blijde boodschap brengt. 
39 Het is noodzakelijk dat gij tot hen spreekt die Mijn woord verbergen en Mijn leer verdraaien. 
Spreek tot hen in alle duidelijkheid, Ik zal je bijstaan zodat je stand kunt houden tegenover hen. Want 
het zijn de mensen die er de oorzaak van zijn dat mijn werk morgen fout wordt bevonden en dat mijn 
wet wordt vervalst, omdat zij aan mijn werk iets hebben toegevoegd wat er niet bij hoort. 
40 De mensheid zal mijn leer met overtuiging aanvaarden, maar mijn ware dienaren zullen zich niet 
als meesters gedragen tegenover de mensen. Morgen zullen jullie moedig op weg moeten gaan om 
jullie zending te vervullen op plaatsen dichtbij en veraf, zodat de wereld in zichzelf kan opgaan en 
mijn Wil kan vervullen. Maar hoeveel beproevingen wachten op u, Israël! Hoeveel van mijn kinderen 
zullen opstaan als hongerige wolven omdat ze jou willen vernietigen! En als jullie niet voorbereid zijn, 
zullen jullie veel pijn voelen, hoewel dat niet mijn wil is. Wees voorbereid en volg elk van mijn 
instructies op, opdat er geluk zal zijn onder u en in de mensheid. 
41 U laat uw leven aan u voorbijgaan en zegt Mij uw overtredingen te vergeven zoals u uw 
medemensen vergeeft. Maar waarlijk, Ik zeg u, alleen de lippen herhalen die gememoriseerde 
zinnen, maar het is niet uw hart dat Mij een echte en waarachtige vrucht van uw werken aanbiedt. 
42 Soms, wanneer een beproeving op jullie drukt en jullie die ten onrechte toeschrijven aan een 
goddelijke bestraffing, zeggen jullie tegen Mij: "Heer, ik heb mijn broeder vergeven, waarom vergeeft 



U mij niet? In plaats van te zeggen: "Vader, vergeef mij wanneer ik mijn broeder niet heb vergeven 
met de waarachtigheid en oprechtheid waarmee U ons hebt onderwezen." 
43 Indien gij zoudt leeren dagelijks een korte tijd te mediteren en indien uw meditatie het geestelijk 
leven betrof, zoudt gij oneindige verklaringen ontdekken en openbaringen ontvangen, die gij op geen 
andere wijze zoudt kunnen verkrijgen. 
44 Uw ziel bezit reeds voldoende licht om Mij te ondervragen en om Mijn antwoord te ontvangen. 
De ziel van de mens heeft reeds een grote hoogte van ontwikkeling bereikt. Observeer uw 
medemensen van nederige omstandigheden die, ondanks hun gebrek aan kennis, u verrassen met 
hun diepzinnige observaties en met de heldere wijze waarop zij voor zichzelf verklaren wat voor vele 
anderen iets onverklaarbaars is. Krijgen ze dit uit boeken of van scholen? Nee. Maar uit intuïtie of 
noodzaak hebben zij de gave van meditatie ontdekt, die deel uitmaakt van het geestelijk gebed. In 
hun afzondering, afgeschermd van invloeden en vooroordelen, hebben zij de weg ontdekt om zich te 
verbinden met het Eeuwige, het Geestelijke, het Ware; en sommigen meer, anderen minder, allen 
die hebben gemediteerd over de ware essentie van het leven hebben geestelijk licht in hun geest 
ontvangen. 
45 De mens zal de waarheid ontdekken door middel van zijn geest, allen zullen Mijn Aanwezigheid 
voelen, want Ik heb jullie reeds in Mijn tijd gezegd dat ieder oog Mij zal zien wanneer de tijd 
gekomen is. 
46 Welnu, de tijd waarin gij leeft is precies die, welke door mijn woord en mijn profeten van vroegere 
tijden is aangekondigd, waarin alle mensen Mij zullen zien door middel van de gewaarwordingen en 
vermogens van hun geest. 
47 Het zal voor hen niet nodig zijn Mij op een beperkte manier in een menselijke gedaante te zien om 
te kunnen zeggen dat zij Mij gezien hebben, maar het zal voldoende zijn dat hun geest Mij voelt en 
hun verstand Mij begrijpt om naar waarheid te kunnen zeggen dat zij Mij gezien hebben. 
48 Liefde en geloof, evenals intelligentie, kunnen oneindig veel verder zien dan uw ogen kunnen 
doen. Daarom zeg Ik jullie dat het niet nodig is dat Ik Mijn Aanwezigheid beperk tot de menselijke 
vorm of door middel van een symbolische figuur om jullie Mij te laten zien. 
49 Hoevelen van hen die Mij zagen of met Mij bewogen in dat Tweede Tijdperk wisten niet eens wie 
Ik was. Aan de andere kant, hoevelen van hen die niet eens wisten dat Ik als mens geboren was, 
hebben Mij in de geest gezien, hebben Mij herkend aan Mijn licht, en hebben Mijn aanwezigheid 
genoten vanwege hun geloof. 
50 Open al uw ogen en bewijs door uw geloof dat gij kinderen des lichts zijt. 
51 Jullie allen kunnen Mij zien, maar daarvoor is het nodig dat jullie goede wil en geloof hebben. 
52 De poorten van het koninkrijk, dat geestelijk tehuis waarheen gij zult gaan om alles te weten, 
staan open in afwachting van uw ziel. 
53 Doe in dit leven al het mogelijke om de nodige kracht te bezitten om op te stijgen naar het Licht 
wanneer de bevrijding van uw ziel plaatsvindt. Maar wees groot in liefde en in vergeving, in 
barmhartigheid en in licht, opdat, wanneer het uur is aangebroken dat gij het lichaam zult verlaten, 
gij u gemakkelijk zult ontdoen van uw aardse lasten, en gij dan vrij zult aankomen op de weg van 
opgang, zonder te struikelen, naar het huis van vrede. 
54 Om u te helpen in uw evolutie daalt Mijn Woord opnieuw tot de mensen neer om hen de weg van 
de verlossing te wijzen. Ik neem mensen van goede wil liefdevol bij de hand om hen naar het licht te 
leiden en hen, bij elke stap op het pad, de schoonheden te tonen die nog nooit eerder ontdekt zijn. 
55 Wanneer ik tot u spreek over schoonheden, verwijs ik niet naar de natuur, want daarvoor hebt gij 
uw zintuigen gewekt en ontwikkeld. Ik spreek over de schoonheden van het spirituele leven, die jij 
niet kent. Want omdat gij er koud of onverschillig tegenover staat, stelt gij u tevreden met beelden of 
figuren die door de menselijke geest zijn geschapen. 
56 Ik geef u de sleutels om de deuren te openen naar uw eeuwige zaligheid. Deze sleutels zijn liefde, 
waaruit barmhartigheid, vergeving, begrip, nederigheid en vrede voortkomen, waarmee je door het 
leven moet gaan. 
57 Hoe groot is het geluk van uw geest wanneer hij heerschappij heeft over de materie en het licht 
van de heilige Geest geniet! 



58 De beproevingen van dit leven doen u uw geloof voor een korte tijd verliezen. Maar vertrouw op 
Mij, Ik moedig je aan om je zending te volbrengen en dag na dag zal Ik je geloof blijven versterken. 
59 Ik heb u bereid opdat door uw bemiddeling de zuivering van de mensheid zal plaats hebben ─ 
zodat u mijn licht kunt brengen aan de volkeren die met hun grote problemen worden 
geconfronteerd. De mensheid snikt en zoekt vrijheid om de weg naar vergeestelijking in te slaan. 
60 Elke dag wacht ik op de komst van mijn nieuwe leerlingen om hen mijn Werk toe te vertrouwen 
en om van hen een voorbeeld van nederigheid en een zuivere spiegel voor de mensheid te maken. Zij 
zullen op weg gaan zonder er prat op te gaan dat zij Mijn uitverkorenen zijn, en strijden en werken 
als predikers van het geloof om Mijn licht aan de wereld te brengen. 
61 Groot is het getal der scharen, die Mij in dezen tijd horen, maar weinigen zijn het, die hun hart 
hebben toebereid als een heiligdom van Mijn Goddelijkheid. 
62 De tijd voor Mijn openbaring onder u is kort, en daarom wil Ik u voorbereid zien. Ik zeg jullie, mijn 
kinderen: de poorten van mijn Koninkrijk wachten op jullie, zoals het was toen jullie met Mozes in de 
Eerste Eeuw door de woestijn trokken om het land Kanaän te bereiken. Jullie zijn als de verloren 
zoon, daar jullie terugkeren aan de borst van Mijn Vader, opnieuw Mijn strelingen voelen en Mijn 
onderricht ontvangen en als jullie naakt tot Mij gekomen zijn, dan heb Ik jullie met Mijn geestelijke 
mantel bedekt, opdat jullie je niet schamen. Ik heb u een nieuwe dag getoond en u het voedsel van 
Mijn tafel gegeven. Want ik heb uw vallen gezien, en als Vader heb ik met uw pijn meegevoeld. Maar 
in deze tijd heb Ik jullie troost gebracht, mijn woord als het brood van het eeuwige leven, mijn vrede 
en vreugde in jullie leven, opdat jullie je in de armen van jullie Vader mogen voelen. 
63 De geestelijke wereld voelde ook blijdschap toen zij zag dat jij weer bij Mij was. Zij heeft u 
verbonden om te werken in Mijn gang, om de behoeftigen en de zieken op te vangen, om de 
duisternis te verdrijven en de balsem te geven aan de geestelijk zieken. 
64 Juist wanneer jullie je van Mij verwijderen, waak Ik des te dichterbij over jullie, opdat jullie niet in 
de afgronden vallen, want Mijn Liefde is grenzeloos. Ik heb jullie gered uit de woeste golven om jullie 
de haven van de redding te tonen. Ik zal je de weg wijzen, en mijn geestelijke wereld zal je 
beschermen en je helpen om tot Mij te komen. 
65 Het aantal van Mijn dienaren is vermeerderd, maar slechts weinigen zullen gehoorzaam zijn nadat 
Mijn manifestatie door de menselijke geest voorbij is. Maar ik zeg je dat je dan mijn manifestatie 
geestelijk zult hebben. Na bladzijde voor bladzijde mijn leringen te hebben ontvangen, is het nu uw 
taak om de oproep tot de mensheid te doen. 
66 U draagt in uw ziel de gaven van de heilige Geest en mijn liefde, zodat u herkend wordt als het 
spiritistische trinitaire mariale volk. 
67 De Heilige Geest zal u verlichten, het Boek van Instructie zal open blijven, en lettergreep voor 
lettergreep zult u alles begrijpen wat uw Meester u in deze tijd heeft gegeven. Het zal het Derde 
Testament zijn dat de mensheid zal bereiken ─ het Woord dat Ik tot jullie heb gebracht in dit Derde 
Tijdperk door middel van de menselijke geest. 
68 Wanneer het licht van mijn heilige Geest u volkomen verlicht, zult gij u met oprechtheid en liefde 
voorbereiden, zodat gij uit mijn woord zijn betekenis kunt putten en het als voeding en balsem aan 
de mensheid kunt brengen. 
69 De zuchten en snikken van deze mensheid bereiken Mij. Maar ik vraag je: Wie heeft je verwond? 
U zwijgt, en daarom zeg ik u dat het uw fouten zijn geweest die u hebben gekweld. Want de mensen 
hebben hun pad bezaaid met stekelige doornen, niet willende begrijpen dat zij er later op zouden 
moeten lopen. 
70 Soms denk je dat het onrechtvaardig is om de gevolgen te dragen van de fouten van hen die lang 
geleden op aarde rondliepen. Maar wie van u kan beweren dat hij niet behoorde tot hen die het pad 
met doornen bezaaiden? Velen zullen om deze leer glimlachen, maar het zal niet hun ziel zijn die er 
de spot mee drijft ─ het zal hun hart zijn. Want de mens is altijd sceptisch en ongelovig geweest als 
het om het spirituele ging. Maar het zal Mij genoeg zijn dat Mijn Woord hun bekend is, zodat, 
ondanks hun ironie en ongeloof, iets in hen hen zal zeggen dat dit Woord een kern kan bevatten die 
zij uit domheid niet kunnen herkennen. 
71 Wie zal, mijn leringen kennende, nog trachten aan de Goddelijke gerechtigheid te ontkomen? 
Geen. 



72 Hoevele mensen hebben, na een zondig leven te hebben geleid, zichzelf hun leven lang zonder 
lijden en pijn gezien, en toen hun laatste uur in de wereld was gekomen, hebben zij gedacht dat zij de 
Goddelijke Gerechtigheid hadden bespot, of althans dat zij daaraan waren ontsnapt. Dan, wanneer 
zij in het "Geestelijk Dal" zijn, hebben die wezens ─ in plaats van de eeuwige kwelling te vinden 
waarover zij in de wereld worden aangesproken ─ zichzelf met verbazing omhuld gezien in een bries 
van licht en van vrede die geschikt is voor bezinning en voor gewetensonderzoek. Wie moest hun op 
die ogenblikken zeggen dat zij de weg die zij op aarde hadden afgelegd, opnieuw zouden moeten 
bewandelen? Dan voelt de ziel het gewicht van een wijze en onverbiddelijke rechtvaardigheid op 
zich. Maar het is gematerialiseerd en bevat niets van de eeuwigheid, noch van de volmaaktheid van 
de ziel. Het komt in opstand omdat het alles onrechtvaardig acht wat noodzakelijkerwijs rechtvaardig 
en liefdevol is. 
73 Indien gij allen reeds deze kennis bezat, zoudt gij uw moeilijkheden en leed anders dragen. Er zou 
geen wanhoop in je lijden zijn, maar integendeel, je zou innerlijk de voldoening hebben van het 
vervullen van een genoegdoening om je ziel te zuiveren, en in plaats van te lasteren en te rebelleren 
─ waardoor die genoegdoening nog langer en smartelijker wordt ─ zou je dag na dag ernaar streven 
om de last te verlichten door de hoop om je ziel vrij te voelen van vlekken. 
74 In deze Derde Tijd, die van het Oordeel, waarin het geestelijk herstel zijn hoogtepunt moet 
bereiken om dan plaats te maken voor een Nieuwe Tijd, laat Ik Mijn stem horen in de wereld om de 
mensen uit hun slaap te wekken en hun de weg te wijzen om hun beker van lijden te veranderen in 
een wijnbeker van eeuwig leven. 
75 Ik heb u de weg geopenbaard om de dagen der verdrukking te bekorten, om u te bevrijden van de 
doorn waarmee gij u hebt verwond, en Ik heb u gezegd dat Ik niet wil dat gij u onderweg verder 
verwondt. Ik bestrijd uw fouten door licht te geven aan uw geest, zodat deze de oorzaken van zijn 
lijden begrijpt en weet hoe hij ze kan vermijden. Op die manier zult u niet langer het lot of uw 
medemensen de schuld geven van alles wat u overkomt. Want de gedachte er zelf verantwoordelijk 
voor te zijn, zal u niet doen wachten tot uw tegenslagen ophouden, maar u zult onmiddellijk op weg 
gaan en al uw inspanning en wilskracht aanwenden om u te bevrijden van het juk van lijden, zonde 
en onwetendheid. 
76 Het licht is over de gehele aarde verspreid, niemand die dit woord hoort zal het recht hebben te 
zeggen dat het hem in verwarring heeft gebracht. Voordat deze Leer de volkeren van de aarde 
bereikt, zal mijn geestelijke Aanwezigheid hen hebben gewekt en zullen zij de komst van een goede 
boodschap tegemoet zien. Mijn boodschap zal komen om u te zegenen, om u te troosten, om u te 
helpen u te bevrijden van het materialisme en u te verheffen tot een beter leven dat dichter bij de 
waarheid staat. 
77 Dus, leerlingen, als jullie een of meer keren naar de wereld moeten terugkeren, laat dit dan 
gebeuren opdat jullie smakelijke vruchten mogen plukken die vroeger door jullie verzorgd werden, 
opdat jullie ziel de voldoening mag ervaren dat zij de gelegenheid heeft om een werk te voltooien dat 
zij begonnen is. 
78 Verlaat deze planeet niet zonder eerst het werk te hebben voltooid dat aan uw geest is 
opgedragen. 
79 Hoe pijnlijk is het voor hem die moet terugkeren om het werk dat hij verliet nauwelijks begonnen 
te vinden, en dat hij nu moet zien verenigd met nieuwe taken, verantwoordelijkheden en arbeid! 
80 Ik ben gekomen om jullie te helpen jullie fouten goed te maken, om jullie het geheim te 
openbaren van het in één dag goedmaken van een verloren jaar en in één jaar van een slecht 
gebruikte eeuw, en jullie zo in staat te stellen de eeuwigheid te nemen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 



Instructie 341   
 
1 Als mijn boodschap van liefde eens was begrepen, zou de mensheid in vrede leven. Maar de mens 
geeft er de voorkeur aan zichzelf te bevredigen en heeft mijn wet vergeten. 
2 Mensen: Werk in uw streven om mijn Werk te verspreiden niet alleen voor uw eigen vooruitgang; 
verspreid dit Licht aan allen zonder uitzondering. Zij die geestelijk blijven vasthouden aan de 
gewoonten die eeuwenlang zijn overgeleverd, en zich daarom niet hebben bevrijd van hun 
fanatisme, zullen mijn licht niet zien zoals u dat hebt gedaan. Uw geest heeft deze goddelijke 
openbaring aanvaard, maar wat is uw plicht tegenover de mensheid? Om hun de kennis ter 
beschikking te stellen die jullie hebben verworven door van de waarheid te getuigen door jullie 
daden. 
3 Ik heb u uitverkoren om de boodschap van liefde, die Ik u gegeven heb, bekend te maken. Ik heb 
jullie geopenbaard dat Ik in jullie en buiten jullie ben. maar jullie vragen Mij: "Heer hoe kunnen we de 
volmaaktheid bereiken om tot U te komen?" En Ik zeg jullie als antwoord dat jullie door jullie eigen 
verdiensten hoger en hoger zullen komen, totdat jullie Mij bereiken. Daarom raad ik u altijd aan uzelf 
te vergeestelijken, te zweven en uw gaven te gebruiken. 
4 U hebt geen bijzondere vormen van aanbidding of riten meer nodig, noch beelden die leven noch 
kracht hebben. U bent geschapen "naar het beeld en de gelijkenis" van uw God, omdat u geest, 
kracht en gaven hebt om goed te doen. Laat u bij de vervulling van uw zending inspireren door de 
schepping, die leven heeft en de macht en de kracht van uw Heer openbaart. Kijk naar het 
firmament, observeer je omgeving, hoe alles zijn werk doet. Zie hoe de Koningsster leven geeft aan 
deze natuur, en welke harmonie er is tussen haar vitale elementen en de kiem die uit de aarde 
ontspruit. Alle dingen in perfecte harmonie openbaren de grootheid van God. 
5 Christus beheerste in zijn volmaaktheid de materie, en daarom verrichtte hij het wonder dat 
blinden blind maakte en lammen liet lopen. Het was de geest die zich openbaarde door het lichaam. 
Je moet nog evolueren zodat je geest het lichaam kan overheersen en zich erdoor kan openbaren. 
6 Opnieuw kom ik tot u als liefde en barmhartigheid. Maar mijn licht straalt op iedereen omdat de 
wereld spirituele leiding nodig heeft. 
7 De mensen van goede wil die de mensen vermanen en daarbij afzien van alle persoonlijk voordeel 
en ijdelheid ─ zij die werkelijk weten dat de mensen ver van hun geestelijke Vader verwijderd zijn en 
dat het nodig is dat zij tot zichzelf inkeren, tot bezinning komen en luisteren naar het woord van het 
licht opdat zij zich vergeestelijken ─ zij die zich inzetten voor het welzijn van hun medemensen, tot 
welke godsdienst of leer zij ook behoren ─ zij zullen de waarheid verkondigen, en de waarheid is God. 
8 Mijn Leer is universeel, en naarmate de ziel van de mens zich ontwikkelt, zal zij al het bijkomstige 
verlichten en zoeken naar vergeestelijking, licht en leiding naar haar volmaaktheid. 
9 Hebt uw God en uw naaste lief, want daarop is de wereldse verstandhouding gebaseerd. 
10 Ik heb u mijn werk toevertrouwd, opdat de wereld door uw bemiddeling mijn woord zal 
ontvangen. Ga tot allen gelijkelijk, maak geen onderscheid tussen rassen of kleuren, want allen 
hebben dezelfde geestelijke voeding nodig. Bij elk goed werk dat je doet, zal je ziel vervuld zijn met 
vreugde. Je zult mijn vrede voelen en meer kracht om verder te gaan in de voltooiing van je spirituele 
vereniging. 
11 Met liefde wacht ik op de terugkeer van de schapen die de horde hebben verlaten ─ zij die nu 
andere wegen gaan. In deze tijd doorkruist jullie Meester de woestijn om te zoeken naar hen die zijn 
afgedwaald ─ hen die Ik nu zie, hoewel Ik hen Mijn genade en Mijn liefde heb geschonken, verstrikt in 
hun grote stormen. 
12 Geliefde discipelen, zielen die uit Mij zijn voortgekomen: Ik heb jullie in deze tijd voorbereid met 
Mijn kracht en met Mijn liefde, opdat jullie niet meegesleept worden door de verwarring die de 
wereld omhult. 
13 Spoedig zal de tijd van mijn openbaring door het menselijk verstand eindigen, en daarna zult gij u 
begeven om onder de mensheid te getuigen. Ik heb jullie in de reddingsboot geleid en jullie gemaakt 
tot mijn soldaten van het derde tijdperk, die de strijd zullen aangaan om de wereld het vertrouwen, 
de liefde van haar God te laten voelen. 



14 U zult als een heldere spiegel voor de wereld zijn. U zult mijn woord in vervulling zien gaan, van de 
eerste tot de laatste. Want jullie zijn mijn dienaren, die mijn bevelen met nederigheid en 
gehoorzaamheid zullen opvolgen, en die de wet, die in hun hart geschreven staat, met zich mee 
zullen dragen. 
15 Als Meester leer Ik u nederigheid, opdat gij met Mij als voorbeeld op weg zult gaan en in alle 
provincies zult komen. Want de mensen zijn hongerig en dorstig naar Mijn woord. 
16 Het is nodig, geliefde mensen, dat jullie vertrekken naar de verschillende wegen van de aarde. 
Want zie, zelfs in de Mexicaanse natie, hebben velen mijn Werk niet gekend. Besef dat er in de 
wereld al mensen opstaan die beweren in mijn naam te werken, hoewel zij het zijn die in geestelijke 
nood verkeren. 
U echter, die rijkelijk door mijn Goddelijkheid bent begiftigd, wat is uw taak? Om Mijn Leer bekend te 
maken. Gij zult u niet verbergen voor de wereld, noch haar de barmhartigheid ontzeggen die zij mist. 
17 De sekten, de kerken en de verschillende leerstellingen zullen u in de weg staan en u op een 
dwaalspoor willen brengen, terwijl zij verklaren de waarheid in pacht te hebben en beweren mijn 
discipelen te zijn. Jullie moeten echter mijn orders gaan uitvoeren. Ik geef je deze waarschuwing, 
zodat je klaar bent voor de strijd. Ik zal bij u zijn en u aan de mensen bekend maken als de 
bemiddelaars van mijn vrede, als de balsem die hun pijn verzacht. 
18 Door jullie gehoorzaamheid zullen jullie stap voor stap hoger klimmen naar de top van de berg. 
Daar wacht ik op de gemarkeerden van de twaalf stammen van het gezegende volk Israël. 
19 Mijn onderricht in deze tijd is het Derde Testament, waarin gij Mijn geboden zult vinden, en dat Ik 
u in figuurlijke zin en ook in duidelijke vorm heb gegeven, opdat gij daaruit moogt nemen wat voor 
ieder van u bestemd is. Ik heb Mijn woord met onuitwisbare letters in u gegrift, Israël, en niets zal 
het verloren doen gaan, en zo zult gij te allen tijde kunnen getuigen van wat Ik in Mijn volmaakte 
wijsheid aan de mensheid heb toevertrouwd. 
20 Het is door het gebed dat gij Mij bereikt, bijgestaan door Mijn geestelijke wereld die u beschermt. 
Jullie kennen deze weg al, want in de lessen die Ik jullie in het Derde Tijdperk heb gegeven, heb Ik 
jullie bij de hand genomen en jullie geleerd hoe je Mij kunt bereiken door gebed. 
21 Het licht van Mijn Woord is als een vuurtoren voor u en verlicht uw leven. Je zult niet langer je 
weg kunnen kwijtraken, want Ik ben voor je. Jullie zijn hierheen gehaast op Mijn roep omdat jullie 
Mij liefhebben en Mij geopenbaard hebben gevonden in al Mijn glorie. Zij die Mijn aanwezigheid in 
het geestelijk visioen hebben gezien, zijn verrukt geweest, maar jullie allen hebben Mij gezien met de 
ogen van jullie liefde en jullie geloof. Gij allen hebt Mijn woord genoten als een nectar, als een 
voortreffelijke maaltijd, en als een balsem die ook geneest. 
22 Gij zult de vrucht van Mijn woord niet meer kunnen verwarren met andere vruchten, omdat gij nu 
de smaak kent en weet dat zij alle volmaaktheden bevat. Op dit ogenblik bereid Ik u voor om tot 
anderen te spreken wanneer de tijd rijp is, wanneer uw voorbereiding groot is en u zich bevrijdt van 
uw materialisme. 
23 Ik stort op alle zielen het wezen van Mijn Woord, Mijn Liefde en Mijn Licht uit en ieder die Mij 
zoekt, vindt Mij. 
In alle godsdiensten, leerstellingen en geloofsovertuigingen die op aarde bestaan, heb Ik verheven 
mensen gevonden die Mij zoeken in de vergeestelijking ─ zielen die zich hebben bevrijd van alle 
materialisme en in hun eigen innerlijk een tempel voor Mij hebben opgericht. Intuïtief hebben zij van 
Mij ontvangen, want Ik heb hun - evenals aan jullie - alles geopenbaard wat tot het Derde Tijdperk 
behoort. Ook zij hebben in de Schriften gelezen, in Mijn Woord dat in het Tweede Tijdperk is 
gegeven, en in de uitleggingen en discussies, dat Ik daarmee Mijn licht onder u uitstort, en Ik heb de 
vruchten van hun geest met liefde ontvangen. 
24 Zij bereiden grote werken voor wanneer zij de mensheid verloren en gedesoriënteerd zien. Zij zijn 
opgestaan, zij hebben zich verdienstelijk gemaakt en zij hebben tot Mij gezegd: "Vergeef hen die 
onwetend zijn. Wij hebben Uw licht, de gaven, de kracht in ons om Uw geboden te kunnen 
vervullen." Zij bouwen op de Wet, op Mijn Woord dat in voorbije tijden gegeven is, en zij 
onderzoeken de profetieën en de mededelingen die Ik aan Mijn discipelen heb gedaan, en zij zeggen 
tegen zichzelf: "Nu is het die tijd." Daarom zoeken zij Mij, en daarom ben Ik bij hen, want Ik heb Mij 
niet voor de mensen verborgen. Iedereen die Mij zoekt, heeft Mij bij zich. 



25 Ik ben de Universele Vader, mijn liefde daalt neer tot alle harten. Ik ben gekomen tot alle volkeren 
der aarde. Maar als Ik dit Mexicaanse volk heb uitgekozen om er Mijn Woord en Mijn openbaringen 
in al hun volheid over uit te storten, dan is dat omdat Ik het nederig vond, omdat Ik deugden 
ontdekte in zijn inwoners en in hen de zielen van het "volk van Israël" incarneerde. Maar niet allen 
behoren tot deze nationaliteit, niet allen zijn geïncarneerd. Verspreid over de wereld zijn nog steeds 
de zielen die tot het getal der uitverkorenen behoren. Zij zijn gemerkt, Ik heb hun ogen geopend, Ik 
heb hun hart gevoelig gemaakt, en van geest tot geest spreken zij met Mij. 
26 U hebt mijn woord en mijn openbaringen door middel van het menselijk verstand ontvangen, en 
door uw gaven hebt u de ontplooiing van dit werk in het derde tijdperk gezien. Daarom, mensen, 
jullie zijn mijn getuigen, die met volle overtuiging zullen spreken over wat zij gezien en gehoord 
hebben, die elk woord van mij zullen doorgronden, die mijn zegeningen zullen vertolken. Want de 
anderen bezitten, ondanks hun intuïtie en opleiding, niet alle kennis die jij hebt. Hun verdiensten zijn 
groot, want zij hebben Mij niet gehoord in de vorm waarin jullie Mij gehoord hebben. Toch zijn ze 
verenigd met u in gedachten. De dag zal komen dat jullie elkaar op het pad zullen ontmoeten en 
elkaar zullen herkennen. Jullie geestelijke blik zal in hen de ziel ontdekken die zij in zich dragen ─ hun 
kracht en hun deugd, en op dat moment zullen jullie elkaar de hand schudden en weten dat die 
reiziger die jullie pad kruiste, ook tot Mijn uitverkorenen behoort. 
27 Niet allen zullen mijn woord in deze vorm horen. Waarom, volk van Israël? Je weet het niet, je 
weet niet of het komt door je gebrek aan eenheid, of door je lage spiritualiteit. Maar wees 
eensgezind met hen, want zij zijn, net als jullie, verantwoordelijk voor de mensheid. 
28 Gij zult uw deel doen, voor hen bidden en hen leiden. Tot mijn uitverkorenen behoren ook zij die 
zich hebben gewijd aan de dienst van mijn Goddelijkheid en die een gewaad dragen als geestelijken. 
Onder de uitverkorenen zijn de nederigsten, die onopgemerkt tussen de menigte leven. Er zijn er ook 
die de wetten en regeringen van de aarde vertegenwoordigen. Ik alleen ken hun aantal en kan hen 
onderscheiden. Gij, Israël, zult hen kennen door uw geestelijke voorbereiding. 
Gij allen moet één lichaam en één wil vormen op het ogenblik van de beproeving, wanneer Ik moet 
eisen dat het volk Israël verstrooid wordt om overal Mijn zaad te zaaien. Laat je nu niet beïnvloeden. 
Sommigen van jullie zullen naar de boezem van de instellingen gaan en daar jullie missie van liefde, 
barmhartigheid en onderricht vervullen. De anderen zullen naar de inwoners van de grote steden 
gaan. Jullie zullen je te midden van deze onwetenden begeven en daar zullen jullie strijden tegen het 
fanatisme en de onwetendheid van jullie medemensen. 
29 De tijd van de vervulling van uw zending is nog niet gekomen. Ik heb je nummer nog niet helemaal 
gemarkeerd. Jullie zijn nog in de tijd van onderricht, jullie zijn mijn discipelen. Maar de tijd zal komen, 
dat gij leraars zult worden, dat de mensen u om een woord zullen vragen, en dat woord, dat van uw 
lippen komt, zal de waarheid zijn, zal mijn zuivere leer zijn. Je moet het reciteren zonder iets toe te 
voegen. 
30 Ik bereid je voor op dit moment. Ikzelf heb deze grote taak op me genomen om jullie harten te 
vormen. Ik heb dit niet aan mensen toevertrouwd omdat ik egoïsme in hen zie. Ikzelf heb jullie 
harten gecultiveerd en door de beproevingen die jullie op je weg hebben doorstaan, is er aan 
gewerkt. Toen gij struikelde, zeide Ik tot u: Deze beproeving zal u groot licht geven. En terwijl je 
nadacht, begreep je dat die beproeving die Ik op je pad plaatste noodzakelijk was ─ dat het een fase 
van je hart was die gladgestreken moest worden. Realiseer je je hoe perfect Mijn Werk is? Hoe 
zouden jullie dan Mijn woord kunnen gebruiken om tot de mensen te spreken als jullie niet gezuiverd 
waren, als jullie geen groot licht en grote spiritualiteit in je hadden? 
31 Ik alleen leid u, Ik alleen ken het innerlijk van ieder van u, en naar gelang uw zielensterkte heb Ik u 
de beproevingen gezonden. Zo heb Ik jullie onderwezen, want ieder van jullie moet zich op het juiste 
moment als een apostel van Mijn Goddelijkheid opstellen. Ontelbaar zijn de leringen die ik jullie heb 
gegeven. Hoe vaak heb ik met je gesproken over vervlogen tijden! 
In dit Derde Tijdperk heb Ik de drie Testamenten verenigd en er één Boek mee gemaakt. Maar in dit 
jaar 1950, wanneer ik u de laatste bladzijde door menselijke overbrenging geef, zegt de Meester u in 
waarheid: Met deze bladzijde zal het boek niet gesloten worden. Ik zal doorgaan met het schrijven 
van nieuwe en ontelbare pagina's voor jullie. Ik zal licht blijven werpen, opdat gij zult doordringen in 



mijn woord, opdat gij daarin zult blijven zoeken, en in de loop der tijden zult gij een grotere 
vergeestelijking bereiken, omdat gij niet ophoudt. 
32 In het jaar 1950 hebben jullie de grootste vergeestelijking nog niet bereikt; jullie staan pas aan het 
begin ervan. Maar daarna zullen jullie deze gave, die in ieder van jullie latent is, ontwikkelen. 
33 Bereid u voor, volk van Israël! Ik ben te allen tijde de meester. Ik zal Mij niet verwijderen, zoals Ik 
na Mijn komst in de wereld als mens niet afwezig was. Na Mijn vertrek ben Ik altijd aanwezig 
geweest. Ik ben er al geweest in alle tijden en in alle daden van mensen, altijd hun werken 
opschrijvend, altijd hun bestaan oordelend. Wie zal mij verhinderen dat te doen? Wie kan jullie 
verhinderen om tot Mij op te stijgen en Mij lief te hebben? Wie kan Mij beletten u lief te hebben, u 
te beschermen, u te troosten en over al uw handelingen te oordelen? 
34 Jullie die de mensheid vormen zijn zij die zich van Mij verwijderen, die niet langer vervuld zijn van 
liefde voor Mijn Goddelijkheid, die verzinken in materialisme, die zich laten meeslepen door de 
hartstochten en hun spirituele zending vergeten. Maar de Vader is onveranderlijk en onverbiddelijk 
in Zijn wetten en in Zijn oordelen. Ik ben altijd hetzelfde. Denk niet dat mijn Geest zich op een 
bepaald moment met meer liefde manifesteert dan op een ander. Ik ben dezelfde Geest als die welke 
sprak door Mozes en de profeten ─ dezelfde als die welke sprak door de aartsvaders en de apostelen, 
en dezelfde als die welke sprak door al de boodschappers. 
35 Denk aan mijn goddelijkheid, mensen. Wees als de Vader! Hou van me met dezelfde liefde! 
Verander niet van liefde in kilte! Wees niet vurig vandaag en koud morgen! Ik wil jullie altijd liefdevol 
zien, altijd gelovig, altijd verheven en spiritueel, altijd tot Mij naderen op de weg naar boven. Want 
dit is het doel van je geest. 
36 Waarom toont gij Mij de ene dag uw liefde en geloof, en wantrouwt gij Mij de andere? Waarom is 
je hart zo wispelturig? Ik wil je zien als een solide rots, je geloof altijd hetzelfde, je liefde altijd 
groeiend. Ik wil dat jullie zijn als de planten die jullie op aarde kweken, dat jullie niet ophouden in je 
ontplooiing, dat jullie in korte tijd de volheid en de rijpheid van al jullie gaven bereiken, zodat jullie 
Mij kunnen herkennen. 
37 Ik ben de Barmhartigheid die jullie voedt, jullie zijn gewillige planten. Ontvang de dauw, het leven 
dat ik je geef, en gebruik het voor de grootsheid van je geest. 
38 Heden horen de kinderen Mij en Ik spreek tot hen zoals tot de volwassenen of de ouderen. 
Waarom spreek ik niet op een andere wijze tot de kinderen, daar hun verstand klein is? Omdat hun 
geest even groot is als de uwe, omdat ze me kunnen begrijpen. Want het is niet het "vlees" waartoe 
ik spreek, maar de geest. Daarom zeg ik tegen jullie: Denk niet klein van de kinderen, en laat hen niet 
denken dat zij Mij niet begrijpen. Laat ze dichterbij komen! Hun geest is hongerig. Ik zal ze trainen op 
dezelfde manier als ik jou train. Zij zijn de generaties van morgen, die een nieuwe steen moeten 
leggen op uw fundamenten in het werk van opbouw, in het werk van vergeestelijking. 
39 Dit zijn de laatste morgengebeden waarin gij Mijn woord in deze vorm zult horen, maar Ik zie dat 
het aantal van hen die Mij horen nog klein is. Het hart van de mens is verhard, het houdt alleen van 
geld en pleziertjes. Het heeft toegestaan dat de ziel verstoord wordt en vergaat in de wervelwind van 
vijandschappen, hartstochten en ambitieuze doelen. 
40 Alleen het volk Israëls was in staat te ontwaken, en te waken voor hen die slapen; waakt daarom 
altijd. Ik zal de rotsen in vruchtbare planten veranderen, zal mijn zaad op de juiste tijd zaaien. 
Zoals Ik u gezegd heb: "Bouw niet op zand", zo weet Ik wanneer te zaaien, wanneer het hart klaar is 
om te ontvangen, wanneer de tijd gekomen is. Jullie, als discipelen van Mij, moeten handelen zoals 
de Meester handelt: Zaai wanneer je ziet dat een hart er klaar voor is, wanneer het open is ─ 
hongerig om het licht van dit Werk te ontvangen. Je intuïtie zal je de tijd vertellen. Ik zal u grote 
lessen openbaren, en gij zult vele werken volbrengen, geleid door de intuïtie. 
41 Nadat Mijn Woord is beëindigd, wie zal u op aarde onderwijzen? Ieder van jullie zal van Mij 
inspiratie, toerusting ontvangen. Daarom, leer te bidden en je met Mij te verenigen. Na deze 
manifestatie, zullen jullie nog enige tijd samen blijven. De kracht van je gedachten zal ervoor zorgen 
dat je van de Bron van Leven en Licht alle inspiratie ontvangt die je nodig hebt voor je pad, voor je 
manier van leven. 
Ik zal allen inspireren, maar er zullen sommigen zijn die onder u zullen opvallen omdat zij een grote 
intuïtie bezitten, en zij zullen het zijn die raad zullen geven, die zullen spreken zonder zich meesters 



te noemen, zonder zich volgelingen van Mij te noemen. Wees voorbereid, jullie allen, want in die tijd 
zal Ik jullie geloof en jullie vooruitgang beproeven en Ik zal zien dat jullie gebruik maken van al Mijn 
leringen en dat Mijn woord vruchtbaar is geweest in het hart van ieder van jullie. 
42 Ik wil u in die tijd niet zien huilen, noch naaktheid, honger of verlatenheid voelen. Ik wil jullie niet 
zien zwerven als in een woestijn, maar als een gezin vol leven, energie, geestelijke vermogens. Ik wil 
dat jullie elkaar liefhebben, begrijpen en helpen. 
43 Ik heb jullie de liefde geleerd, Ik heb jullie om broederschap gevraagd, Ik heb jullie laten begrijpen 
dat jullie allen met dezelfde liefde geschapen zijn, dat jullie allen uit Mij voortkomen en dat jullie 
daarom allen dezelfde kwaliteiten, dezelfde volmaaktheden hebben. Hoe groter uw verdiensten, des 
te groter zal de inspiratie zijn, en des te groter zullen uw daden zijn. 
44 Als u eenmaal niet zeker weet of u een vaste stap moet zetten, wacht dan. Verzamel al uw 
krachten, beoordeel alle "vruchten", zodat u vooruit kunt komen in uw evolutie. Ik zal elk van jullie 
goede voornemens zegenen. Ik zal uw ziel zo voorbereiden dat zij de richtlijnen van het geweten 
volkomen helder zal begrijpen. Want jullie zullen niet onverschillig blijven zoals in deze tijden. 
45 Vele beproevingen zullen zich voor u voordoen. Je zult met veel weerstanden moeten vechten. 
Maar jullie hebben de eerste beproevingen al doorstaan, jullie zijn al miskend door jullie naasten ter 
wille van mijn Zaak. Je hebt alles verloren en bent toch toegewijd gebleven. Maar met Mij heb je alles 
teruggekregen. Ik heb u de zielenrust gegeven die uw verwanten u niet konden geven. Bij Mij heb je 
vrede gevonden van geest en ziel. Dus waar kun je bang voor zijn als de wereld naar je wijst, als ze je 
belachelijk maakt? 
46 Wees niet bezorgd! Wees zeker van uw geloof, wees er standvastig in, opdat gij op het oogenblik 
der beproeving voor de menschen een teeken moogt geven van hetgeen mijn leer is ─ dat hetgeen gij 
u ter harte hebt genomen juist, goed en waardevol is. 
Ieder van jullie is een vertegenwoordiger van mijn werk. Waar je ook bent, je daden zullen 
beoordeeld worden. Daarom, let op uw daden, op uw woorden, opdat gij overal mijn discipelen zijt. 
47 Leder van jullie is als een sterke pijler op de paden van je leven. U kunt het geloof herstellen van 
degene die het verloren heeft. U kunt de ziel van iemand die afgedwaald is redden van verwarring. Je 
kunt moed, vrede en rust geven aan hen die het nodig hebben. Bedenk dan, mensen, hoe groot jullie 
verantwoordelijkheid is. Bedenk dat Ik jullie niet bij toeval heb geroepen, maar dat toen jullie Mijn 
Werk ontdekten, jullie een grote verantwoordelijkheid op je namen jegens Mij en de mensheid. 
48 Ik ben niet gekomen om uw gehoor of uw hart te verfrissen. Ik ben gekomen om u geestelijke 
openbaringen te onderrichten, en daarna, wanneer gij vol van licht zijt, is het uw plicht de anderen te 
onderrichten. Toen Ik u het uitverkoren volk noemde, was dat niet omdat Ik u boven de anderen 
wilde verkiezen. Het is omdat Ik jullie Mijn leringen wil geven, om jullie alle mysteriën uit te leggen, 
zodat jullie met volle duidelijkheid tot de anderen kunnen spreken en hen kunnen leren Mij te 
volgen. Ik, echter, zal altijd je meester zijn. 
49 Telkens wanneer gij hindernissen vindt, moeilijkheden in het begrip van uw medemensen ─ 
telkens wanneer nieuwe beproevingen uw ziel verrassen, zal Ik tot u zeggen: "Mijn vrede zij met u," 
en door deze groet zult gij Mij herkennen en innerlijk tot uzelf zeggen: "De Meester is met Mij, ik zal 
nu van Hem Zijn ingeving ontvangen, want ondanks al mijn voorbereiding ontbreekt het mij aan licht 
in deze beproeving." Ik zal u het licht geven, Ik zal uw ziel vullen met energie en uw woorden juist 
doen zijn, vol waarheid, vol essentie. 
50 Ik spreek tot jullie allen als mijn discipelen. Ik wil geen "kinddiscipelen" meer zien aan het eind van 
1950. Daarom heb ik zoveel tot u gesproken, mijn onderricht is van lange duur geweest, opdat ieder 
van u zichzelf kan onderwijzen en in korte tijd mijn discipel kan worden. 
51 Ik zie de dankbaarheid in jullie harten. Gij zegt tot Mij: "Meester, mijn leven en mijn daden 
verdienen het niet bij U te zijn en Uw onderricht te ontvangen." 
Spreek niet op deze manier, laat Mij jullie veranderen in Mijn discipelen, laat Mij jullie liefhebben 
zoals Ik altijd gedaan heb. Sta Mij toe Mij onder jullie te openbaren en jullie te openbaren hoeveel Ik 
van jullie houd, opdat jullie elkaar op dezelfde wijze zullen liefhebben en opdat de herinnering aan 
deze leringen, die stromen van liefde zijn, altijd in jullie gegrift zal blijven en jullie hart, vervuld van 
deze liefde, zich zal toewijden aan anderen, aan jullie medemensen. 



52 Ik heb u geïnspireerd met de deugden van naastenliefde, welwillendheid en vergeving. Hoe 
noodzakelijk zijn deze deugden in deze tijd, want ik zie dat de mensheid ze niet meer bezit! Alleen 
egoïsme, onenigheid en onvriendelijkheid gedijen; overal hoor ik wederzijdse laster. Onthoud dat ik 
tegen jullie gezegd heb: Spreek geen kwaad over je medemens, ook al heb je gegronde redenen om 
dat te doen. Wees bereid om de zaak aan mij over te laten. Ik heb jullie niet tot rechters benoemd. Ik 
heb u allen met dezelfde gaven gezonden, opdat gij u als broeders en zusters zoudt beschouwen. 
53 Maar de rechtvaardigheid die op aarde bestaat, vertoont geen rechtvaardige werken. Ik zie 
gebrek aan barmhartigheid, gebrek aan begrip, en de hardheid van harten. Maar een ieder zal toch 
zijn volmaakte oordeel ontvangen. Ik heb deze beproevingen toegelaten, en zolang de mens mijn 
wetten niet nakomt, zolang hij zich ervan afkeert hun geboden te volgen, zal er iemand op aarde zijn 
die zijn hart buigt, die het overtreedt. 
Als jullie de wet zouden naleven, zouden er geen rechters in de wereld nodig zijn, zouden er geen 
straffen zijn, zouden jullie geen regeringen nodig hebben. Ieder zou zijn eigen daden bepalen, en 
allen zouden door Mij bestuurd worden. Jullie zouden allen geïnspireerd zijn door Mijn wetten, en 
jullie daden zouden altijd liefdadig zijn, gericht op vergeestelijking en liefde. 
Maar de mensheid is in diepe afgronden gevallen: immoraliteit, ondeugd en zonde hebben bezit 
genomen van de harten der mensen, en dit zijn de gevolgen: U moet bittere bekers drinken, u moet 
vernederd worden door de mannen die, hoewel zij uw broeders zijn, op aarde de macht uitoefenen. 
Maar wees nederig, verdraag de oordelen met geduld en bedenk dat Ik de volmaakte Rechter ben. 
54 Ik bereid u heden voor door het licht van mijn Geest en vraag van u gebed en introspectie in uw 
leven, opdat u mijn woord zult verstaan en niet alleen horen. Bestudeer het, maar bestudeer het niet 
alleen, maar volg het, zodat u de waarde ervan zult begrijpen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 342  
 
1 Discipelen: gij neemt opnieuw vol geloof deel aan de handeling van het overbrengen van Mijn 
leringen, wetende dat het de laatste lessen zijn die Ik u geef. De Heilige Geest onderwijst zijn geliefde 
kinderen. Het is het hoogtepunt van de tijden, het is het jaar 1950 dat aan het volk van Israël wordt 
aangekondigd als het laatste waarin zij Mijn Woord in deze vorm zullen hebben. Haast u en bereid 
uw hart voor om daarin te bewaren al de betekenis ─ de essentie die Ik in Mijn barmhartigheid 
uitstort. Bereid uw ziel voor en vraag Mij om begrip om elk van Mijn zinnen te begrijpen. Je denkt 
aan de mensheid die achter je staat, die deze openbaringen niet heeft gehoord, die nog in duisternis 
leeft, en je weent in het diepst van je ziel. Je wilt deze leringen delen met je medemensen, maar de 
Goddelijke Meester zegt je: Blijf hopen, maar bereid u van te voren voor, opdat gij uw eerste 
graankorrel kunt zaaien. 
2 Niet allen zullen Mij in deze vorm horen, mensen. Er zijn velen geroepen en weinigen uitverkoren. 
Laat deze zaak in Mijn handen, maar Ik zal uw werk beoordelen vanaf het moment dat u Mijn Woord 
hebt gehoord. Ik zal oordelen over de geslachten die gekomen en gegaan zijn van 1866 tot heden, en 
aan ieder zal Ik geven naar zijn arbeid. Tot u, mensen, kan ik alleen maar zeggen: u kunt uw fouten 
nog goedmaken, u hebt nog kansen om uw missie te vervullen. Indien tot nu toe uw lippen onhandig 
zijn geweest, indien uw harten als rotsen zijn geweest en het geluid van de roep niet hebben 
gehoord, blijf dan hopen. Ik bereid thans de gehele mensheid voor, richt hun gedachten en bewerk 
hun harten. Alle beproevingen die zij doormaakt, leiden haar naar een gewenst doel, namelijk 
vergeestelijking. Maar voor dat gebeurt, zal het gezuiverd worden. 
3 Opdat jullie tot Mij kunnen komen, mensen, is het nodig dat jullie je zuiveren, dat jullie je ziel 
zuiveren opdat jullie Mij kunnen zien en Mij kunnen voelen. wanneer Ik u roep, verberg dan uw 
aangezicht niet, schaam u niet over uw verleden, want voordien zal Ik u toestaan al uw overtredingen 
te hebben uitgezuiverd en waardig te zijn geworden. 
4 Daarom, mensen, wees niet bezorgd als jullie geen grote menigten om Mij heen zien. Ten eerste, 
bereid je voor samen met je geliefden. Ik moet van ieder gebruik maken, en dit zaad dat ik heb 
gezaaid zal zich vermenigvuldigen; er zullen gunstige tijden komen voor vergeestelijking. Vandaag 
kom je alleen obstakels tegen ─ ketens die je verhinderen om vooruit te komen. Maar de tijd van 
geestelijke bevrijding zal voor allen komen, en dan zullen uw denken en spreken zijn als een stroom 
die de velden van deze mensheid overspoelt. 
5 Heden voelt gij de verantwoordelijkheid, dat gij Mij gehoord hebt, dat gij in Mijn Woord geloofd 
hebt, dat gij elke onderwijzing van Mij tot een verplichting voor u hebt gemaakt, dat gij Mijn Wet in 
uw geest hebt laten rusten, en dat gij haar op duizend wijzen door de menselijke geest hebt 
uitgelegd; Ik heb u daarop voorbereid, Ik heb tot u gesproken, Ik heb wegen gemaakt, opdat uw ziel 
in de beproevingen niet zou struikelen. Ik zie de schreden die gij morgen zult doen, en daarvoor heb 
Ik u voorbereid, Ik heb tot u gesproken en wegen gemaakt, opdat uw ziel in de beproevingen niet 
struikelen zal. Ik heb jullie profetieën gegeven opdat jullie niet ophouden, maar in de geheime 
schatkamer die Ik in jullie hart heb gemaakt, het licht zoeken dat jullie nodig hebben om de 
beproeving te doorstaan die op je weg komt. 
6 Wie van jullie kan zeggen dat hij onwetend of onwetend is, hoewel Ik jullie het licht heb gegeven, 
hoewel Ik jullie heb opgeleid, hoewel Mijn Woord een weg onder jullie heeft geopend en Ik het zaad 
verzorg dat Ik in jullie harten heb gezaaid? Wees gerust, volk van Israël, als jullie vertrouwen hebben 
in de gaven die ik jullie heb gegeven. Ga voorwaarts, wees dagelijks sterker in geloof, onbuigzamer in 
uw wil, zodat niets en niemand u kan tegenhouden op uw weg. Ik leid jullie op tot krijgers, omdat 
jullie zullen vechten tegen de duisternis, omdat jullie zullen strijden tegen het kwaad. Want gij zult de 
harde harten verzachten en de geesten zuiveren van mensen die verhard zijn in zelfzuchtige 
wetenschappen en in dwalende overtuigingen. 
7 Daarom vraagt de Goddelijke Meester u te bidden en te mediteren. Ik heb altijd tot jullie gezegd: 
Bestudeer mijn woord en elk van mijn manifestaties, opdat jullie mijn leerlingen zullen worden en zo 
alle beproevingen en tegenslagen die jullie zullen tegenkomen, het hoofd kunnen bieden. Maar je 
weet heel goed dat je niet alleen bent op je levenspad. De geestelijke entiteiten, de dienaren van 



mijn Goddelijkheid, de deugdzame schepselen, zij die tot u komen in uw zwakheid om u bij te staan, 
om u geestelijke oordelen te geven wanneer u er geen hebt, zij die uw geloof versterken wanneer u 
zwak wordt, begeleiden u. 
8 Ik heb toegestaan dat de verheven geesten, de deugdzame geesten die bij Mij wonen, in deze tijd 
toegang tot deze wereld hebben. Daarom, mensen ─ daar allen jullie bijstaan, daar jullie Meester 
jullie leidt, daar Mijn onderricht jullie bolwerk is ─ wat moeten jullie vrezen? Waarom zou uw hart 
wanhopen, daar gij bereid zijt? 
9 Bestudeer uzelf geestelijk, onderzoek uw verstand en uw hart, lees in het boek dat Ik u heb 
gegeven vanaf de tijd van uw roeping en bedenk hoeveel bladzijden Ik in uw hart heb geschreven, 
hoeveel profetieën Ik u heb toevertrouwd, hoeveel mededelingen Elia u heeft gedaan en hoeveel 
toerusting de Geestelijke Wereld u heeft gegeven. 
10 Vele jaren zijn verstreken sinds de dag dat ik dit boek opende in het Derde Tijdperk, en velen van 
u hebben het reeds lang gehoord. Daarom, mensen, als jullie deze lessen in jullie geest hebben 
bewaard, zal de dag komen dat jullie het boek kunnen openslaan naar de bladzijde die jullie nodig 
hebben en kunnen lezen wat jullie nodig hebben. Dit boek, dat ontelbare lessen bevat, zal niet 
worden gesloten in 1950, maar het zal open blijven tot in de eeuwigheid, alleen op een andere wijze 
dan u thans hebt. 
11 Ik heb door middel van de mens tot jullie gesproken om jullie geestelijke gemeenschap te leren 
met Mij en met de geestelijke wezens die in hoge gewesten wonen, opdat jullie op deze wijze altijd 
in dit grote boek zullen lezen. 
12 Wanneer gij de gave van gemeenschap met mijn Geest ontwikkelt, zult gij u niet langer tot aardse 
boeken wenden, want in dit boek zult gij alles kunnen lezen en leren wat gij nodig hebt. De kennis 
van het goede zal u worden geopenbaard; de liefde zal grote problemen oplossen; vrede en 
barmhartigheid zullen de kostbare gaven zijn die u zullen bijstaan, en u zult u zo sterk voelen als u 
nog nooit geweest bent. Want gij zult de verklaring ontvangen van grote leringen, die gij voor uw 
medemensen zult kunnen lezen in dit innerlijk boek, dat Ik u heb nagelaten om u het licht te geven. 
En jullie zullen worden aangesproken, volk van Israël, want jullie zijn de bezitters van Mijn tekenen. 
Maar dit voorrecht behoort niet alleen jou toe, dit geschenk is bestemd voor al mijn kinderen. Allen 
zullen de weg van de vergeestelijking volgen en de dialoog zoeken van geest tot geest. 
13 Jullie zullen de wegbereiders van deze openbaringen zijn, zoals jullie altijd al geweest zijn, omdat 
Ik jullie naar de aarde heb gezonden en jullie Mijn bevelen heb gegeven, zeggende: "Breng Mijn 
boodschap van verlossing aan de mensheid! Spreek met al je overtuiging! Preek en profeteer zoals 
het Mijn wil is! 
14 Jullie zijn nog in de tijd van voorbereiding, mensen, jullie kunnen nog niet zeggen dat jullie tot de 
volle ontplooiing van jullie gaven zijn gekomen. Je hebt je eerste stappen gezet in de intimiteit van 
deze bijeenkomsten. Maar wanneer hierna bewijzen van u worden verlangd, en Ik ze verleen - indien 
het Mijn wil is - door uw bemiddeling, schenk dan barmhartigheid. Terwijl Ik u vroeger met 
nederigheid bekleedde: veronachtzaam Mijn woord niet, zaai niet op onvruchtbaar land. Ontwikkel 
je intuïtie, zodat je op het juiste uur kunt spreken volgens Mijn wil, om de groep mannen te leiden 
naar de tafel van je Meester, die Ik je zal aanwijzen. 
15 Heden vertoeft gij in het land dat mij door mijn testament is toegewezen en waar vrede, 
nederigheid en gastvrijheid hebben geheerst. Dit land is jullie thuis geweest, en in zijn schoot hebben 
jullie de vervulling van mijn woord gehad. Ik kondigde mijn terugkeer aan en heb mijn woord 
gehouden. Mijn werk is gedaan. 
Als u uw taak nog niet hebt volbracht, zal ik u de nodige tijd geven om dat te doen. Maar Ik, als de 
Vader, heb Mijn taak onder u vervuld, en overeenkomstig uw vooruitgang heb Ik tot u gesproken. 
Naar gelang uw voorbereiding heb Ik Mijn woord uitgestort om het te begrijpen en te vatten. Ik heb 
niet tot u gesproken in een onbegrijpelijke uitdrukkingsvorm, maar met eenvoudige woorden die 
allen kunnen begrijpen, opdat gij ze zult begrijpen. Ik heb u bijeengebracht, u voorbereid en u de 
gaven bekend gemaakt die reeds in uw geest aanwezig waren, maar ik heb ze slechts bevestigd 
omdat uw lichamelijke natuur ze niet kende. 
16 Jullie, kinderen van het volk Israël, wisten wat er vanaf het begin geschreven stond. Jullie kenden 
je bestemming, jullie voelden je verantwoordelijk, maar het was nodig, in jullie incarnatie op aarde, 



dat mijn woord menselijk werd, opdat jullie mijn Wil en mijn bevelen zouden begrijpen. U bent de 
mensheid te hulp gekomen op de ogenblikken waarop zij terneer lag, waarop zij haar bittere beker 
ledigde, waarop de verzoening haar maximum bereikte. Gij hebt uw voet gezet in dit volk, en Ik heb 
tot u gezegd: Uw ganse wezen is bereid om tot balsem en genade onder de mensen te worden. 
17 Wordt actief, opdat zij u herkennen en getuigt dat gij Mijn gezanten zijt. Hiervoor heb ik jullie 
voorbereid. Toch zie ik bij sommigen nog twijfels. Maar zie, de beproevingen zullen jullie het licht 
geven dat jullie nodig hebben ─ ontelbare beproevingen van liefde die Ik voor jullie bereid. 
18 Bereidt u voor en verdiept u altijd, gij die mijn woord van onderricht hoort. Kijk er niet 
oppervlakkig naar, dring door in de betekenis ervan, zodat je op deze momenten in de geestelijke 
regionen kunt blijven, dicht bij mij, en de gebeurtenissen in het hoge hiernamaals kunt zien. 
19 Ik heb Mijzelf op eenvoudige wijze en zonder opsmuk bekend gemaakt om jullie nederigheid te 
leren en het is Mijn Wil dat jullie in deze eenvoudige openbaringen hun grootheid mogen kennen en 
voelen. Ik heb jullie de geestelijke gaven gegeven, opdat jullie Mij daardoor in je hele wezen kunnen 
zien, horen en voelen. Ik heb alle gevoelige snaren van je hart geraakt en je gestreeld met Mijn 
woord. Geen menselijk woord heeft u de verkwikking, de vrede en de verrukking gegeven die deze 
leer u heeft gegeven, en door deze "smaak", door deze essentie die Ik er in inbreng, kunt gij Mij 
herkennen. 
20 Na het jaar 1950 zult gij vaster in uw geloof staan. Je overtuigingen zullen sterker zijn. U zult met 
eerbied en verering terugdenken aan de uren waarin mijn Universele Straal, doorgegeven via de 
menselijke geest, het Woord werd om u aan te moedigen, te leiden, te troosten. Ook in de tweede 
keer zei Ik tegen Mijn discipelen: "De Zoon des mensen moet sterven om geloofd te worden." In de 
derde keer zeg ik je: Na de voltooiing van Mijn woord door middel van de mens, zal Ik meer geloof 
vinden en meer bemind worden. 
21 Gij hebt in deze tijd de jaren van Mijn prediking herdacht ─ de drie jaren waarin Ik Mijn discipelen 
voorbereidde, waarin Ik met hen leefde. Zij zagen al Mijn werken, en in hun voorbereiding konden zij 
doordringen in Mijn hart en de zuiverheid zien, al de majesteit en de wijsheid die in de Meester was. 
Mijn handelingen in die tijd werden niet gedaan om bekendheid te verkrijgen, Mijn omwandeling op 
aarde was nederig; maar zij die voorbereid waren hadden een idee van de grootheid van Mijn 
Aanwezigheid en van de tijd waarin zij leefden. Zo koos Ik Mijn discipelen, sommigen van hen 
ontmoette Ik aan de oever van de rivier, en die Ik riep, zeggende: "Volg Mij." Toen zij hun blik op Mij 
richtten, begrepen zij wie Hij was die tot hen sprak en zo koos Ik de een na de ander uit. 
22 Zij volgden Mij getrouw ─ hun geest, Mijn bevel gehoorzamend, Mijn liefde begrijpend, in hun 
hart de schat bewarend die hun was toevertrouwd. Zij wilden niet dat die rijkdom verloren zou gaan, 
en na een zekere tijd na Mijn vertrek schreven zij Mijn woord op en vermenigvuldigden het, opdat 
het niet zou verdwijnen uit de gedachten noch uit de harten van de geslachten die zouden komen, en 
ook van hen die Mij niet gehoord hadden. Zij schreven, door Mij geïnspireerd, opdat die geschriften 
niet vervalst zouden worden. Toch hebben mensen ze vervalst, verkeerd geïnterpreteerd. Maar de 
originele geschriften waren mijn ware woord. 
23 Ik heb u de taken aangekondigd, Ik heb u allen uitverkoren, en Ik heb u met mijn teeken op uw 
voorhoofden gemerkt. Tot sommigen onder u heb Ik gezegd: Bereidt u voor, opdat gij kunt 
profeteren; tot anderen: Bereidt u voor, opdat gij de geestelijke bezieling aan de scharen bekend 
kunt maken; en anderen heb Ik bereid, opdat de Universele Straal, doorgegeven door hun verstand, 
Mijn woord bekend kan maken. 
24 Aan u allen heb Ik kostbare gaven toevertrouwd ─ gaven van de geest, eeuwige gaven. U bent niet 
alleen uitverkoren in deze tijd waarin u leeft, u hebt dit vermogen al eerder bezeten, en ook na deze 
tijd zult u het blijven bezitten. Maar ik zeg u dat de ontplooiing ervan zal afhangen van hoe uw 
voorbereiding is geweest. Ik zal niet toestaan dat je ziel stilstaat. Ik zal het voorbereiden voor het 
altijd stijgende pad, voor de ladder die naar Mij leidt. Want in mijn koninkrijk is er voor ieder van 
jullie een plaats bereid, en de tijd is kort. U moet uw schreden verhaasten, opdat gij in korte tijd de 
plaats kunt innemen die voor uw geest bestemd is. 
25 Zijn er hiërarchieën in mijn koninkrijk? Je weet het niet. Ik zeg je alleen: doe je best! Strijdt opdat 
jullie de ontplooiing van al jullie vermogens bereiken, opdat jullie Mij door hen begrijpen, opdat jullie 
Mij liefhebben en te allen tijde jullie zending vervullen. 



26 Heden bewoont gij de aarde, maar morgen moet een nieuwe weg voor u worden bereid. Op dat 
ogenblik, wanneer de ziel de drempel van die wereld zal bereiken, zal Ik haar roepen om rekenschap 
van zichzelf af te leggen en haar naar een nieuw leven leiden. 
27 Ik spreek nu niet in de woestijn. Grote scharen horen mijn stem in alle kerken, in alle 
samenkomsten die zich hebben voorbereid. Maar Elia is jullie gids, hij is het die jullie de profetieën 
geeft, hij is het die jullie voorbereidt. Hij is de voorloper. Voel hem voor je, altijd om je heen. 
28 Wanneer een beproeving u treft, roep dan Elia aan, die licht is, die de weg bereidt. Op dat 
moment van beproeving, zullen Elijah en ik bij je zijn. 
29 Nu zijn de laatste tijden van Mijn woord, daarom spreek Ik op deze wijze tot u. Want ik wil niet 
dat jullie radeloos worden, noch wil ik dat jullie verstrooid worden. 
30 Jullie moeten blijven samenkomen en elkaar bijstaan. Ieder zal zijn gaven tonen: Wie ziener is, laat 
hem zich voorbereiden om de boodschap te ontvangen als het Mijn Wil is ─ de aankondiging, het 
licht dat dit volk zal leiden, en zo moet ieder werken volgens zijn gaven, zonder egoïsme, in diepe 
nederigheid, met alle verheffing van de ziel, wetend dat hij daarmee schrijft in het Grote Boek van de 
Eeuwigheid ─ dat elk van jullie werken zal worden beoordeeld door jullie kinderen, door jullie 
volgelingen ─ wetend dat het werk dat Ik jullie heb opgedragen het werk is van de Heilige Geest. 
31 Deze dag heb ik u verenigd, ik laat u bereid als één familie. kijk! Maakt u gereed, gij allen, opdat gij 
met uw gebed de volkeren, de heersers, allen die een grote verantwoordelijkheid dragen, kunt 
bijstaan. Want boven de wil van al deze schepselen staat Mijn Wil, Mijn Wet is onverbiddelijke 
rechtvaardigheid, en naast de Wet van Verzoening staat de Wet van Liefde. 
32 Het blijft hetzelfde: ieder die een overtreding begaat, moet zijn overtreding goedmaken, er 
verzoening voor doen. Maar in zijn verzoening zal er troost zijn door de Heilige Geest. 
33 Ik ben de Trooster, de beloofde Geest der waarheid. Sinds de tijden van de aartsvaders werd deze 
tijd aangekondigd wanneer de mensen de bitterste beker zouden ledigen. Sinds die tijd werd gezegd 
dat de Trooster tot u zou komen om u bij te staan in het uur van beproeving. 
34 Zo heb Ik Mijn woord vervuld, Ik heb u bereid, volk van Israël. Ook vervul Ik jullie als Mijn 
discipelen met barmhartigheid, met troost en met liefde. Ken uw gaven, pas ze toe op de weg, werk 
door uw denken en uw gebed, opdat gij balsem moogt zijn onder de mensheid, opdat gij de opmars 
van het kwaad moogt stuiten. 
35 Mijn wet is in ieder van jullie, ook de bevelen, de latente gaven; de zintuigen en vermogens zijn 
voorbereid, de ogen van de ziel zijn geopend. De geest is ontvankelijk omdat hij de goddelijke vonk 
is, zodat jullie het uur waarin jullie leven kunnen begrijpen en kunnen bidden, voorbede doen en 
werken volgens mijn richtlijnen. 
36 Ik zegen je. Alle klachten van de mensheid zullen door Mij worden gehoord, en aan elk van hun 
verzoekschriften zal gehoor worden gegeven. 
37 Nogmaals bevestig Ik u de gaven, opdat gij ze vol liefde voor de mensheid moogt uitoefenen. 
Omhul hen in uw liefde, in de vrede die Ik u geef en in het licht dat Ik werp in Mijn woord. Ik 
vertrouw ze je toe als een zuster. 
38 in u zegen ik de gehele mensheid, zoals geschreven staat, en zeg hun te wachten op de goede 
tijden wanneer ik hun overvloed en vrede zal geven. 
39 Heden zijt gij op het toppunt der tijden, en Ik versterk u slechts, opdat gij de beproeving moogt 
doorstaan. Maar de belofte is in ieder van u aanwezig dat er na de verzoening vrede zal zijn, zegen 
voor allen, en het begin van een nieuwe weg die de mensheid zal inslaan naar vergeestelijking. 
40 Mijn goddelijke Geest zal de vruchten oogsten die u door uw geestelijke zending voortbrengt. 
41 Jullie zijn de onvermoeibare arbeiders die het gouden zaad hebben bewerkt dat Ik jullie in dit 
Derde Tijdperk heb toevertrouwd, en van dit goede zaad laten jullie Mij iets zien. Ik kijk ernaar en zie 
in de geest dat sommigen van jullie Mij begrepen hebben en door Mijn onderricht en wijsheid 
zichzelf omvormen tot de geliefde discipelen die in opdracht van Mij op alle manieren de Blijde 
Boodschap doorgeven aan hun medemensen. Evenzo wijzen de anderen Mij op de moeite die zij 
hebben gehad door de beproevingen heen, waarin hun ziel heeft kunnen zegevieren en alles heeft 
kunnen overwinnen wat zij op hun weg zijn tegengekomen. Want gij hebt mijn stem gehoord, die u 
deed beven en niet toeliet, dat gij op uw weg weer in slaap viel. 



42 Gij zijt haastig opgestaan op Mijn oproep om te luisteren naar Mijn gebod, dat is de wet die Ik in 
uw hart heb ingeprent, en vervuld van wroeging zijt gij tot het inzicht gekomen dat de tijden u 
hebben overvallen en dat gij dit zo grote en sublieme werk van onschatbare waarde, dat Ik aan uw 
geest heb toevertrouwd, hebt verborgen. Maar uw berouw is tot Mij gekomen, Mijn blik als Rechter 
heeft herkend dat uw ziel heeft geweend om de verloren tijd, en op het laatste moment smeekt u 
om vergeving, barmhartigheid en medelijden. 
43 Zo ontvang Ik hen die ontwaakt zijn uit hun diepe slaap en Mij hun vastberadenheid tonen van 
zending en gehoorzaamheid, in het besef dat Ik hun geest een moeilijke zending heb toevertrouwd 
en dat de wereld het nodig heeft dat jullie op weg gaan opdat zij door jullie bemiddeling verlossing 
zal verkrijgen en aan haar ondergang zal ontkomen om zich te verfrissen in het licht dat jullie in deze 
Derde Eeuw hebben aanschouwd 
44 Ik heb u voorbereid en u opnieuw begiftigd met de grootste gaven. Mijn Licht heeft je hart en je 
geest verlicht en in je geweten voel je de verantwoordelijkheid die je in Mijn werk hebt om als 
boodschappers van Mijn Goddelijkheid op weg te gaan en aan de mensen de vrede bekend te maken 
die zij op verschillende manieren hebben gezocht, zodat je in Mijn naam leven kunt schenken aan 
zielen die eeuwenlang dood zijn geweest voor het leven van de genade. Hiertoe heb Ik u geroepen, 
volk van Israël, en Mijn woord door middel van de stemdragers heeft onder u weerklonken als een 
luide klok. Toch hebben niet allen van jullie Mij begrepen. 
Maar zij die Mijn Wil hebben vertolkt, zijn tot Mij opgestegen om de bevelen te ontvangen die zij in 
het leven moeten uitvoeren, om Mij te leren kennen en om zichzelf te leren kennen, om zich te 
bevrijden van de slavernij die hun zielen eeuwenlang hebben doorstaan. 
45 Jullie zijn de zielen die de vrijheid in zich hebben, die alleen mijn barmhartigheid jullie kan geven, 
en jullie zullen geen slaven meer zijn en niet meer ten val komen, als jullie je helemaal oprichten en 
je geest met de mijne verenigen. 
46 Ik wil dat jullie Mijn vrede en Mijn liefde voelen en dat jullie je sterken door deze liefde, zodat 
jullie voet niet langer stilstaat, maar altijd vooruitgaat tot jullie de top van de berg bereiken ─ zodat 
jullie door de verheffing en de harmonie die er bestaat tussen jullie geest en de Mijne, het vele zullen 
erkennen dat de mensheid zal ontvangen uit Mijn barmhartigheid door jullie bemiddeling, en dat 
jullie de overbrenger zullen zijn van Mijn grote weldaden, van Mijn openbaringen die Ik tot jullie heb 
gebracht als de Heilige Geest. 
47 Het is mijn Wil dat jullie als soldaten, apostelen, discipelen en werkers op weg gaan en je wijden 
aan mijn kinderen die wachten op het moment van hun bevrijding, die, net als jullie, wachten op de 
gedekte tafel met het Brood des Levens. Deze mensheid heeft slechts de hardheid van de slechte 
tijden gevoeld, en de ontberingen hebben zich in hun geest genesteld. Nu is de tijd aangebroken dat 
de wereld beeft omdat haar loutering groot is, de pijn haar wakker schudt, en zij zich bewust wordt 
van het feit dat mijn woord, dat geschreven staat, nu in vervulling gaat. 
48 Deze mensheid ontwaakt nu te midden van haar eigen pijn om het licht van een nieuwe dag te 
zien. Jullie echter, geliefde mensen, zullen in vervulling van mijn woord mijn getuige zijn en deze 
vredesboodschap overal uitdragen en iedereen opnieuw de weg wijzen naar de verlossing. 
49 Israël: de strijd die uw geest met de duisternis heeft gestreden, is groot geweest. Jullie zijn op weg 
gegaan om Mijn voetstappen te volgen, en zijn verrast door de beproevingen. Sommigen van jullie 
hebben Mij begrepen en erkennen elkaar. Want zij hebben gezien dat Mijn werk geen smet heeft, 
dat het zuiver is als sneeuwvlokken, en vol overgave en geestelijk verlangen hebben zij zich beijverd 
om de mensheid van Mijn werk te laten genieten. Anderen, die zich tegoed doen aan mijn leer, zijn 
niet doorgedrongen tot de ware betekenis die mijn woord draagt. Zij hebben de vervulling niet 
begrepen die Ik verwacht van ieder van Mijn uitverkorenen. 
50 Ik wil u geestelijk verenigd zien, Ik wil in uw hart de vrucht vinden van de liefde die Ik u heb 
geschonken, Ik wil uw hand verenigd zien aan Mijn rechterhand. De tijd nadert, dat gij mijn 
tegenwoordigheid moet bewijzen onder uw medemensen, dat gij tot hen moet spreken met 
duidelijke woorden, vol van licht en waarheid, hun uw hart tonend als de woonplaats van mijn 
goddelijke Geest en hun laten weten, dat gij de brenger zijt van de geestelijke weldaden, die in deze 
tijd uit mijn schatkamer zijn uitgestort. 



51 Sta op, Israël, als een kind van het licht dat de duisternis heeft overwonnen die u in de weg stond. 
Toon de wereld uw vernieuwing, uw vergeestelijking, want Ik heb u met kracht begiftigd. Wek met 
uw goed voorbeeld en met uw gebed uw slapende medemensen op en spreek tot hen zoals Mijn 
goddelijke Geest dat doet. Weest geen godslasteraars en weest niet verhard tegenover mijn liefde en 
tegenover de liefde van uw naasten. Want mijn genade en de gaven van de heilige Geest zijn in u 
uitgestort, opdat u vermenigvuldigd zult worden als goed zaad. 
52 Ik ontvang de inspanning die uw ziel zich gedurende deze tijd heeft getroost om Mijn dienaar te 
worden, en aan het einde van uw dagtaak zal Ik u de beloning geven die u hebt verdiend: het zal de 
lauwerkrans op uw ziel zijn. Ik heb jullie beloofd dat als jullie Mij ook maar een klein beetje begrip en 
gehoorzaamheid kunnen tonen, Ik bij jullie zal zijn, jullie zal tooien en jullie zal geven wat jullie 
toekomt als kinderen van het Licht, als uitverkorenen van dit Derde Tijdperk ─ als degenen die Ik heb 
gezuiverd met Mijn Goddelijk Bloed, zodat jullie degenen zullen zijn die van Mij getuigen. 
53 Gij hebt u zelven onderzocht en uwe zwakheid en onvolmaaktheid gezien. Op momenten dat het 
u aan geloof ontbrak en beproevingen u overrompelden. Maar je beefde voor mijn goddelijke blik die 
het meest geheime van je wezen ziet. 
Ik wil dat jullie de gelukwensen voelen die Mijn Geest aan jullie aanbiedt voor het werken en 
zwoegen volgens Mijn Wet, Mijn Goddelijke Opdracht, en voor jullie inspanning, de pijn die jullie 
hebben geleden om Mij te volgen in het trotseren en overwinnen van beproevingen, vertrouw Ik 
jullie een juweel van onschatbare waarde toe: Mijn wijsheid. 
54 Als de Heilige Geest stort Ik Mijn stralen in u uit, maar spant u zich elke dag opnieuw in, opdat uw 
geest een grote verheffing en uw hart een grotere vergeestelijking moge bereiken. Want het is Mijn 
wil dat jullie, Israël, zijn als een zuivere spiegel voor jullie medemensen, Mij getuigend met jullie 
werken. Toon de vrucht van de verlossing aan de ziel, geef de boodschap van Mijn vrede onder de 
mensen door. 
55 Ik heb u in deze tijd verenigd en verzameld om u het "gewaad" te geven van een apostel, van een 
soldaat, om uw ziel te tooien met mijn genade en met mijn licht. Door u zal mijn werk niet worden 
verscheurd, noch bespot, noch belachelijk gemaakt. Ik laat deze verantwoordelijkheid bij jullie, opdat 
de massa's zich zullen verheffen tot het leven van genade door jullie voorbeeld, opdat de mensheid 
Mijn roep zal horen en tot Mij zal komen omdat Ik op hen wacht. 
56 Mijn zwaard van licht is op dit moment de duisternis aan het bestrijden en verslaan. Ik bereid de 
wegen voor, zodat jullie met oprechtheid kunnen opstaan en mijn wet kunnen vervullen binnen mijn 
Goddelijk Werk. Ik heb u een groot deel van mijn barmhartigheid toevertrouwd, opdat uw hart zou 
worden geschokt door de pijn en de ellende van de mensheid. Ik heb u al het leed doen zien dat de 
wereld op dit ogenblik lijdt en de nood der zielen, opdat gij zoudt waken en bidden, opdat gij zoudt 
werken door mijn waarheid te verkondigen en de deugd in uw harten te cultiveren. 
57 Ik wil niet dat jullie Mij ver weg voelen, want Ik heb jullie gezegd dat jullie door jullie 
vergeestelijking Mij allen zullen voelen, jullie zullen Mij rechtstreeks waarnemen. Je geest zal Mijn 
stem horen, en geestelijk zal je Mijn Aanwezigheid zien. Zo wil Ik jouw geest voor altijd verenigd zien 
met de Mijne, want dit is Mijn Wil. 
58 Bereid u voor, Israël, opdat gij in gehoorzaamheid en liefde tot Mijn dienst moogt zijn. Want ik 
heb jullie gezalfd om de ware discipelen te zijn. 
59 Ik bouw thans in u de tempel van den Heiligen Geest en bereid u de komst in het nieuwe 
Jeruzalem voor. 
60 Geef van de vrucht van mijn wijsheid aan uw medemensen die u van goede wil benaderen, geef 
het aan allen die erom vragen, geef het aan de eersten en aan de laatsten. Voed hen met mijn vrede, 
waak erover en verdeel het onder de mensheid als een getuigenis van mijn aanwezigheid onder u. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 



Instructie 343  
 
1 Ik openbaar Mij als Barmhartigheid en Liefde aan allen die Mij zoeken. De mensen bewandelen 
verschillende paden, maar Elia baant onvermoeibaar de weg en toont u als een stralende vuurtoren 
de haven van verlossing in deze tijd. 
2 Gij, volk van Israël, zult Mijn Woord dragen over de gehele wereld, gij zult op weg gaan zonder 
vrees voor de golven van de stormachtige zee, zonder acht te slaan op de tweedracht die de 
mensheid in beroering brengt. Jullie zullen je verdedigen met de wapens van liefde die Ik aan jullie 
geest heb toevertrouwd, en met Mijn wet zullen jullie het verband van de duisternis verwijderen. Op 
deze manier zal de mensheid Mij herkennen en ook deel uitmaken van Mijn geliefde volk. 
3 Schep niet op tegen uw medemensen, maar wees nederig en geef hun goede voorbeelden. 
4 Te allen tijde heeft de mensheid mijn barmhartigheid niet op prijs gesteld, zij heeft Hem miskend 
die alles wat er in het heelal is, geschapen heeft. De Meester heeft jullie de reden van alle dingen 
geopenbaard, opdat jullie in harmonie met de schepping zullen zijn door mijn wet te vervullen ─ die 
wet die jullie geen pijn doet, maar die jullie ziel naar de eeuwige vrede zal leiden. 
De mensen hebben verschillende wetten gemaakt en hebben hun buren verschillende wegen 
gewezen. Maar zij hebben er slechts pijn en verwarring door ondervonden, en de grote massa's zijn 
in de afgronden gevallen. 
5 Ik zal een grens stellen aan de slechtheid van het menselijke ras ─ zij die de naties verdelen. Ze 
zullen zich verenigen en stoppen met het neermaaien van onschuldige levens. Zie de weduwen, de 
kinderen die weerloos en verweesd hun weg gaan. Deze klaagzang komt tot Mij, o geliefd volk! 
6 De mensen, in hun blindheid, lasteren Mijn Goddelijke Naam wanneer pijn hen overvalt. Zijn Mijn 
zegeningen, die Ik hun uit Mijn volkomen barmhartigheid heb geschonken, de oorzaak van hun 
lijden? Nee, mijn kinderen. De oorzaak ligt in hun eigen zonde. 
7 Al hun pijn is de vrucht die zij hebben verkregen door hun ongehoorzaamheid. Jij echter zult de 
volkeren leiden tot liefde, tot harmonie, tot de vrede die Ik hun op dit moment bied. 
8 Ik heb u aangekondigd dat er onder de mensen valse christussen zullen verschijnen, en ook onder u 
zullen velen misleid worden en in verzoeking worden gebracht, waardoor de mensheid in verwarring 
wordt gebracht. Maar iedere ziel zal voor Mijn rechterstoel moeten verschijnen, en dan zal Ik haar 
vragen wat zij met Mijn bevel, met Mijn onderwijzing heeft gedaan. Ik zal de zielen ook vragen 
waaruit de liefde en barmhartigheid bestaat die zij aan de wereld hebben gebracht. Mijn licht zal de 
duisternis verdrijven om de mensheid te redden van haar zonde en om het donkere verband van 
haar ogen te verwijderen. Zo zal mijn liefde jullie helpen de verleiding te weerstaan, zodat allen de 
weg van licht kunnen zien die Ik voor jullie heb uitgestippeld. 
9 De strijd nadert, o geliefd Israël! Maar in de verwarring van wereldbeelden die onder de mensheid 
zal ontstaan, zult gij zijn als een regenboog van vrede, een voorbeeld van vergeestelijking en liefde, 
de ketenen verbrekend die de mensen aan het materialisme binden. U zult met nederige woorden 
spreken en de wet in uw geest tonen. Op die manier zal de wereld je herkennen. 
10 Wanneer gij bereid zijt, zult gij uitgaan en met uw voorbeeld de spiritualistische Trinitair-
Mariaanse standaard hoog houden, geloof, hoop en barmhartigheid brengen, zeeën, luchten, 
woestijnen en valleien doorkruisen om de pijn van de mensheid te verzachten en mijn vrede te 
brengen aan hen die een beker van lijden hebben gedronken. 
11 Ik heb jullie het licht, de onderwijzing en mijn bevelen gegeven in het Derde Testament, dat 
samen met het Eerste en het Tweede één leer van liefde en barmhartigheid vormt, opdat de mensen 
elkaar liefhebben en zij voor zichzelf niet langer een gouden kalf scheppen, noch fanatisme en 
afgoderij voeden, waardoor zij van de ware weg zijn afgedwaald. 
12 Ik red de zielen, zodat zij niet langer het overtollige en het kwade voeden dat de verzoeking hen 
heeft doen geloven. Dit is uw strijd, o Israël! Mijn liefde zal geopenbaard worden op alle wegen der 
aarde en niemand zal de barmhartigheid die Ik in uw ziel heb gelegd, van u kunnen wegnemen. Ik 
ben jullie Vader, die neerdaalt om jullie te leren liefdevol te spreken, die jullie bemoedigt met zijn 
vrede, die zijn woord met onuitwisbare letters in het verborgenste van jullie harten prent. 



13 Ik kom vol zachtmoedigheid, opdat jullie Mij tot voorbeeld nemen. Ik spreek door verschillende 
stemdragers in vervulling van wat de profeten hebben gezegd, en jullie voelen vrede en vertroosting 
wanneer jullie bij Mij zijn. Ik ben in dit derde tijdperk teruggekeerd met grote spirituele schatten om 
aan jullie geest toe te vertrouwen. 
14 Als Meester geef Ik u een andere bladzijde uit het boek van Mijn leringen. In Mijn woord geef Ik 
jullie troost en het leven van genade, opdat jullie verder kunnen gaan op de weg die jullie geestelijk 
naar Mij zal leiden, waar jullie het ware geluk zullen vinden. 
15 Klein is het aantal van hen die zich hebben voorbereid om mijn vrede te voelen en mijn stem te 
horen in het diepst van hun wezen, om boodschappers van deze vrede te worden. 
16 Gij zijt Mijn volk, dat reeds in de eerste Era door het bloed van het Lam getekend is, dat Ik uit de 
slavernij van Farao bevrijd heb. 
17 In de loop der tijden is uw ziel geëvolueerd door middel van verschillende aardse lichamen. Ik 
alleen ken de pijn die je hebt doorgemaakt. Maar door de ervaring die je hebt opgedaan, ben je 
dichter en dichter bij de Vader gekomen. 
18 Vandaag staat in het teken van eerherstel, opdat u morgen niet lijdt in de geestelijke vallei. Ik ben 
gekomen om jullie ziel te bevrijden van al haar ketenen, opdat zij zich kan verheffen tot Mij en het 
goddelijk tehuis kan bereiken waar de Vader op jullie wacht. 
19 Groot is mijn liefde jegens u. Ik wil je niet meer zien lijden en wenen op je weg. Ik wil jullie 
gelukkig en blij zien als jullie mijn wet in praktijk brengen op de manier die ik voor jullie heb 
voorbereid. Mijn spirituele wereld staat klaar om je te helpen bij de vervulling van je moeilijke missie. 
20 Mijn woord is de goddelijke troost voor uw ziel. Draag het altijd in je hart, zodat je bij Mij kunt 
zijn. Vergeef uw medemensen als zij Mijn Werk kleineren, als zij het "gewaad" scheuren waarmee Ik 
u heb getooid. Laat deze zaak aan mij over. Geef het goede voorbeeld, zoals uw Meester, en u zult 
zien dat uw medemensen uw rust niet langer zullen verstoren en slechts naar u toe zullen komen om 
te vragen hoe u zoveel edelmoedigheid hebt bereikt. 
21 Het is niet mijn wil dat jullie gewend raken aan pijn. Als het je heeft gezuiverd, is dat omdat je het 
nodig had. Nu je ervaring hebt opgedaan, zoek mijn vrede en volg mijn weg. Werk onvermoeibaar, 
zodat mijn woord onder de mensen kan komen. Dit zijn de voorbereide velden waar dit zaad tot bloei 
zal komen en vrucht zal dragen. Want overal waar drie harten worden gevonden die de genade in 
zich dragen waarmee Ik de ziel in dit Derde Tijdperk heb begiftigd, zal Ik neerdalen om hun Mijn 
warmte en Mijn streling te geven. Het zijn de zielen die Mij toebehoren die Ik heb geroepen ─ het zijn 
zij die fanatisme en afgoderij hebben gevoed, en die Ik heb gekozen uit de verschillende 
geloofsovertuigingen en riten. 
22 Geliefde mensen: te allen tijde heb Ik jullie ziel geroepen, maar jullie hebben niet geweten hoe je 
je materiële natuur moest beheersen om Mijn goddelijke bevelen uit te voeren. 
23 Niet ieder van u begrijpt wat elk van de zeven treden van de Hemelse ladder betekent voor de 
geïncarneerde zielen. Zij betekenen de evolutie die elke ziel moet doormaken, want jullie moeten 
naar Mij terugkeren zo zuiver als jullie uit Mijn Geest zijn voortgekomen. Maar jullie, in jullie 
verschillende reïncarnaties, hebben jullie zielen bevlekt en hebben Mijn geboden niet gehoorzaamd. 
Daarom, geliefde kinderen, zijn jullie weer naar de wereld gekomen om het goed te maken. 
24 Ik heb jullie op die geestelijke niveaus gehoord ─ vol berouw omdat jullie Mijn wet niet hebben 
nageleefd. Gij hebt tot Mij gezegd: "Vader, Vader, geef Mij een aards lichaam om daardoor Uw 
geboden te vervullen." En Ik heb je deze kans gegeven, Ik heb je naar deze wereld gezonden zodat je 
in een nieuw lichaam je taak kunt vervullen. 
25 Hoort alleen het kleine aantal dat jullie vertegenwoordigen mijn woord op dit moment? Echt niet! 
De ontlichaamde zielen ontvangen ook deze boodschap. 
26 te allen tijde heb Ik Mijzelf aan u geopenbaard, zoals het Mijn Wil was, u één wet bekend te 
maken, één gebod van één God, die u met Zijn Goddelijke Liefde heeft gered. 
27 Mijn wet is liefde en barmhartigheid. Reeds in het Eerste Tijdperk werd het u door Mozes 
gegeven, opdat gij door hetzelfde zoudt worden bestuurd. 
In het Tweede Tijdperk sprak Ik tot Mijn discipelen over Mijn tweede openbaring, en zij vroegen Mij: 
"Welke tekenen zullen er zijn van Uw komst in die tijden?" Maar Ik zeide hun, dat de menschen 
elkander zouden verwerpen, dat er groote moorddadige oorlogen zouden zijn, dat zij elkander 



zouden bestrijden, dat het kwaad in overvloed zou zijn. Vandaag vertel ik het je: Kinderen worden 
van jongs af aan besmet met het kwaad, er is geen vrede in de huizen, noch in de naties. De ouders 
geven hun kinderen geen goed voorbeeld van respect en moraal. Hoezeer lijdt mijn geest onder dit 
alles! 
28 Mijn woord is bij jullie geweest, opdat jullie aan jullie naasten het licht laten zien, opdat jullie hen 
niet in de duisternis laten. Ik heb jullie het licht gegeven, opdat jullie blindheid en onwetendheid 
kunnen wegnemen. 
29 Ik ben gekomen om grootheid te geven aan uw ziel ─ een grootheid die gebaseerd is op de 
vervulling van mijn wet, die mijn liefde is. Maar je moet bewijzen dat je deze grootheid waardig bent 
door je opdracht te vervullen en je Meester te volgen. 
30 Ik heb Mijzelf bekend gemaakt door de stemdragers omdat Ik niet wil dat jullie honger en dorst 
lijden, want Mijn Woord is het Brood van het eeuwige leven. Het is het licht en de onderwijzing die Ik 
u gegeven heb, opdat gij goede discipelen moogt zijn, die een voorbeeld zijn voor hen van het 
tweede tijdperk. 
31 De scharen der toehoorders vergissen zich en nemen de stemdrager aan alsof hij mijn Godheid is. 
Nee, geliefde kinderen. Ik ben in de betekenis van dit woord, in het licht dat Ik u zend vanuit 
volmaaktheid. 
32 Ik ben de Liefde, de Vader, en Ik wacht geduldig op u aan de top van de berg om u van daaruit de 
ladder te tonen die uw geest heeft kunnen beklimmen. Maar degenen onder u die te zwak zijn 
geweest, zullen worden opgezocht door de vertegenwoordigers van de verschillende sekten en 
religieuze gemeenschappen. 
33 Niet allen zult gij Mijn ware dienaren worden, niet allen zult gij sterk zijn. Wanneer deze 
beproeving komt, zullen velen van jullie Mij verloochenen zoals de geliefde discipel die Mij 
verloochende, hoewel hij bij de Meester hoorde. 
34 De tijd waarin Ik mij nog door de stemdragers aan jullie aankondig is kort. Maar voor mijn vertrek 
zal ik jullie met kracht en macht vervullen, zodat de duisternis jullie niet omhult en jullie in de 
afgrond vallen. Vanuit het hoge hiernamaals zend Ik jullie Mijn bemoediging en de grote scharen van 
Mijn geestelijke wereld om jullie bij te staan. Jullie zullen jezelf verdedigen met de wapens van de 
liefde. 
35 Ik heb u deze wapens gegeven, waaruit vonken van licht de grote scharen zullen bereiken. Te allen 
tijde heb Ik u verdedigd en Mij niet van u afgescheiden. Maar nu, in deze tijd, zullen jullie Mij niet 
langer horen door een stemdrager, om dan Mijn openbaring te ontvangen van geest tot geest. 
36 Mijn wet is niet door de mens gedicteerd, zij is van Mij uitgegaan. Maar de wereld heeft vanuit 
Mijn leer verschillende godsdiensten, geloofsovertuigingen en riten geschapen naar eigen inzicht, om 
vervolgens tegen de mensheid te zeggen: "Dit is de ware weg." Maar Ik heb geen godsdiensten 
geschapen, maar Ik heb u te allen tijde de wet getoond. 
37 Om het voor jullie onvergetelijk te maken heb Ik voor jullie Mijn Lichaam en Mijn Bloed gegeven 
en dit offer van goddelijke Liefde zal voor eeuwig tot jullie zeggen: "Hebt elkander lief." 
38 Het ware volk Israël is het door de Geest, en aan hen heb Ik Mijn woord overvloedig gegeven, 
opdat zij niet afdwalen en Mijn werk verdedigen met het zwaard van licht en liefde. 
39 "Ik heb Mij niet tot uw lichaam gericht, want het zal in de aarde zinken nadat het zijn taak heeft 
volbracht. Daarom zeg ik tegen jullie: Span u in om het gewaad van de ziel te bewaren en versier het 
met goede werken voor uw naasten. 
40 Ik hou van je met goddelijke liefde. Ik zeg u nogmaals: vergeef uw medemensen zoals ik uw fouten 
vergeef. Ik verraad je niet, noch veroordeel ik je. Ik streel je in het diepst van je hart en ziel. Als gij de 
zaak van hen die u beledigen aan Mij overlaat, zal Ik te zijner tijd de werken van ieder van hen wegen 
op de weegschaal van Mijn volmaakte gerechtigheid. 
41 Toont alleen zachtmoedigheid en een glimlach op je gezicht, opdat door jouw voorbeeld zij die de 
duisternis van deze wereld in zich dragen zich zullen buigen ─ opdat jullie degenen zullen zijn die hun 
de reddingsboot tonen en jullie deze zielen die Mij toebehoren zullen redden. 
42 Vrees niet de bespotting van de mensheid; geef haar Mijn onderricht en zeg haar dat Mijn 
Koninkrijk niet van deze wereld is. De God die deze wereld geschapen heeft, hoort hen niet, spreekt 
niet tot hen en ziet Hem niet op de wijze waarop de godsdienstige gemeenschappen geloven. Toch 



hoor ik alle dingen, zie alle dingen en weet alle dingen. Ik weet wat elk hart Mij op een allegorische 
manier vraagt. Vandaag zeg Ik u, zoals Ik zei in de tweede Era: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het 
Leven." 
43 Wend u tot de zieke en laat uw liefde en uw barmhartigheid in hem achter, terwijl gij tot Mij 
opstaat van geest tot geest. Neem mijn voorbeelden van het Tweede Tijdperk als voorbeeld. Ik heb 
gevoeligheid in je hart neergelaten, Ik heb je het licht en de gave van genezing gegeven. Verhef uw 
ziel, en Ik zal de genezende balsem aan de zieken geven door uw bemiddeling. 
44 Ik heb geen lust aan de kerken van steen, Ik zoek de kerk in uw ziel en hart om daarin te wonen 
wanneer er spiritualiteit in u is. 
45 Na 1950 zult gij bijeenkomen in Mijn gebedshuizen en u voorbereiden opdat de vergeestelijking in 
u moge zijn. Jullie zullen Mijn woord niet meer horen door de menselijke geest, maar jullie zullen met 
Mij kunnen converseren van geest tot geest, en jullie liederen zullen de verheffing van jullie ziel zijn. 
46 De beproevingen zullen zwaar zijn, en niet allen van u zullen standvastig blijken. Velen van jullie 
zullen in de afgrond vallen en het licht verliezen dat Ik jullie gegeven heb om de duisternis te 
doorgronden. Maar zij onder jullie die volharden en standvastig blijven, zullen Mijn Hemel waardig 
blijken. Ik geef jullie de lessen, maar het is aan jullie om ze te bestuderen en te begrijpen. 
47 Israel: "Zesenzestig jaren zijn voorbijgegaan, gedurende welke Ik u barmhartigheid op 
barmhartigheid heb betoond. Ik heb u Mijn weldaden geschonken, opdat gij Mij zoudt kennen als 
liefde en opdat gij Mijn wet zoudt kunnen vervullen. 
48 Ik heb tot jullie ziel gesproken en haar voorbereid opdat Mijn Goddelijk "Woord" zich zou 
openbaren door de menselijke geest ─ opdat, wanneer het laatste moment van deze openbaring is 
gekomen, jullie niet tegen Mij zouden zeggen: "Wij hebben niets begrepen van Uw leer, wij zijn nog 
steeds de kind-discipelen die de verantwoordelijkheid van de zending die U ons hebt toevertrouwd 
niet hebben begrepen." Daarom, geliefde mensen, heb Ik jullie nooit in de steek gelaten en heb Ik 
jullie onvermoeibaar Mijn Woord gegeven, en tot op dit moment blijft Mijn Universele Straal tot 
jullie neerdalen. 
49 Ik ben volmaaktheid, Ik ben leven, Ik ben liefde, en het is niet de wil van jullie Meester dat jullie 
onderweg afdwalen ─ dat jullie, nadat Ik jullie uit het vuil van de zonde heb getrokken, weer 
afdwalen naar de vroegere wegen, Mijn genade verliezen en terugkeren naar de duisternis om je te 
vermengen met de dwaasheid en het materialisme van de mensheid. Nee, geliefde Israëlieten, Ik heb 
jullie spirituele, trinitair-mariaanse mensen geroepen, opdat jullie aan de mensen de oneindige 
genade kunnen bewijzen die jullie van Mij hebben ontvangen. 
50 Ik heb u vele dingen voorzegd en tot u gezegd: Bereidt u voor, Israël, want er zullen tijden komen 
dat de valse christenen onder u zullen zijn. U zult lijden, en uw oren zullen bereikt worden door het 
welsprekende woord van mensen, en dan, als u onvoorbereid bent, zult u in de netten van 
verzoeking vallen. Jullie zullen jezelf tot onterfden maken en Mijn genadegaven onthouden. Het 
brood dat Ik jullie gegeven heb zal weggegooid worden, en jullie zullen je werkelijk hongerig, 
behoeftig en haveloos voelen, hoewel dit niet Mijn Goddelijke Wil is. 
51 Weet dan, Israël, dat Ik jullie met Mijn woord de ware weg heb gewezen, dat Ik jullie Mijn wet heb 
gegeven opdat jullie Mijn wil zouden doen, opdat jullie leerlingen zouden zijn die het goede 
voorbeeld geven en trouw hun zending uitvoeren. 
52 Ik vraag u niets onmogelijks. Alles wat ik van je verwacht is mogelijk. Het kruis dat Ik jullie gegeven 
heb, zal jullie schouders niet verzwaren, en als jullie het soms zwaar vinden, dan komt dat omdat 
jullie je Meester niet begrepen hebben en je niet hebben kunnen bevrijden van je materialisme. 
53 In het Eerste Tijdperk stond Mozes aan het hoofd van Israël om het veertig jaar lang door de 
woestijn naar het land Kanaän te leiden. Maar uit ongehoorzaamheid, ongeloof en materialisme 
hebben sommigen gelasterd, anderen zijn afvallig geworden, en nog anderen zijn in opstand 
gekomen. Toch sprak Mozes in deze situatie met wijsheid en geduld tot hen, opdat zij de wil van de 
Allerhoogste niet zouden overtreden, maar nederig en gehoorzaam zouden zijn aan die Vader die ─ 
zonder om te zien naar hun ongehoorzaamheid ─ manna uit de hemel liet vallen en water uit de rots 
liet ontspringen. 
54 Ik maak u deze voorbeelden bekend, geliefde mensen, opdat gij de rechte weg moogt volgen en 
niet de binnenwegen moogt zoeken, want dan zoudt gij uzelf pijn doen. Ik heb u op de ware weg 



geplaatst, opdat gij moogt worstelen en werken en u Mijn barmhartigheid en Mijn oneindig 
mededogen waardig moogt maken, opdat gij aan het einde van uw omzwervingen het Beloofde Land 
moogt vinden. 
55 De tijd zal komen dat jullie Mij zullen vragen dat Mijn Goddelijk Woord zich blijft openbaren door 
de geesten van de stemdragers, en jullie zullen op je knieën vallen voor de symbolen die Ik jullie heb 
gegeven om de Godheid te vragen in een straal naar beneden te komen om tot jullie te spreken over 
de Wet en jullie de liefde te schenken om op de weg voort te gaan. Maar wanneer dit gebeurt, zult 
gij u herinneren dat evenals in het Tweede Tijdperk, na de tijd van Jezus' vertrek, gij Mijn stem niet 
meer in deze vorm zult horen, en vanaf dat ogenblik zult gij erkennen dat Mijn aanwezigheid bij u is 
geweest, en dat gij door uw zintuiglijke gebondenheid gewend bent geraakt aan Mijn woord. 
56 Uw ontwaken, Israël, zal laat zijn, zeer laat, en dit zal de reden zijn waarom het hart van mijn 
meest liefdevolle Vader immens lijdt. 
57 Geliefde mensen, Ik wil vreugde scheppen in jullie ziel ─ Ik wil dat wanneer jullie tot Mij komen, Ik 
tot jullie zeg: "Geliefde kinderen, ontvang de beloning. Mijn Liefde legt op jullie slapen de 
lauwerkrans en opent voor jullie de poorten van Mijn Hemel, opdat jullie in Mijn Liefde de 
gelukzaligheid mogen genieten die in de Vader is". 
58 De menselijke wil komt naar voren en beweert dat Mijn Goddelijk Woord niet zal ophouden zich 
te openbaren via het menselijk verstand, dat zelfs na 1950 Mijn Universele Straal nog enige tijd zal 
blijven neerdalen en zich zal openbaren via de stemdragers. De zielen die in die lichamen zijn 
geïncarneerd hebben een grote fout en een ernstige fout begaan, want zij zijn vergeten dat Ik de 
Volmaaktheid ben, zij zijn vergeten dat Ik de onverbiddelijke Wet ben, zij zijn vergeten dat Mijn 
woord dat van een Koning is en niet zal worden teruggenomen. Want ik heb u gezegd dat de 
koninklijke ster eerder zou ophouden te schijnen dan dat mijn woord in het heelal niet zou worden 
vervuld. 
Maar Ik heb jullie een tijd aangegeven voor het einde van Mijn manifestatie door het menselijk 
intellect, en dit zal gebeuren. Maar Ik heb jullie ook gezegd dat Ik jullie niet in de steek zal laten, dat 
Ik jullie voorbereiding zal zien en het gebed van de leerlingen zal horen, van hen aan wie Ik op het 
laatste moment de laatste instructies moet geven, opdat zij richting hebben en weten hoe zij het 
leven dat Ik hun in deze wereld heb geschonken tot het laatste moment kunnen gebruiken om de 
nieuwe generaties voor te bereiden om deze aarde voorbereid te verlaten door liefde, begrip en 
barmhartigheid. Ik zal de paden effenen waarlangs mijn geliefde volk zal lopen. 
59 Waarlijk, Ik zeg u, na 1950 zult gij deze manifestatie niet meer hebben, en als de mens zich 
beweegt ongehoorzaam te zijn aan Mijn Wil en het Werk vormt naar zijn begeerten en het aan de 
wereld geeft, zal hij zich daarvoor voor Mij moeten verantwoorden. Ik heb u voorbereid en tot u 
gezegd, geliefde mensen: Mijn wil zal gehoorzaamd worden, mijn woord zal te allen tijde vervuld 
worden, en ik zeg u: De tijd zal komen dat u het niet meer in deze vorm zult horen. Verzamel daarom 
mijn woord in uw hart en bewaar de betekenis van deze aankondigingen. Want morgen zullen jullie 
de Vader tevergeefs vragen, omdat Mijn Universele Straal niet meer zal neerdalen om Mij te 
openbaren door het menselijk verstandsvermogen. 
60 Bereidt u voor, gehoorzaamt, werkt en geeft aan uw medemensen wat Ik u gegeven heb. Spreek 
en verkondig de blijde boodschap, zodat allen mogen ontwaken. Maar zij die een materialistisch 
werk willen scheppen en dat toevoegen aan Mijn Wet, en beweren dat de Meester Zichzelf bekend 
zal blijven maken door de stemdragers, als zij daarnaar streven, als hun verlangen ernaar groot is, 
zullen zij alleen maar valse manifestaties horen. 
61 Vandaag, nu het licht van mijn heilige Geest bij jullie is, volk van Israël, strijdt en werkt zoals jullie 
Meester. 
62 Groot is mijn wijsheid, maar uw taak is mijn woord te bestuderen en te interpreteren. Begin te 
strijden en te werken, want je zult op je weg degene tegenkomen die verlangt naar mijn licht, mijn 
onderricht. Je zult de ontaarde, de nederige en ook de verhevene ontmoeten, en tot allen moet je 
spreken en hen mijn werk laten zien. Benader de deuren van hun hart en klop één keer, twee keer en 
een derde keer. Maar als ze gesloten blijven, ga dan verder. Als zij niet alleen niet naar u luisteren, 
maar u ook bespotten, wees dan geduldig en ga naar de menigte die bemoediging, troost, balsem 
voor hun ziel nodig heeft. Benader ze en "zalf" ze met mijn woord. 



63 Verwijder u van alles wat uw geest in verwarring brengt en wijdt u aan het gebed, opdat uw ziel in 
contact komt met uw God en Heer, en wees een voorbeeld voor uw medemensen die blind zijn ─ 
toon hun vergeestelijking. Jullie geest zal verlicht worden, zodat jullie weten hoe je de massa's met 
mijn waarheid kunt onderrichten. 
Er zijn harten die troost voelen bij uw woorden; zo zult u de hele mensheid wakker schudden. Dan zal 
er geen egoïsme meer zijn, noch kwaadwilligheid, noch bitterheid, noch tweedracht, en wanneer zij 
bij Mij zijn, zal Ik tot hen zeggen: Gezegend zijt gij, die tot de Meester komt om een atoom van Mijn 
licht tot u te nemen voor de ontwikkeling van uw ziel. 
64 De mensen zijn hongerig naar mijn woord. Het zijn de behoeftigen die bij mij aankloppen, die ik 
aan jullie zorg heb overgelaten, opdat jullie de nieuwe geslachten kunnen ontvangen. 
65 Mediteer dagelijks en communiceer met Mij van geest tot geest. De wegen zijn bereid door Elia, 
hij heeft u verlicht als een vuurtoren. Hij is niet alleen de voorloper geweest van Mijn manifestatie in 
dit Derde Tijdperk ─ zijn missie zal pas eindigen in de eeuwigheid. 
66 Na 1950 zullen van de scharen die Mij hebben gehoord, sommigen bij Mij blijven en anderen 
zullen weggaan om hun eigen weg te gaan. Zo zal het zijn met Mijn uitverkorenen: Sommigen zullen 
haastig vertrekken om zich te verenigen met hen die door hun vergeestelijking vooruitgaan, en 
anderen zullen weer in hun materialisme blijven. 
67 Mijn ware discipelen zullen voorbereid op weg gaan en trouw mijn bevelen opvolgen. Zij zullen 
zijn als mijn zoon Loth, degene die zich rein wist te houden in Sodom en Gomorra, toen hij mijn bevel 
ontving om het land dat gereinigd zou worden te verlaten. Mijn discipelen zullen ook elke beproeving 
overleven. 
68 Laat in uw ziel altijd het voorbeeld van Abraham gegrift staan: toen Ik hem vroeg zijn eigen zoon 
te offeren, vertrouwde hij Mij en toonde Mij zijn groot geloof en gehoorzaamheid. Maar toen hij 
overging tot het offeren van zijn geliefde zoon, zond Ik hem Mijn engel om zijn hand in bedwang te 
houden. Toen gaf Ik hem om zijn geloof en gehoorzaamheid een grote belofte dat de mensheid door 
zijn bemiddeling het goede zou verkrijgen. Maar Ik heb van u geen offerdood gevraagd ─ Ik herinner 
u slechts aan Abraham, opdat gij hem tot uw voorbeeld zoudt nemen in zijn geloof en 
gehoorzaamheid, en Ik beloof u dat gij het Eeuwige Leven zult verkrijgen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 344  
 
1 Hoort het woord dat ik u dagelijks als een open boek voorleg. Ik heb de inhoud ervan aan u 
geopenbaard, ik heb u oprechtheid en licht gebracht. Ik heb jullie de essentie van mijn woord en van 
mijn liefde gegeven om jullie te veranderen. 
2 Gezegend zijt gij, die in de schoot van Mijn werk bent opgestaan. Op jullie heb Ik Mijn geestelijke 
blik gevestigd, opdat jullie morgen degenen zullen zijn die van Mij getuigen tegen de mensheid. 
3 Velen zullen uit verschillende volken komen om iets te ontvangen van het Woord dat Ik u heb 
gebracht. Het zijn de behoeftigen en de schipbreukelingen aan wie ik deze reddingsboot zal tonen. 
Bedenk dat ik zondaars heb gebruikt om andere zondaars te verlossen. Vandaag zijn zij de rotsen 
waaruit het kristalwater ontspringt, zij zijn de schapen die in Mijn kudde zijn, zij zijn de stammen van 
Mijn uitverkoren volk. Ik heb ze gebruikt en aan mijn dienst gewijd. Zij zijn Trinitair-Mariaanse 
Spiritualisten die zich verenigen in één gebed om de Vader te aanbidden en Hem de bloemen van 
hun hart aan te bieden. Ik heb Mijn barmhartigheid en Mijn licht in hen gelegd, opdat hun zielen 
volmaakt zullen worden. Zij zijn de uitverkorenen om te ontvangen en door hun bemiddeling aan de 
mensheid over te dragen. Zij zijn Mijn soldaten, Mijn werkers, Mijn discipelen van deze Derde Era. 
Aan hun zorg heb Ik de bron van kristalhelder water en de boom van reine vruchten gegeven. Zij zijn 
het die genoeg geloof hebben gehad om de woestijn opnieuw te doorkruisen. Zij zijn het die, zoals 
Elia, erop uit zullen trekken om de grote scharen op te roepen. 
4 Uitverkoren volk van Israël, aan u is de opdracht van de Meester gegeven om van Mij te getuigen 
tegenover uw medemensen. Jullie zijn het sterke Israël dat door de mensheid zal worden erkend, 
want over jullie heb Ik Mijn genade en het licht van de Heilige Geest uitgestort. 
5 Laat deze tijd niet verloren gaan, Israël. Het is nodig, dat gij in de toekomst Mijn onderricht in 
overvloed ontvangt, opdat gij niet zwak en behoeftig zult zijn. Ik heb jullie gezegd dat Ik Mij na Mijn 
vertrek niet van jullie zal scheiden. Maar vertrouwt daarom niet te veel op uzelf en laat mijn woord, 
dat ik u thans toevertrouw door middel van het menselijk verstand, niet aan u voorbijgaan. Ik wil dat 
jullie je nu al voorbereiden, zodat wanneer Ik jullie naar de mensheid zend, jullie Mijn boodschap 
intuïtief zullen ontvangen en Mijn aanwezigheid geestelijk zullen voelen. 
6 Een ieder die zich weet voor te bereiden zal mijn bemiddelaar van woorden zijn. Wanneer dit jaar 
1950 voorbij is, zullen uw ogen vele wonderen aanschouwen, want de nood van de mensheid is 
groot. 
Bereid je voor, Israël, op de strijd, maar in volle kennis van deze Goddelijke Zaak. Want gij zult de 
dwalingen van de wereld moeten opruimen en de bezetenheid en de verwarring wegnemen van de 
geesten van die stemdragers die zullen blijven zeggen dat Ik Mij nog steeds manifesteer door hun 
bemiddeling. Maar zij zullen dan niet Mijn licht in de geesten zijn, noch zullen zij woorden van troost 
en wijsheid geven zoals Ik die aan u geef. 
7 U bent beperkt en kunt niet doordringen in de plannen en gedachten van uw medemensen. Maar 
de Vader, met zijn doordringende blik, kan alles zien wat morgen zal gebeuren. 
8 Ik wil dat jullie mijn ware discipelen zijn, dat jullie in staat zijn de ware weg te wijzen, dat jullie mijn 
boodschappers zijn om mijn werk aan de mensheid te presenteren. Met het licht dat jullie in je 
dragen, verdrijf de duisternis en laat zien dat jullie kinderen van het licht zijn. 
9 Verlies de moed niet bij de beproevingen die op uw pad zullen komen en wees niet verlegen jegens 
hen die tot u naderen, want het zullen de geestelijk behoeftigen zijn die zich zonder goede werken 
voor Mijn Godheid zullen bevinden. Jullie moeten de ootmoedigen zijn die bereid zijn de pijn te 
verzachten en het hart van jullie medemensen te bereiden, zonder te pochen over de 
barmhartigheid die Ik jullie heb bewezen, waardoor woorden van liefde en licht van jullie lippen 
komen. 
10 Ik wil geen leugen in u zien, Israël, want op een dag zal het ontdekt worden, en dan zal de wereld 
zeggen: "Zijn dit de discipelen van de Meester? Als zij valse discipelen zijn, dan was de Meester ook 
vals, die onder hen vertoefde om hun leugens door te geven." 
11 Jullie moeten getuigen van Mijn waarheid door goede werken, door jullie vernieuwing en 
vergeestelijking. Ik wil niet dat de mensheid morgen tegen Mij zegt: "Waarom tonen uw 



uitverkorenen, hoewel zij het Goddelijke Woord hebben ontvangen, ons geen barmhartigheid ─ voor 
ons die hen hebben gevraagd om troost te vinden in ons lijden en om de balsem te ontvangen die 
onze ziekten geneest?" Dit alles moet gij doen om het geloof in deze harten te voeden, en opdat de 
wereld u moge kennen. 
12 Uw taak is om de weggangers de koelte van de boom te laten voelen en te herstellen van hun 
uitzinnige wandeling. Maar Ik zal geestelijk tot hen spreken, Ik zal hen berouw doen gevoelen en hun 
overtredingen doen belijden voor Mijn Goddelijke Geest. Dan zal Ik hun duidelijk maken dat Ik hen 
met open armen ontvang en dat Ik hen niet afwijs, hoewel zij nog grote zondaars zijn. Zij zullen 
geestelijk Mijn stem horen die tot hen zegt: "Geliefde kinderen, Ik heb veel verdriet voor jullie 
gedragen, maar nu is de tijd gekomen om je te vernieuwen en je ziel vrij te laten worden." Ik zal hen 
berouw doen hebben over al hun overtredingen en zich schamen voor hun slechte daden. 
13 Daarom leer ik u, Israël, van dag tot dag, opdat mijn wet in uw hart geschreven blijft. Ik zal door 
het geweten tot u spreken en u tonen wat het gebod van mijn wet is dat u niet hebt opgevolgd, en zo 
zult u, stap voor stap, het vernieuwde volk worden, vervuld van mijn wijsheid. 
14 U zult zelf uw verandering ondergaan, u zult zien wie u vroeger was en wat u thans bent, en dan 
zullen zelfs de meest verharde harten uw woorden aanvaarden. Gij zult hun raadslieden zijn, en met 
reinheid in uw hart zult gij hun goed doen en hun het ware pad wijzen. 
15 Welke leiding kon de mensheid verwachten van de blinde gidsen? Alleen van jullie zullen zij dat 
ontvangen, jullie die de kinderen van het licht zijn, want Ik zal Mij openbaren door jullie bemiddeling. 
16 De tijd zal komen dat de grote beproevingen onder de mensheid op komst zullen zijn. Maar gij, 
die onder mijn bescherming zijt, zult zijn als de vogels, die niet werken en toch gevoed worden. Dan 
zal de mensheid verbaasd zijn, dat gij te midden van zulk een grote rampspoed en ellende de moed 
behoudt om te leven en dat de duistere machten u niet aangrijpen, omdat gij Mij gehoorzaamd hebt. 
17 Jullie zijn degenen die zijn aangesteld om de pijn van het volk te verzachten, om de godslasteraars 
te leren bidden, die lange tijd zijn gebleven zonder hun zielen in gebed op te heffen. 
18. Maar daarvoor moet je jezelf dagelijks meer vergeestelijken en je bevrijden van materialisatie. 
Want ik wil niet dat jullie spiritualisten worden, nee. Fanatisme is afschuwelijk in Mijn ogen, en dat is 
wat Ik onder u wil uitbannen. Het geweten zal je vertellen hoe je in harmonie met alles kunt leven. 
19 De tijd waarin jullie dit woord zullen horen is kort. Daarom is het mijn wil dat jullie mijn leer 
doorgronden, zodat jullie ze begrijpen en erop voorbereid zijn. 
20 Leer van de goddelijke Meester, die u het onderricht geeft dat schriftelijk zal worden bewaard, en 
waarvan gij morgen zult genieten. Want de tijd is al kort waarin jullie je Meester zullen horen door de 
menselijke geest. 
21 De barmhartigheid van de Vader komt in uw zielen, bemoedigt hen en zegt tot hen: Leert van 
Mijn onderricht, want gij zijt nog zwakke kinderen, die Mijn kracht niet gevoelen. Op elk moment 
spreek Ik ook tot jou via je geweten om je je missie te laten realiseren. 
22 In Mijn rechterhand houd Ik de wet en in Mijn linker een weegschaal. Ik zal van u vertrekken in 
deze manifestatie onder u. Maar maak je geen zorgen, want Ik zal je geestelijk voeden met Mijn 
woord, en je zult je niet verweesd voelen. Gij zult Mij in u dragen, want Ik zal Mij niet langer 
aankondigen door het menselijk verstand. Maar Ik heb je ziel voorbereid om te communiceren met 
Mijn Goddelijke Geest, en je zult Mijn instructies ontvangen wanneer het Mijn Wil is. 
23 Na mijn vertrek zal jullie strijd beginnen. 
24 Ik vertrouw jullie mijn wet toe, opdat jullie die bestuderen en niet overtreden. Maak u 
verdienstelijk voor uw Heer, want nu is de tijd aangebroken om tot Mij te zeggen met ware overgave 
in uw ziel: "Heer, volbreng in ons Uw wil." 
25 Met grote liefde en geduld heb Ik u onttrokken aan de vuiligheid, aan de verschillende 
wereldbeelden, aan de afgoderij. Want jullie hadden je neergebogen voor de beelden, voor het 
gouden kalf. Hoeveel onwetendheid is er in alle tijden geweest! Toch heb Ik Mijzelf altijd aan jullie 
geopenbaard als Licht, als Barmhartigheid en Liefde, opdat jullie niet blindelings je weg zouden gaan. 
26 In deze tijd heb Ik u opnieuw gered van de verschillende wegen die uw ziel is gegaan en waarin u 
pijn hebt ondervonden. Ik heb jullie verschillende incarnaties geschonken, zodat jullie ziel zich kan 
ontwikkelen wanneer ze naar deze planeet komt. Maar in die tijd vond ik je verzonken in een diepe 
lethargie. Ik heb geen bereid hart gevonden om u te herinneren aan de profetieën van het Tweede 



Tijdperk. Maar het is Mijn Wil geweest om Mijzelf bekend te maken door de menselijke geest, om 
jullie opnieuw te leren elkaar lief te hebben. 
27 Mijn liefde en mijn licht zijn op jullie zielen neergedaald als een dauw van genade, opdat jullie 
morgen aan de wereld mijn wet zullen tonen. Als jullie weten hoe jullie je moeten voorbereiden, zal 
er geen hand zijn om jullie te brandmerken en pijn te doen. 
28 Gij zult op weg gaan zoals de apostelen van het tweede tijdperk. Zij wisten hoe zij zich moesten 
voorbereiden en de juiste tijd af te wachten om uit te trekken en Mijn Leer te verspreiden. Ik zal uit 
de verschillende sekten en godsdienstige gemeenschappen diegenen kiezen die Mij toebehoren. Zij 
zullen Mij herkennen en weten hoe zij hun opdracht moeten vervullen. 
29 Gij zult u erop toeleggen Mijn leringen aan de mensheid te brengen, opdat de vrede van Mijn 
Hemelse Koninkrijk hen zal bereiken. Want mijn blik ziet hun pijn, hun verlatenheid. 
30 Dit is wat Ik u heb aangeboden, geliefd volk, en gij zult Mijn belofte vervuld zien. Uw zielen zullen 
stap voor stap opstijgen tot ze de top van de berg bereiken. 
31 Vreest niet de praatjes der mensen, noch hun oordelen; vreest het oordeel van uw God. Bedenk 
dat Ik u heb gezegd dat Ik onverbiddelijk ben als Rechter. Daarom, begeer Mij altijd als Vader, als 
God, opdat het jullie aan niets ontbreekt in jullie levenswandel. 
32 Ik kom om het kwade in schoven te binden om het in het vuur te werpen. Want elk slecht zaad zal 
worden afgesneden door mijn Goddelijke sikkel, dat is dit Woord dat tot u komt om u leven van 
genade te geven. 
33 Als Meester wacht ik altijd op u om u te onderrichten, om u de weg te wijzen. Gezegend zijt gij, 
die komt om Mijn woord te horen, want gij zult later op weg gaan om de blijde boodschap aan uw 
medemensen te brengen. Degene die Mij begrepen heeft en Mijn leringen in praktijk brengt, zal voor 
zijn geest zaligheid bewerken. 
34 Sommigen van jullie zeggen tot Mij: "Waarom hebben wij U niet gevoeld, Heer?" Maar ik zeg u: 
Hebt gij Mij niet gevoeld, wanneer gij een goed werk doet, wanneer gij uw medemensen 
barmhartigheid betoont? Voel je geen voldoening als je je missie volbrengt? Want deze bevrediging 
die je daarbij hebt is alsof je Mij voelt. Want wie kwaad doet, verwijdert zich van Mij, en dan kan hij 
Mijn aanwezigheid nauwelijks voelen. 
Ik ben in elk goed werk, in de barmhartigheid die gij betoont ─ niet alleen wanneer gij uw brood 
deelt, maar ook wanneer gij woorden van liefde en troost aanbiedt om de zielen te bemoedigen, om 
de harten te troosten in het lijden van dit leven. Hoevelen hebben behoefte aan een beetje liefde, 
hoevele verlaten vrouwen vragen om woorden van bemoediging, en jullie, mijn uitverkorenen, 
moeten erop uit trekken om liefde, bemoediging en versterking te brengen aan allen die dat nodig 
hebben. 
35 De wereld vergaat in zijn verwording, in zijn chaos, in zijn drang naar het kwaad. Maar aan u heb 
Ik deze boot toevertrouwd om de schipbreukelingen te redden, zij die Mijn woord niet gehoord 
hebben, maar wier ziel de behoefte voelt om het te ontvangen. Daarom wil Ik dat jullie hen wakker 
maken en getuigenis afleggen aan de mensheid van Mijn Aanwezigheid in deze tijd. 
36 Getuigt dat Ik Mijzelf in deze tijd door het menselijk verstand bekend heb gemaakt en zegt tegen 
de ongelovigen dat als Ik in de tweede Era mens ben geworden om bij de mensen te wonen ─ 
waarom zou Ik dan vandaag niet in staat zijn Mijzelf bekend te maken door zondaars die Ik met Mijn 
genade heb toebereid? 
37 Waarom hecht gij meer geloof aan de werken der mensen, en twijfelt gij aan de wonderen en de 
grootheid van uw God en uw Heer? 
38 Denk aan Mijn schreden op aarde als Jezus, denk eraan dat Ik sprak tot de Doctors van de Wet in 
de vroege kinderjaren. Ik heb je geleerd te bidden en nederig te zijn. Ik ben geboren in een stal en 
gestorven aan een kruis. En nu Ik jullie dit onderricht gegeven heb, waarom zouden jullie in dit derde 
tijdperk, waarin de wereld op het toppunt van verdorvenheid is, Mijn woord niet horen en zou Ik 
jullie niet de weg wijzen die Ik jullie in het tweede tijdperk onderwezen heb? 
39 De mensen hebben haat en nijd in zich, en streven naar overbodigheden; en ook is er fanatisme in 
hun harten geweest. 
40 Mensen, jullie vragen Mij: "Waarom, Heer, zijn de beproevingen op onze weg toegenomen sinds 
U ons met Uw genade hebt voorbereid?" En ik antwoord je: In het tweede tijdperk leerde ik jullie te 



lijden en nederig te zijn. Denk eraan, zij brachten Mij naar het schavot van bloed, drukten een 
doornenkroon op Mijn slapen en een rietstengel in Mijn hand, en dreven toen de spot met Mij. Maar 
ik bleef zacht en nederig. Ik wist dat Mijn Bloed vergoten moest worden als symbool voor de 
verlossing van de mensheid. Wanneer heb je Mij deze bitterheden, deze zwakheden, deze 
beproevingen weten verwerpen? Nooit. Ik heb geleden uit liefde voor jullie allen en heb Mijn Bloed 
vergoten om jullie de weg naar verlossing te wijzen. Gij echter zult in deze tijd uw bloed niet 
vergieten, gij zult u slechts met goede wil voorbereiden om tot de wereld van Mijn waarheid te 
spreken. 
41 Ik heb u een zwaard gegeven en u mijn soldaten genoemd. Jullie maken deel uit van Mijn 
gastheren die Ik bemoedig met Mijn woord en Ik zeg jullie: Strijd en vrees de wereld niet, want Ik ben 
jullie Vader en Ik zal jullie verdedigen, jullie verlichten, opdat jullie niet het slachtoffer worden van de 
mensheid. 
42 Geliefde mensen, snel zult gij weten dat Mijn Woord u zal redden. Jullie hebben Mij als een 
liefhebbende Vader gehad, opdat jullie niet zouden lijden of struikelen. 
43 Vol geduld blijf ik jullie leiden, opdat jullie morgen een voorbeeld zullen zijn voor jullie 
medemensen. 
44 Verwijder u van de wereld, opdat uw ziel Mijn barmhartigheid ontvangt en Mijn vrede en Mijn 
liefde niet verliest ─ opdat u niet de doornen ontmoet die de wereld door haar slechtheid heeft 
geschapen. Ik heb u uit de afgrond getrokken en u geleid, opdat uw ziel stap voor stap dichter bij Mij 
zou komen. 
45 Mijn licht is nooit van de mensen geweken, altijd ben Ik dicht bij hun hart. Want hoe zou Ik Mijn 
kinderen halverwege kunnen achterlaten? En hen zonder Mijn barmhartigheid laten op dit ogenblik, 
nu Ik de klaagzangen van de pijn hoor? 
Ik heb uw pijn weggenomen en u doen rusten onder de boom des levens en u gevoed met zijn 
vruchten. Jullie zullen na mijn vertrek niet hongeren of dorsten, en jullie zullen het fruit, het water en 
het brood delen met de dorstigen en de hongerigen, met de behoeftigen. 
46 Kijk naar de volkeren in hun verlatenheid, geteisterd door hevige stormen. Daarom bereid Ik u 
voor om u te verlichten, opdat gij zult opstaan als uw Meester en opdat zij door uw bemiddeling van 
Mij bevrijd zullen worden van hun neerslachtigheid van ziel. Want Ik zal hen de waarheid doen 
kennen, Ik zal hun ziel en hun verstand verlichten, en hen bevrijden van de verwarringen die de 
wereld zijn binnengedrongen. 
47 Maak jullie gereed, mijn kinderen, opdat jullie met mijn macht en mijn licht leiding kunnen geven 
aan de volkeren van de aarde en hen mijn vrede kunnen laten voelen. 
48 De zalige onschuld is besmet door het bederf van de wereld, de jongeren volgen haar pad in 
adembenemende banen, en ook de maagden hebben hun bescheidenheid, kuisheid en kuisheid 
verloren. Al deze deugden zijn uit hun hart verdwenen. Zij hebben de wereldse hartstochten gevoed 
en verlangen slechts de genoegens die hen naar de ondergang voeren. Ik spreek tot jullie met 
helderheid, zodat jullie op weg kunnen gaan en een stevige stap kunnen zetten in de evolutie van 
jullie ziel.  
49 Ik wil dat jullie opstaan en in gemeenschap zijn met jullie God, opdat jullie de barmhartigheid die 
mijn werk bevat, kunnen openbaren. 
50 Geliefde mensen: jullie stijgen momenteel stap voor stap op om de top van de berg te kunnen 
bereiken. Het licht van de Zesde Lamp verlicht het heelal, en Ik leid de zielen en geef hun 
verhevenheid, opdat zij Mij kunnen bereiken. 
51 Ik heb u een tijd toevertrouwd opdat gij Mijn leringen opnieuw moogt ontvangen, opdat het licht 
van Mijn Heilige Geest de duisternis uit uw zielen moge verdrijven. Door middel van het verstand van 
de zondaars heb Ik u Mijn wijsheid gegeven met eenvoudige woorden, die echter waarheid in hun 
betekenis bevatten. 
52 Morgen zult gij u begeven om de blijde boodschap te verkondigen op de verschillende wegen der 
aarde, getuigenis afleggende van Mij, opdat de mensen zich zullen ontdoen van wat schadelijk is, van 
zonde en tweedracht, opdat allen zich zullen erkennen als kinderen van één Vader. Want voor de 
Geest zijn er geen sociale klassen, geen rassen, noch adel. Uit één Vader zijn jullie allen 
voortgekomen, en tot Mij moeten jullie terugkeren. 



53 De mensheid ondergaat thans haar grote loutering als gevolg van haar ongehoorzaamheid, maar 
zij heeft niet begrepen dat zij deze kelk van lijden voor zichzelf heeft geschapen. Maar ik, als Vader, 
ben op dit moment gekomen om het kruis te wegen dat jullie op je schouders dragen. 
54 Volkeren hebben elkaar steeds niet gerespecteerd, en daarom hebben zij grenzen en 
verschillende ideologieën geschapen en zijn zij van elkaar weggetrokken. 
55 Ik heb Mijzelf onder u bekend gemaakt, opdat gij Mij tot een voorbeeld zoudt nemen, opdat de 
brandende zonnestralen u in de woestijn niet zouden uitputten. Ik heb jullie opgeleid met Mijn 
wijsheid, opdat jullie richting kunnen geven aan de mensheid. 
56 In het tweede tijdperk bereidde Ik Mijn twaalf apostelen om de mensheid te onderrichten. Maar 
in dit Derde Tijdperk heb Ik de 144.000 verenigd om hen voor te bereiden, zodat de mensheid 
opnieuw Mijn barmhartigheid kan ontvangen door dit volk. 
57 Geliefde Israëli's: hoezeer zijn de mensen achterop geraakt door hun ongehoorzaamheid, door de 
zwakheden van het lichaam, die de ziel hebben verzwakt en haar niet hebben laten vergeestelijken, 
zoals het mijn wil is! 
58 Bestudeer en doorgrond mijn leer, opdat gij die morgen aan uw medemensen kunt overbrengen. 
Ik ben in deze tijd niet gekomen om de mensheid te verwarren met mijn leer. Ik ben alleen gekomen 
om het van zijn zonden te bevrijden, zodat het de ware weg kan inslaan en mijn vrede kan verkrijgen. 
Ik versterk jullie, geliefde mensen, zodat jullie de strijd kunnen aangaan. 
59 De tijd is nabij dat u dit woord niet langer zult horen door een stemdrager. Maar Ik zal Mijzelf niet 
scheiden van Mijn kinderen. Jullie zullen inderdaad de afwezigheid van deze manifestatie voelen, 
maar zoals Ik vanaf het begin geestelijk bij jullie ben geweest, zo zal Ik zijn tot het einde, want dit is 
Mijn wil. 
60 Geliefde discipelen, Ik wil dat jullie door jullie werken getuigenis afleggen van wat Ik jullie in deze 
Derde Era heb toevertrouwd. Al in de tweede Era zei ik: "Heb elkander lief." 
Wanneer de mensen naar u komen om u te horen, zult gij hen de weg wijzen, hen doen inzien hoe 
dwaas zij waren, en hun elke lering uitleggen die Ik u heb gegeven. U zult hen vertellen waarom u 
Spiritualisten bent, waarom u Israëlieten bent, en waarom u Marian Trinitariërs bent. Herinnert u dat 
Ik u gezegd heb dat gij Israëlieten zijt ─ niet naar het vlees, maar naar de geest, omdat gij de ware 
nakomelingen zijt van Abraham, Izaäk en Jakob, die Ik "Israël" genoemd heb, omdat hij zijn kracht 
bewees in de beproeving, en daarom moet ook gij, als Israëlieten, sterk zijn. Jullie zijn spiritisten 
omdat Ik jullie heb geleerd Mij te zoeken en lief te hebben met je geest. 
61 Waarom zoekt en bemint u Maria? Want in het Tweede Tijdperk heb Ik u toevertrouwd aan haar 
tederheid als een moeder, en haar geest bemiddelt voor u en voor de gehele mensheid. 
62 De stam van Levi was reeds in het eerste tijdperk uitverkoren, opdat zij de dienaren, de priesters 
van God zouden zijn. En in dit Derde Tijdperk is de stam van Levi opnieuw gewijd aan de dienst van 
Mijn Goddelijkheid. Zij zijn degenen die zich wijden aan de vervulling van hun missie. 
63 Mensen, handel niet zoals Judas, verloochen Mij niet zoals Petrus, twijfel niet aan Mij zoals 
Thomas. Maar als jullie zulke zwakheden zouden hebben ─ hoeveel pijn zouden jullie Mijn Geest dan 
doen! 
Waakt en bidt, neemt Mijn apostelen tot uw voorbeeld in hun gehoorzaamheid en laat niemand, 
zoals zij, groter willen zijn dan een ander, want voor Mij zijn jullie allen gelijk en naar uw werken zal 
de vooruitgang van uw ziel zijn. Ik zeg u, zoals Ik tot Mijn discipelen zei: "In het huis van de Vader zijn 
vele woningen." Maar je moet waardig worden om in hen te wonen. Sommigen van jullie zullen 
eerder komen en anderen later. Laat uw ziel opstijgen door goede werken, door de vervulling van de 
wet. 
64 Wanneer gij naar de andere wereld zult overgaan, zal Ik u het boek tonen waarin uw goede en 
slechte werken zijn opgetekend, en uw ziel zal zich verheugen wanneer de weegschaal van Mijn 
rechtvaardigheid doorslaat naar de kant van uw verdiensten. Maar als het niet zo is, zul je terugkeren 
naar deze planeet en het nog een keer goedmaken. Degenen onder u die hun taak hebben volbracht, 
zullen zich vanuit het geestelijk rijk blijven verdienstelijk maken om steeds verder op te stijgen, en 
jullie zullen strijden en werken voor de mensheid, net als de engelen en mijn geestelijke wereld die 
zegevierend door de smeltkroes is gegaan. 



65 Zo zullen jullie, beetje bij beetje, de ware gelukzaligheid uitwerken en uiteindelijk zullen jullie 
opgaan in Mijn Goddelijke Geest, want jullie weten dat jullie uit Mij zijn voortgekomen en zuiver en 
rein naar Mij moeten terugkeren. 
66 Als u begreep hoezeer uw ziel door pijn wordt gezuiverd, zou u van pijn houden. Maar het "vlees" 
zorgt ervoor dat de ziel zwak wordt. Maar ik heb tot u gesproken over het gebed, opdat gij u moogt 
verdedigen tegen de verzoeking. 
67 Nadat dit woord niet meer door uw oren is gehoord, zult gij u begeven om aan de mensheid te 
geven al hetgeen gij hebt vergaard. Dan zul je de grootsheid van Mijn Leer kennen en weten hoe je 
van geest tot geest kunt opstijgen en je met Mijn Goddelijkheid kunt verenigen. Als je eenmaal bij 
Mij bent, zal Ik tegen je zeggen: 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 345  
 
Mijn vrede zij met u! 
1 Welkom iedereen bij de meester! 
2 Geliefde mensen, er zijn slechts enkele morgengebeden voorbijgegaan sinds Ik als Rechter onder u 
ben geweest, sinds Ik Mijn volk Israël tot in de kern heb geoordeeld, waarbij Ik sommigen biddend en 
voorbiddend heb aangetroffen, anderen onverschillig voor geestelijke openbaringen en slechts open 
voor de verleidingen van de wereld. Sommigen ontmoette Ik met ware geestelijke voorbereiding en 
onbevangenheid, anderen verzonken in regressie, sommigen van Mijn kinderen in routine, en 
sommigen zonder geestelijke voorbereiding. 
3 Ik oordeelde over de liefde van de mensen en ontdekte dat zij elkaar nog niet als broeders 
liefhadden, dat geestelijke harmonie nog niet wordt gevoeld en beleefd door mijn uitverkoren volk. 
4 Ik hoorde het gebed van de gemeente, en bij sommigen was er berouw over overtredingen, bij 
anderen een schuchte smeekbede om wereldvrede en om de vereniging van het volk Israël. Maar 
hoe weinigen waren er in waarheid die, zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor God en voor 
de wereld, wisten hoe zij nederig voor de Meester konden opstaan met ware geestelijke visie in het 
verlangen naar onderricht ─ die wisten hoe zij zich voor de Rechter moesten opstellen met gebogen 
nekken, zich nestelend in de armen van de Vader als kinderen die weten dat God boven alle liefde 
staat. 
Bij deze gezegende gelegenheid, op dit moment van genade, stortte de Vader zijn geestelijke 
weldaden uit. Hij deelde zijn ingevingen, zijn gerechtigheid en zijn richtlijnen mede, ten dele door 
toedoen van mensen, en voor een groot deel ook van geest tot geest, vooral aan zijn volk, maar ook 
aan de wereld en aan de gehele wereld. 
5 dit is reeds mijn laatste leerrede geweest, waar ik tot u gekomen ben als rechter, waar mijn straal, 
overgebracht door het menselijk vermogen, bij u geweest is, omringd door de "werkers" van alle 
provincies, door de vertegenwoordigers van alle kerken, door de spiritualistische Trinitaristische 
Mariadienaren, door wier begripsvermogen ik mijn werk bekend heb gemaakt en het geloof van de 
scharen heb bemoedigd. 
6 Ik zal u in de komende tijden weer op deze wijze verenigd zien, maar niet meer in deze vorm. Dus 
de mensen voelden het in hun geest vooruit en snikten. Het "vlees" is zwak geweest en heeft zich 
verzet tegen het nabije vertrek en de beëindiging van deze rally's. 
7 Elia had u voorbereid, had u dit oogenblik tevoren met zijn geestelijken wijsvinger aangewezen, 
opdat het gansche volk zou ontwaken, ontwaken en wakker worden, opdat deze tijd van oordeel en 
genade hen niet onverschillig zou ontmoeten. Want Elia toont zich altijd als een wegbereider op de 
weg der zielen, hij bereidt de paden voor, verwijdert de doornen en de keien, opdat de voeten van 
mijn kinderen zich niet verwonden op de weg. Hij luidt de geestelijke bel die door het geweten 
spreekt tot in het diepst van de ziel, om u wakker te maken, vervuld van licht, om de stem te horen 
van Hem die komt ─ Hij die altijd zegt: "Hier ben Ik". Want de Vader is aanwezig op elk moment en op 
elke plaats. 
8 Ik peilde het hart van de mensen op elk ogenblik van het oordeel en vond het vol pijn, onzekerheid, 
donkere voorgevoelens. Ik kwam naderbij om haar kloppen te horen, om te luisteren naar haar 
pleidooien, die steeds minder geestelijk zijn, die steeds verder van hun oorsprong verwijderd zijn, 
omdat zij materiële dingen verlangen, alleen de kennis en de neigingen van de aarde. Zo trof ik de 
mensheid aan, de mens die alleen maar bezig was met de goederen van de wereld, maar met een 
ziel vol angst, die slechts een straaltje, een sprankje hoop bewaarde. Toch heb Ik die vonk niet 
gedoofd ─ integendeel, Ik heb haar verlevendigd met Mijn waarheid, met Mijn troost, Mijn 
bemoediging en Mijn essentie. Deze heb Ik, op dat moment van genade, geestelijk verspreid over de 
hele wereld, zodat Mijn aanwezigheid gevoeld zou worden en Mijn wezen in allen zou zijn, zonder 
enige uitzondering, want ook Elia had zich van tevoren bekend gemaakt. Toen ik kwam, waren de 
zielen en de harten reeds voorbereid door de geest van Elia, de Wegbereider van God in alle tijden 
en in alle tijden. Want Elia is degene die altijd bij jullie is geweest, en die jullie zelden hebben 
gevoeld. 



9 Elia is de grote Geest die aan Gods rechterhand is en die zich in zijn nederigheid dienaar van God 
noemt; door zijn bemiddeling en ook door andere grote Geesten beweeg Ik het Geestelijk Universum 
en voer Ik grote en hoge raadsbesluiten uit. Ja, Mijn discipelen, Ik heb massa's grote geesten tot Mijn 
dienst die de Schepping besturen. 
10 Dan vragen jullie je af: "Is de Vader niet degene die alles doet?" Maar ik antwoord je: Ik ben Hij 
die alle dingen volbrengt, want Ik ben in alle geesten. Ik ben in alle schepselen, en zonder Mij 
beweegt niets. Maar zoals Ik aan vele geesten het leven heb geschonken, zo heb Ik hun allen deel 
gegeven aan Mijn werk, aan Mijn arbeid, een plaats in Mijn schepping ─ een waardige plaats aan 
Mijn rechterhand. Nadat ik u allen, van de eerste tot de laatste, had voorbereid op die morgen van 
genade die voorbijging, toonde Elia zijn Heer de velden die rijk waren aan onkruid. Maar de Vader zei 
tegen hem: "Laat het zijn! Nog zal het onkruid zich een weinig vermeerderen, nog zal het onkruid 
blijven gedijen, zijn wortels verdiepen en zich nog meer over de aarde verspreiden. Maar weldra zal 
de oogsttijd aanbreken, weldra zal de sikkel zich zetten, en dan zal er onder het slechte zaad tarwe 
zijn, al is het waarlijk schraal. Maar het zal in mijn schuren bewaard worden om opnieuw gezaaid te 
worden wanneer het uur gekomen is en de aarde geschikt en vruchtbaar is, terwijl het onkruid in het 
vuur geworpen zal worden, gebonden in schoven. 
11 Het kwaad is gegroeid onder de mensen, mijn volk. Goedheid, deugd, liefde zijn zwak geweest 
tegenover de invasie van het kwaad, van ziekten, plagen, pestilentiën en tegenslagen. Al datgene wat 
het zaad van het bederf is, heeft het hart van de goeden besmet, heeft sommigen doen struikelen, 
heeft het getal der gelovigen gedecimeerd, omdat het kwaad grote macht over de mensheid heeft 
uitgeoefend. 
12 Ik heb deze dingen laten gebeuren ter wille van de wilsvrijheid die u is verleend. Want achter al 
het bederf, al de duisternis en de waan van de mensen, is er een Goddelijk Licht, de Geest, die niet 
vergaat en ook nooit zal vergaan. Er is een oorspronkelijke entiteit, die de ziel van het Licht is, die de 
kus die de Vader haar gaf ongeschonden bewaart en die het Goddelijk zegel is waarmee Ik al Mijn 
kinderen heb uitgezonden op de weg van de strijd. Door deze eigenschap zal geen van deze zielen 
verloren gaan. 
13 Groot is het getal der verlorenen. Maar op aarde, in de schoot van de verschillende volkeren die 
de aarde bevolken, in de onbeduidende steden en in de laagvlakten, ontbreekt het niet aan enkele 
harten die zich weten staande te houden, die het verbond met hun Heer houden, en een voorbeeld 
en geestelijke steun zijn voor de scharen. Wanneer zij bidden, vraag Mij dan: "Waarom is er zoveel 
kwaad? Waarom is er geen berouw in de harten van de mensen? Waarom ontwaakt de mensheid 
niet tot goedheid, tot vrede? Waarom zijn de mensen niet in staat elkaar te begrijpen, elkaar lief te 
hebben, elkaar te erkennen als broeders en zusters in God?" 
14 Maar de Vader geeft gemoedsrust en hoop aan hen die waken en bidden, en zegt hun: Wacht 
maar tot zij die het meest gezondigd hebben ─ zij die deze mensheid het meeste leed hebben 
aangedaan ─ later hun grootste weldoeners zullen zijn, want zij zullen niet echt "sterven". Sterven zal 
de zonde, verdwijnen zal haar lichaam, verdwijnen zullen de duistere machten als oorzaak van de 
zonde van de mensen. Maar de ziel, geleid door haar geest, zal nooit verdwijnen, ook al moet zij door 
grote smeltkroezen, grote boetedoeningen, grote zuiveringen van de ziel gaan, ook al moet zij door 
de lichamelijke dood gaan, ook al voelt zij dat de duisternissen die haar in haar boetedoening 
omringen eeuwig zijn ─ ook al voelt zij dat het vuur van haar boetedoening hellevuur is. Dit alles zal 
voorbijgaan, uit dit alles zal zij heel en zuiver te voorschijn komen ─ zuiverder dan goud wanneer het 
door de smeltkroes gaat. 
15 Je kunt je het leven niet voorstellen of beoordelen op basis van het uiterlijk van de mens. U weet 
niet wat er vóór uw bestaan op aarde is gebeurd in andere werelden, in het hiernamaals dat voor u 
ondoorgrondelijk is. Maar onthoud mijn lessen, ze zijn jouw pad. 
16 Er zijn krachten, onzichtbaar voor het menselijk oog en onwaarneembaar voor de menselijke 
wetenschap, die uw leven voortdurend beïnvloeden. Er zijn goede en slechte, die van het licht en ook 
die van het duister. 
17 Waar komen deze invloeden vandaan? Van de geest, van het verstand, van de gevoelens. 



18 Al deze trillingen doordringen de ruimte, strijden onderling en beïnvloeden uw leven. Deze 
invloeden gaan uit van geïncarneerde zielen, maar ook van wezens zonder aards lichaam. Want 
zowel op aarde als in het hiernamaals zijn er lichtzielen en verwarde zielen. 
19 Als jullie Mij vragen hoe het begin, de oorsprong van die machten was, dan antwoordt de Vader 
jullie: 
20 Voordat er werelden waren, voordat alle schepselen en materie tot leven kwamen, bestond Mijn 
Goddelijke Geest reeds. Echter, als de Al-ene voelde Ik in Mijzelf een immense leegte, want Ik was als 
een koning zonder onderdanen, als een meester zonder discipelen. Daarom heb Ik het plan opgevat 
om wezens te scheppen die op Mijzelf lijken, aan wie Ik Mijn hele leven zou wijden, die Ik zo diep en 
intiem zou liefhebben dat Ik, als het moment daar was, niet zou aarzelen om Mijn bloed voor hen te 
offeren aan het kruis. 
21 Neemt u het niet kwalijk als ik u zeg dat ik u liefhad voordat u bestond. Ja, geliefde kinderen! 
22 Opdat God Zichzelf Vader zou kunnen noemen, liet Hij geesten uit Zijn schoot voortkomen - 
schepselen die aan Hem gelijk waren in Zijn goddelijke eigenschappen. Dit was je oorsprong, dus je 
bent opgestaan tot het spirituele leven. 
23 Maar daar de Vader oneindig is en, nadat Hij jullie ziel geschapen had, ernaar verlangde door Zijn 
kinderen begrepen te worden, schiep Hij het stoffelijke leven, schiep Hij een van jullie tijdelijke 
woningen ─ de wereld. 
24 De Vader vormde en bereidde alles met volmaakt, oneindig geduld, zodat het kind geen 
onvolmaaktheid zou vinden, maar het spoor van zijn Vader zou vinden bij elke stap en in elk werk. 
Want alles was vanaf het begin gepland als een boek, op de bladzijden waarvan jullie in de loop van 
de tijd het langverwachte antwoord zouden vinden op de vraag die jullie Mij zouden stellen: "Wie 
ben Ik, waar kom Ik vandaan en waar ga Ik naar toe?" 
25 Toen alles was voorbereid, gaf Ik de ziel een aards lichaam dat zou dienen als een staf, als een 
gewaad, om een wonderbaarlijke wereld te bewonen die voor haar met wijsheid en volmaaktheid 
was geschapen ─ een boek dat zich aan de kinderen van de Heer voorstelde, met al zijn lessen en 
schoonheden, als een ladder van treden die op deze wereld begon en tot in het oneindige reikte. 
26 En toen alles was voorbereid, zei Ik tot de geïncarneerde ziel, de mens: Hier is je tijdelijke thuis. 
Gaat heen, drinkt uit de bronnen, proeft en geniet van de vruchten, erkent Mij in dit alles. 
27 Dit is jullie begin in het stoffelijk leven geweest, maar dat wat de Vader jullie hier zegt is ver terug, 
is in de loop van de tijd begraven. 
28 Jullie berekeningen, jullie opperste wetenschappen om de tijden te meten en af te rekenen, 
zouden niet voldoende zijn om het begin te bepalen van een werk dat God alleen kan volbrengen, 
want Hij is de Enige die altijd boven de tijden zal staan. 
29 Aangezien de wetenschapper de ouderdom van deze wereld niet nauwkeurig kan vaststellen ─ 
hoe zou hij dan het begin van het Universele Leven kunnen doorgronden, tenzij Ik het hem 
openbreek? Opdat jullie je hersens niet pijnigen omdat jullie willen weten wat buiten jullie bereik 
ligt, zullen jullie je tevreden stellen met de kennis die de Vader, de Alomtegenwoordige, in wie al wat 
geweest is, al wat is en al wat zal zijn aanwezig is, jullie op deze dag heeft verteld: Het begin van je 
leven ligt heel ver terug, de kennis ervan is in de loop van de tijd verloren gegaan. 
30 Toen de mens in de wereld begon te leven, leidde hij een geestelijk leven vol zuiverheid en 
onschuld. Maar de Vader vraagt jullie: geloven jullie dat Ik tevreden was met de zuiverheid van die 
schepselen ─ een zuiverheid die voortkwam uit hun onwetendheid, hun gebrek aan kennis? Nee, 
discipelen, door die onwetendheid kon de Vader niet gekend, begrepen of bemind worden; door dat 
gebrek aan geestelijke verdienste kon geen van Zijn Goddelijke eigenschappen gewaardeerd worden, 
en Ik wilde niet dat jullie lagere schepselen zouden zijn, onderworpen aan Mijn hogere wil; of zoiets 
als die machines die jullie bouwen ─ zonder een eigen wil, zonder een eigen leven. 
Daarom schonk ik de ziel de gave van de vrije wil, en stond ik het lichaam toe de ziel de geheimen 
van het menselijk leven te onthullen. Maar ik maakte de ziel, door middel van intuïtie, het bestaan 
van de Schepper-Vader bekend. Gezien de zwakheid van het lichaam, was het de kracht van de ziel, 
geleid door het licht van de geest, waarin zich Mijn gerechtigheid, Mijn wijsheid en Mijn stem 
bevinden. 



31 Op het ogenblik dat de ziel ontwaakte tot het menselijk leven door de "stem" van haar 
lichamelijke zintuigen, deed zij afstand van haar geestelijk leven, en begon de smeltkroes, de strijd, 
de ontberingen, de pijn, de gevolgen van alle gedachten, woorden en werken zich te ontvouwen. 
32 Ja, mijn kinderen, de gevolgen van alle gedachten, woorden en werken die de mens sinds het 
begin heeft ervaren, hebben door de vrije wil de onzichtbare krachten veroorzaakt, die trillingen van 
goed en kwaad. 
33 Zij die, gebruik makend van hun vrije wil, op een gezonde wijze gingen leven, hun eigen welzijn en 
dat van hun naasten nastrevend, brachten heilzame, weldadige vibraties voort. Maar zij die, bij 
hetzelfde gebruik van de vrije wil, niet naar de stem van het geweten luisterden en handelden naar 
de zelfzuchtige neigingen die eigen zijn aan hun lichaam, brachten ongezonde, verleidelijke krachten 
voort. 
34 Beide trillingen bleven in de ruimte ─ gereed om hun intensiteit te vermeerderen of te 
verminderen, al naar gelang de gedachten der mensen, al naar gelang hun vroegere werken. Maar 
deze onzichtbare krachten zouden niet gescheiden blijven van de evolutie van de zielen ─ nee, 
discipelen. Deze trillingen zouden latent blijven boven alle zielen, die hen gehoorzamen naar gelang 
hun gedachten en werken. 
35 Zij die door het licht van het geweten werden bezield, waren in staat de kwade invloeden af te 
weren en zich tot de weldadige, heilzame trillingen te wenden. Maar zij die, gebruik makend van de 
vrije wil, werken deden die in strijd waren met het Goddelijke gebod, trokken verderfelijke, 
ongezonde trillingen aan en vermeerderden zo hun verwarring, en uit deze onevenwichtigheid 
komen de ziekten en de onedele hartstochten voort die de mens kwellen tot in uw dagen. 
36 Ik, die uw begin en uw toekomst in de eeuwigheid ken, gaf de eerste mensen wapens om tegen 
de machten van het kwaad te strijden. Maar zij verwierpen hen en gaven de voorkeur aan de strijd 
van kwaad tegen kwaad, waarin niemand werkelijk overwinnaar is, want beiden komen verslagen uit 
de strijd. 
37 Als jullie Mij vragen wat de wapens zijn die Ik aan de mensen gegeven heb om tegen het kwaad te 
strijden, dan zeg Ik jullie dat het gebed, volharding in de wet en liefde voor elkaar waren. 
38 Ik heb tot u gesproken over de oorsprong van de machten van goed en kwaad, en nu zeg Ik u: 
Deze vibraties moesten alle werelden bereiken die ik zou scheppen om de kinderen van de Heer te 
testen. Toch wilde ik hiermee niet je ondergang, maar je volmaaktheid. Het bewijs hiervan is dat Ik 
Mij altijd aan Mijn kinderen heb geopenbaard, hetzij door tot u te spreken door het geweten, hetzij 
door u te onderrichten door Mijn boodschappers, hetzij door mens te worden onder Mijn kinderen, 
zoals Ik deed in dat Tweede Tijdperk door Jezus. 
39 Er zijn geen rassen of stammen, hoe onontwikkeld zij jullie ook mogen toeschijnen - zelfs die jullie 
niet kennen omdat zij in ontoegankelijke wouden wonen - die geen manifestaties van Mijn liefde 
hebben ervaren. Zij hebben, op het moment van gevaar, hemelse stemmen gehoord die hen 
beschermen, bewaken en adviseren. 
40 Je hebt nooit in de steek gelaten geleefd. Vanaf het begin, toen je tot leven kwam, heb je onder 
het schild van mijn liefde gestaan. 
41 Gij menselijke ouders, die uw kinderen teder liefhebt: zoudt gij hen aan hun lot kunnen overlaten, 
wanneer zij nog maar nauwelijks in dit leven geboren zijn, wanneer zij uw zorg, uw toewijding, uw 
liefde het meest nodig hebben? Ik heb gezien dat gij u om uw kinderen hebt bekommerd, zelfs toen 
zij volwassen waren; zelfs om hen die overtreden, die u gekwetst hebben, bekommert gij u met de 
grootste liefde. 
Maar als je zo reageert op de noden van je kinderen ─ wat zal dan de liefde zijn van je hemelse Vader 
die jou liefhad nog voor je bestond? 
42 Altijd ben Ik u te hulp gekomen; en in deze tijd waarin Ik u ontmoet met een grotere geestelijke 
ontwikkeling, heb Ik u geleerd hoe te strijden om de ongezonde krachten teniet te doen, en de weg 
om de trillingen van het goede te verhogen. 
Want de oude overtuigingen, beelden, figuren en symbolische namen waarmee de mensen van 
weleer het kwaad voorstelden, het een menselijke gedaante gaven, het een geestelijk bestaan 
toeschreven - overtuigingen die tot de huidige generaties zijn doorgedrongen - moeten verdwijnen. 



Want zonder het te beseffen, hebt gij met hen bijgelovige mythen en culten geschapen, die de 
geestelijke ontwikkeling, die de mens in deze tijd heeft bereikt, onwaardig zijn. 
43 Jullie zeggen tot Mij: "Vader, als wij door slecht gebruik te maken van de gave van de vrije wil, 
door niet te luisteren naar de stem van het geweten, en door onze overtredingen van Uw wet, de 
trillingen van het kwaad meer kracht hebben gegeven ─ wat moeten wij dan doen om geestelijk vrij 
te zijn, om de vrede van het Koninkrijk der hemelen te verkrijgen?" De Vader antwoordt je: De 
vrijheid waarnaar uw geest en de mijne verlangen, zult u verkrijgen dankzij de verdiensten van uw 
eerherstel. 
44 Wanneer zul jij je spirituele bevrijding verkrijgen? De Vader openbaart jullie dit niet op dit 
ogenblik, Hij vraagt jullie alleen te strijden tegen de machten van het kwaad met de wapens 
waarmee mijn Liefde jullie inspireert, te volharden in mijn Wet, sterk te zijn in de grote 
beproevingen. Dan zul je de vestiging van mijn Koninkrijk zien komen in het hart van de mensheid, 
die thans verdeeld is in rassen, talen en huidskleuren, verdeeld door verschillende ideologieën in 
doctrines, machtsambities en vijandschappen. Gij zult hen zien, die in geest en waarheid in de 
deugden blijven, zich aan mijn leer vasthouden en mijn naam met eerbied uitspreken. Maar helaas, 
hoeveel droevige ogenblikken en hoeveel verzoekingen zul je nog moeten doorstaan! 
45 Kijk en bid, overwin in mijn naam, en gij zult waarlijk uw geestelijke transfiguratie bereikt hebben. 
De hemel zal tot u komen, en een glimlach van vrede en ware jubel zal verschijnen. De verloren zoon 
van de gelijkenis zal terugkeren naar het huis van de Vader, en u zult zien dat de mensheid, na zovele 
worstelingen en valpartijen, eindelijk de vrede zal bereiken die beloofd is aan mensen van goede wil. 
46 Versterk uzelf met mijn leringen en deel dit licht met de mensheid. Vertel haar wat de oorsprong 
van het kwaad is en hoe zij het kan bestrijden door haar toevlucht te nemen tot de wapens van liefde 
en deugdzaamheid. 
47 U zegt dat de trillingen van goed en kwaad reeds bestonden toen de mens op deze wereld 
verscheen, en dat mijn wijze en liefdevolle rechtvaardigheid vanaf het begin heeft toegestaan dat 
zielen die trouw zijn aan het licht van het geweten, evenals wezens die door de vrijheid van de wil 
worden bepaald, in deze wereld incarneerden ─ de een voor de boetedoening van de mensheid, de 
ander voor de zegening van de mensheid. Daarom heb je in alle tijdperken van het menselijk leven 
grote geesten zien verschijnen ─ sommige ten goede, andere ten kwade ─ zielen vol macht, vol 
kracht, en toen je de verschijning zag van deze zielen die geïncarneerd waren in mensen en 
weldadige werken verrichtten, begreep je niet waarom niet alle mensen zo zijn. De mensheid heeft 
zich vergist door hen als buitengewone mensen te beschouwen, want op hetzelfde ogenblik dat 
andere mensen zo weinig ontwikkelen, zijn zij in staat zich met zoveel kracht, met zoveel licht, met 
zoveel liefde, wijsheid of deugd te manifesteren. De reden is dat deze zielen niet geboren zijn om 
hun evolutie op aarde te beginnen, maar omdat zij zielen zijn die zich op andere werelden, op andere 
plaatsen, die zelfs voor jullie onbekend zijn, hebben gelouterd ─ want zij zijn niet naar jullie gekomen 
om zuinig te zaaien, maar om de oogst, de gekweekte vruchten, die door hen in andere tijden en op 
andere plaatsen tot rijpheid zijn gebracht, met zich mee te brengen. Zij hebben hun smaak, hun 
levenskracht, hun essentie aan uw lippen gebracht en uw bestaan overspoeld met welzijn. Zij hebben 
een voorbeeld gegeven aan uw ziel en bemoediging en steun aan uw menselijk hart. Sommigen van 
hen waren profeten, anderen waren patriarchen of geleerden of koningen, weer anderen waren 
rechters of leraren. Anderen hebben de schoonheid van de natuur, van het hart en van de ziel 
overgebracht, om uw hart de schoonheid van de schepping te laten voelen. 
48 Ook hebt gij u verwonderd over het geweld dat mannen en vrouwen in al de tijdperken van uw 
menselijk bestaan in hun boosaardigheid aan de dag hebben gelegd. Het boek van uw 
geschiedschrijving heeft hun namen verzameld. In het boek der gedachtenis van uw bestaan, in het 
boek waarin God al uw daden, al uw werken opschrijft en optekent, zijn ook hun namen opgenomen, 
en gij hebt u verwonderd, dat een ziel, een mensenhart, zoveel kracht voor het kwade kan bevatten, 
zoveel moed kan behouden, om niet te sidderen over haar eigen werken; dat zij de stem van haar 
geweten kan doen zwijgen, om niet te horen de eis van rekenschap van God, die Hij door dezelfde 
van al Zijn kinderen eist. En hoe vaak is de levensloop van die zielen op deze planeet niet lang en van 
lange duur geweest. De mensen die zich uit vrije wil hebben verzet tegen Mijn Liefde en Mijn 
Gerechtigheid, heb Ik gebruikt en van Mijn ongehoorzaamheid gebruik gemaakt om hen tot Mijn 



dienaren te maken. Terwijl zij dachten dat zij vrij handelden, waren al hun gedachten, woorden en 
daden werktuigen van Mijn gerechtigheid ─ zowel ten opzichte van henzelf als ten opzichte van 
anderen. 
49 Maar wanneer zal die heerschappij eindigen? ─ De Vader zegt tegen jullie: De heerschappij van 
het kwaad heeft de mensheid nooit (geheel) beheerst, want zelfs in de tijden van de grootste 
verdorvenheid waren er getrouwen aan Mij, gehoorzamenden aan Mijn onderricht en gezanten van 
Mijn Wet. Maar de strijd heeft altijd bestaan vanaf het begin. 
Welke van deze twee krachten is tot nu toe superieur geweest in de strijd? Dat van het kwaad! 
Daarom moest Ik Mij onder jullie lichamelijk verstaanbaar maken, jullie bijstaan, jullie hoop en 
vertrouwen in Mij nieuw leven inblazen, warmte geven aan jullie harten en jullie zeggen: Jullie zijn 
niet alleen op de weg, Ik heb nooit tegen jullie gelogen. Je mag nooit de principes veranderen die ik 
in je heb gelegd. Dit is het pad van goedheid en liefde. 
50 Voor God is er geen naam van godsdiensten, noch organisaties van godsdiensten. Voor de Vader 
zijn alleen de daden van de zielen in zijn wet van gerechtigheid en liefde van belang. 
Ik ben waarlijk altijd bij jullie geweest en ben in alle wezens van de schepping. Maar wanneer het 
nodig was Mijzelf te beperken, Mijzelf te benaderen en Mijzelf zintuiglijk waarneembaar te maken 
vanwege Mijn Liefde, dan heb Ik dat altijd gedaan ─ zij het door Mijn stem menselijk hoorbaar te 
maken zoals bij de Sinaï, zij het door te spreken door de mond van de profeten, alsook toen, toen Ik 
mens werd, door Mijn eigen "Woord" te incarneren in dat Tweede Tijdperk om het levende woord en 
wonder te worden, om menselijk bloed te hebben, om zichtbaar en waarneembaar te zijn, zelfs voor 
het meest stoffelijke oog van ieder mens. Zoals het nu is in dat Derde Tijdperk, waarin Ik onder u 
mannen en vrouwen kies van verschillende leeftijden, van verschillende nationaliteiten en uit 
verschillende klassen van de samenleving, om door sommigen, anderen en allen hetzelfde woord, 
dezelfde betekenis, dezelfde openbaring en hetzelfde getuigenis te geven. 
51 Maar voorwaar, Ik zeg u: Elijah is er altijd al geweest. Voordat de mens de planeet zou bewonen, 
kwam Elia om haar een geestelijke atmosfeer te geven, om alle gebieden van uw huis te overspoelen 
met geestelijke essentie, om deze planeet niet alleen te veranderen in een aards paradijs, maar in 
een heiligdom voor de ziel, zodat de mens niet alleen zou buigen voor de natuur om haar te 
aanbidden, maar dat hij door de natuur heen de aanwezigheid van zijn God zou ontdekken. Zelfs 
voordat jij zou komen, was Elijah er al. Waarom? Omdat de Vader moest komen om zijn stem te 
laten horen van de eerste inwoners tot de laatste. En waarlijk, de eersten hebben Mij gehoord en 
ook al zagen zij Mij niet in al Mijn Glorie en zagen zij Mijn Goddelijke Geest niet in enig beeld, zij 
wisten dat Ik Geest ben en zij voelden Mijn Aanwezigheid. Zij wisten dat Ik bestond, dat Ik sprak, dat 
Ik hun Vader was, dat Ik hen overwoog en hen oordeelde, dat Ik hun alle goeds aanbood en hen voor 
alle kwaad berispte en berispte. 
52 Maar opdat gij zoudt getuigen van het bestaan van Elias, zond Ik hem in de eerste Era om te 
incarneren, opdat hij van zichzelf en van zijn Vader getuigenis zou afleggen. En inderdaad, hij was 
een van die buitengewone geesten die de mensheid verrasten, die de mensen versteld deden staan 
door hun manifestaties, door hun werken, door hun woorden ─ een man die ─ zonder een 
wetenschapper te zijn ─ de krachten van de natuur in zijn handen had ─ een man die, hoewel hij een 
mens was, een man die, hoewel menselijk, in staat was de dood te overwinnen en te overleven ─ een 
man die, door zijn aanroeping, de krachten van de natuur opriep om het ongeloof en materialisme 
van de mensheid te dwarsbomen ─ een man die, zonder een tovenaar te zijn, werkelijk macht had 
over de zielen zonder lichaam, en van dit alles gaf hij een groot bewijs aan degenen om hem heen. 
53 Elia stond op als profeet en deed profetieën die spoedig vervuld werden en die dezelfde getuigen 
die ze gehoord hadden in vervulling zagen gaan, en ook profetieën die voor lange perioden werden 
gegeven en waarvan de nieuwe geslachten getuige waren. En hij verdedigde ook de knechten des 
Heren, de heidenen bezoekende met de hand der gerechtigheid. Hij versterkte ook het goede geloof 
van hen die in hun onzichtbare God geloofden en Hem aanbaden, die het materialisme, het bijgeloof 
en het heidendom van de heidense volken bestraften. Ik openbaarde Mijzelf door zijn bemiddeling, 
Ik sprak tot de mensen door zijn mond. Ik legde Mijn kracht in zijn rechterarm, en opdat jullie 
getuigen zouden zijn dat Elia zelf de dood overleefde en dat hij in het ware leven was, deed Ik hem 
terugkeren. 



54 Hij moest vóór de Messias komen om de wegen voor te bereiden, om de mensen wakker te 
schudden uit hun diepe lethargie, om de hoop te doen herleven van hen die dag na dag en van 
generatie op generatie, van ouders op kinderen, met zoveel liefde wachtten op de komst van de 
Meester, de Messias. Ik heb Elia in waarheid en in geest doen zijn in de Doper, de Wegbereider ─ in 
degene die tot u heeft gezegd: "Maakt u gereed, bekeert u en bidt, want het Koninkrijk der hemelen 
is nabij gekomen." En het volk Israël, dat de profetieën van de Doper geloofde, en angst voelde voor 
zijn woord, vastte en bad, reinigde hun zielen en harten, en voelde in hen de spoedige komst van de 
Blijde Boodschap, het Koninkrijk van de Meester. 
55 Ik heb het leven van de Doper buitengewoon laten zijn, nog voordat hij mens werd, nog voordat 
hij in de schoot van zijn moeder werd geboren en daardoor in zijn zuigelingenjaren en jeugd en zelfs 
op zijn laatste ogenblik, opdat zijn aanwezigheid u zou wekken zoals de klok degene wekt die slaapt, 
opdat hij u zou verenigen zoals de herder zijn kudde verenigt, u leidend naar de oever van de rivier 
om u te reinigen, om uw lichamen te wassen als een symbool van de Heer, die slaapt, opdat hij u zou 
verenigen zoals de herder zijn kudde verenigt, en u naar de oever van de rivier leidt om u te reinigen, 
om uw lichamen te wassen als symbool van de reiniging van de ziel, die alleen op deze wijze 
gemeenschap kan ontvangen met haar Heer. 
56 Nadat Elia zijn opdracht had volbracht om als een gehoorzame en nederige dienaar alles gereed te 
maken, legde hij de zaak in handen van de Heer en zei tegen Hem: "Vader, hier is de schare, hier is de 
geestelijke schare, die ik aan Uw handen toevertrouw, want daar is zij veilig, want de zekerste 
hindernis is het hart van Uw eigen Vader." 
57 Ik deed Elia in de derde tijd terugkeren en Ik, als Meester, had hem in die tweede tijd 
aangekondigd, zeggende: "Voorwaar, Elia is onder u geweest en gij hebt hem niet herkend. Ik zal tot 
de wereld terugkeren, maar voorwaar, Ik zeg u: vóór Mij zal Elias zijn." 
Daar elk woord van de Meester waarheid wordt, kwam Elia voor Mij in het Derde Tijdperk om de 
zielen wakker te schudden, om hen te doen vermoeden dat het uur van de Heilige Geest zijn poort 
opende, om iedere ziel te zeggen haar ogen te openen, om zich voor te bereiden om de drempel van 
het Tweede Tijdperk over te steken naar het Derde. Opdat de manifestatie van Elias tastbaarder zou 
zijn in dit Derde Tijdperk, liet ik hem zich manifesteren door een rechtvaardig man: Roque Rojas. 
58 Elias verlichtte die man geestelijk van gene zijde, bezielde hem, versterkte hem en leidde hem op 
al zijn wegen van het begin tot het einde. Maar waarlijk, ik zeg u, hij was het niet die Roque Rojas 
koos onder de mensen. Ik koos hem, zond zijn ziel bereid door Mijn barmhartigheid. Ik heb hem een 
lichaam gegeven, dat ook door Mij is toebereid, en gij weet, dat hij nederig was, en dat de Vader 
door zijn nederigheid en zijn deugd grote werken heeft verricht. Hij was een profeet, een 
stemdrager, een ziener, en een leider. Van dit alles liet hij een lichtend voorbeeld achter voor het 
volk. 
Hij werd belachelijk gemaakt en bespot door zijn eigen volk, zoals Mozes in de woestijn, hij werd 
vervolgd zoals de profeet Elia, en hij moest zich terugtrekken op de toppen van de bergen om te 
bidden en op te komen voor zijn volk. Net als zijn meester werd hij belachelijk gemaakt en 
veroordeeld door priesters en schriftgeleerden. Zoals zijn Meester, geloofden slechts enkelen, 
volgden en omringden hem. Zijn handen straalden genezende krachten uit en verrichtten wonderen 
die sommigen geloof inboezemden en anderen in verwarring brachten. Voor sommigen kwamen 
profetische woorden van zijn lippen die tot op de letter werden vervuld. Zijn mond gaf raad vol 
troost aan de zieke van hart. 
Zijn geest was in staat om grote ingevingen te ontvangen en kon in verrukkingen geraken zoals die 
van de rechtvaardigen, de apostelen en de profeten. Zijn geest was in staat zich los te maken van 
deze wereld en van zijn lichaam om het geestelijke rijk binnen te gaan en nederig de deuren van de 
Geheime Schatkamer van de Heer te bereiken. Door middel van deze verhoging maakte de geest van 
Elia zich bekend aan de eerste getuigen voordat de straal van de Meester kwam. 
59 Het was het licht van Elia dat hem voorbereidde, dat hem verlichtte en hem definitief maakte 
tegenover de aanwezigen, dat getuigde en zei: "Ik ben de profeet Elia, die van de verheerlijking op de 
berg Tabor." 
Hij sprak over het oordeel, over opdrachten en over de dood, en de aanwezigen werden werkelijk 
door elkaar geschud, en dat schudden was van geloof, van vertrouwen en van toewijding aan de 



Heer. Maar nadat Elia deze weg van de nieuwe openbaring had voorbereid, zodat de 
tegenwoordigheid van de Vader zou binnentreden in het Derde Tijdperk, nadat hij deze weg had 
voorbereid zodat de Heer door menselijke bemiddeling naar deze wereld zou komen, bereidde hij 
het gehoor, het hart en het gehele wezen van de mens voor om met aandacht het woord van de 
Heilige Geest te horen. 
Elia bleef geestelijk aanwezig onder de mensheid om allen te wekken die sliepen, om allen te 
reinigen die bevlekt waren, om allen die koud waren te wikkelen in het vuur van zijn geest, om 
paden, wegen en wegen uit te stippelen die alle zielen naar de weg van de waarheid zouden leiden. 
Want Elia werkt niet alleen onder dit volk, zijn geest omvat de gehele mensheid in zijn strijd. Toen hij 
zichzelf bekend maakte via Roque Rojas, werden de poorten van het Derde Tijdperk voor de wereld 
geopend. Want dit is de tijd waarin de 144.000 geesten geleidelijk aan tot incarnatie komen. 
60 Roque Rojas was de eerste gemarkeerde. Ik sprak tot hem van geest tot geest en zeide tot hem: 
Waarlijk, grote scharen zullen zich rondom Mijn woord verzamelen om zich te verkwikken. Maar 
omdat zij nog onvolwassen zijn, zal Ik Mijn woord en Mijn werken moeten openbaren door middel 
van stemdragers. Ik zal hun fysieke voorhoofden moeten merken met een driehoek om hen te doen 
erkennen dat zij behoren tot de 144.000, dat zij behoren tot degenen die Ik reeds in het Tweede 
Tijdperk door een andere profeet heb aangekondigd, om in deze tijd een moeilijke en grote zending 
onder de mensheid te vervullen ─ een zending van verlossing, vergeestelijking, en verheffing. 
61 Door Roque Rojas deed Ik u begrijpen dat gij in de tijd van het Zesde Zegel waart, dat het boek in 
zijn zesde hoofdstuk, in zijn zesde deel, voor u openging. Dat Boek met de Zeven Zegels is de 
verwachte geschiedenis van het bestaan van de mensheid, want God alleen kon de geschiedenis van 
de mensen schrijven voordat zij die zouden beleven. En aangezien dat boek in mysterie gesloten was, 
kon slechts één hand het openen, een heilige en zuivere hand, een volmaakte hand, opdat de inhoud 
ervan aan de mensheid zou worden geopenbaard, en die hand was die van het Lam, die van God zelf, 
die u hebt leren kennen door zijn onderricht en offerdood in de Tweede Era ─ een subliem offer van 
liefde ─. Hij was de enige die waardig was om dat Boek te openen. Want er was geen geest op aarde, 
noch in de hemel, noch in het rijk der schepping, noch in enige wereld, die waardig was het boek te 
openen en de inhoud aan de zielen bekend te maken. 
62 Ik heb u door deze openbaring medegedeeld dat u tot het zesde zegel behoort. Maar u behoorde 
ook tot de vorige vijf, en u moet door de zevende heen totdat u de eeuwigheid binnengaat. 
63 De zeven zegels zijn uw leven, zij zijn uw geschiedenis, uw strijd, uw overwinningen en 
nederlagen, uw lijden, strijd, en ten slotte uw verlossing vol heerlijkheid, vol lofliederen, vol 
geestelijke feesten aan de rechterhand van uw Heer, zeer dicht bij Hem. Maar er zijn verwarringen 
geweest onder Mijn volk, en na deze verwarringen heb Ik geen ware voorbereiding gevonden in Mijn 
stemdragers, zodat Ik, als Meester, u als Heilige Geest van hen kan bevrijden. 
64 Elia heeft de zeven zegels niet losgelaten, noch heeft hij ze in uw land geplant. Roque Rojas heeft 
de Zeven Zeehonden niet verloren. Het Boek van de Zeven Zegels heb ik zelf losgelaten. God alleen 
kon aan Zijn kinderen de intieme dingen, de geheimen van Zichzelf openbaren. Voorwaar, de Heilige 
Geest heeft u grote lessen geopenbaard door Mijn profeten en Mijn apostelen. Maar alleen uw Heer 
is Degene die zijn hart kan openen, zodat gij zijn innerlijk kunt aanschouwen. De profeten hebben 
figuurlijk tot u gesproken, maar de Vader heeft voor u de verwerkelijking en de vervulling van de 
profetieën gebracht. 
65 Jullie erkennen reeds dat Ik altijd bij jullie ben geweest, door glans te geven aan jullie primitieve 
wapens, jullie oorspronkelijke wapens, opdat jullie het kwaad zouden verslaan dat bestond voordat 
jullie er waren, opdat jullie altijd toegang zouden geven tot de goede ingevingen, opdat jullie met 
jullie gebed en jullie deugdzaamheid altijd de goede uitstralingen van de Spirituele Wereld van Licht 
zouden aantrekken ─ zodat jullie in jullie dromen, in uw werk, in uw beproevingen, of in uw kritieke 
ogenblikken, val nooit in de netten van de verleiding die u altijd in de val heeft gelokt, die u altijd de 
weg van het kwaad heeft beloofd, vol van genoegens en vergankelijke rijkdommen, valse lichten, 
eruditie en eerbewijzen, die vandaag bestaan en morgen niet meer zullen bestaan, maar grote 
bitterheid zullen nalaten. 
66 U erkent reeds dat u altijd een herder hebt gehad die de weg voor u heeft bereid en die u altijd is 
gevolgd: Elias. En wanneer gij tot Mij zegt: "Meester, in deze laatste tijden hebben wij geen grote 



voorbeelden om Uw voetstappen te volgen", antwoordt de Meester u: "Neem Roque Rojas als een 
goed voorbeeld! Hij is het beeld van Elia, hij waakte over u als een herder, hij wijdde zijn leven aan 
Mijn dienst, en in hem was zuiverheid, verhevenheid en liefde, omdat hij trouw bleef aan de zending 
die Ik hem gaf als een goede boodschapper van het hoge hiernamaals. 
67 Roque Rojas heeft de wet niet gegeven, noch heeft hij het aan de mensheid gegeven. Hij was 
slechts de spreekbuis van de Vader, zodat door zijn verstand en zijn lippen de wet van de Vader in 
woorden het hart van de mensen zou bereiken. Als stemdrager kon hij zich in Mijn armen overgeven, 
kon hij Mij bezielen en in vervoering brengen, waarbij Elia door zijn bemiddeling de eerste broden, de 
eerste wijndruppels, de eerste spijzen gaf aan die eerste deelgenoten die in het Derde Tijdperk aan 
de tafel des Heren gingen zitten. Als gids heeft hij jullie geleid op de weg van de waarheid, opdat 
jullie niet zouden struikelen, ervoor wakend dat jullie niet zouden vervallen in fanatisme of afgoderij 
─ ervoor wakend dat jullie het spiritualisme niet zouden verwarren met de materialistische 
wetenschappen die wel over de "geest" spreken, maar die niet al Mijn kinderen ─ niet in sekten of 
kerken ─ de praktijk van de barmhartigheid onderwijzen en jullie een zuiver woord geven. Als ziener 
was hij in staat Mij te zien en een getrouw getuigenis te geven aan hen die hem hoorden, opdat zij 
sterker zouden worden in hun geloof, en zijn getuigenis is altijd waar geweest. 
68 Maar na Roque Rojas, heb je andere voorbeelden gehad ─ zo niet perfecte, dan toch die een 
zaadje in je hart achterlaten. Laat u aansporen door het goede voorbeeld van uw broeders die 
voorgaan. Oordeel echter niet over hen met het strenge oordeel van een volmaakte rechter, want 
dan zou u niet in staat zijn de volmaaktheid te vinden die u in hen zoekt. Maar als u trouw zoekt bij 
een van uw broeders en zusters, zult u die vinden; u zult ook moed, ijver, zelfverloochening en 
opoffering ontdekken. 
69 Van alle deugden zult gij in uw broeders en zusters slechts een atoom, een deeltje ontdekken. 
Maar het is toch iets, want het is het zaad dat ik zaai in de harten van mijn discipelen, want dat zijn 
jullie allemaal. Maar als je volmaaktheid wilt vinden, zoek het in Mijn Woord. Want in Mijn Woord is 
de Meester, en Hij zegt u zonder hoogmoed: Hij is waarlijk volmaakt! 
70 Mijn manifestatie, die ik u sinds 1866 geef, zal nu spoedig eindigen. Maar wanneer de Meester 
niet langer spreekt door het intellect van de mens, wanneer deze manifestatie voor Mij en voor jullie 
voorbij is ─ wat zal Elia dan doen? 
71 Ik heb u reeds gezegd, dat, nadat gij Mij door de bemiddeling des mensen hebt gehad, gij Mij zult 
hebben van geest tot geest. Zal uw dialoog al compleet zijn op de dag na mijn vertrek? Zal het volk 
van Israël reeds vanaf de eerste dag na mijn vertrek de grote inspiraties en volmaakte 
verhandelingen met mijn goddelijke Geest ontvangen? Zelfs nu zeg ik het je: Nee. Ik heb u in deze 
opmerkingen reeds een tijd van meditatie en voorbereiding aangekondigd en bevolen. Want ik geef u 
met zekerheid vooraf te kennen dat in die tijd van meditatie en voorbereiding Elia met u zal zijn; 
maar het zal geestelijk zijn. De geestelijke blik van de zieners zal getuigen, en uw harten zullen zijn 
aanwezigheid voelen, zijn hartelijkheid, en zijn profetie en bemoediging. 
72 Zodra Mijn volk is voorbereid, zal de Meester op Zijn "wolk" komen, op die geestelijke en 
universele wolk, om te spreken met een ieder die waarlijk is voorbereid, om hen te helpen die niet in 
hun voorbereiding zijn, en om hen te doen ontwaken die misschien ver van deze leringen verwijderd 
zijn. Dan zal Ik niet alleen tot u toegang hebben, niet alleen tot dit verlichte volk zal Ik open deuren 
vinden voor Mijn geestelijke dialoog. Waarlijk, over de gehele wereld wachten de mensen reeds op 
Mij. Niet allen zullen worden voorbereid, zoals Ik u heb gezegd, maar het zullen de getrouwen zijn, 
de standvastigen, die veel hebben geleden en zich hebben bekeerd, en ook zij die hun voorbereiding 
hebben bewaard ─ daar wachten zij op Mij. Ik zie ze en zal ze niet teleurstellen. Ik zal bij hen zijn in 
geest en in waarheid. 
73 In de gehele wereld zullen zieners en profeten verschijnen, die zich van geest tot geest bekend 
zullen maken. Mannen en vrouwen van verschillende leeftijden en nationaliteiten zullen spreken 
over grote inspiraties. Die tijd is al nabij, O mensen. Daarom houd Ik u wakker, Ik leid u op en 
instrueer u, opdat gij niet in verzoeking noch in verwarring valt. Want er zullen in de komende tijden 
grote afwijkingen onder deze mensheid ontstaan. 
74 De vergeestelijking, die mijn eigen rijk is, nadert met grote schreden, zoals die winden die uit het 
noorden komen alles omver werpen, alle bomen ombuigen, alle wouden doen beven, op de deuren 



slaan en de gezichten van alle wezens geselen. Zo zal ook het Spiritualisme komen als een storm van 
licht en van liefde ─ een storm die alles zal wegvagen en vernietigen. Maar het zal plaatsvinden in het 
hart van de mensen, in het hart van alle instellingen, in de boezem van alle naties en alle rassen. Het 
is mijn Koninkrijk, de heerschappij van de Heilige Geest, de heerschappij van geestelijke verheffing, 
van vrede en van liefde. 
75 Waarlijk, dan zult gij de mensheid, van persoon tot persoon, van hart tot hart, zien ontwaken, 
binnentreden in de Tempel, in het Heiligdom, in de ware Kerk van de Heilige Geest, die het 
Universele Werk is, die de Wet van God is, een Wet van gerechtigheid en van liefde. Maar u zult zien 
dat de mensen in verwarring worden gebracht door het Spiritualisme ─ of zij er nu naar streven, of zij 
het nastreven, of zij zich verheugen dat zij het hebben gevonden. 
Je zult mensen in geestelijke verwarring zien raken, in groot fanatisme. Opdat een leer werkelijk 
wortel zou schieten in het hart van de mens, moet zij eerst als een weide van fanatisme en afgoderij 
van de mensheid zijn. Het geestelijk fanatisme van de mensen zal in de Derde Era zeer groot zijn. Zij 
zullen zich daaraan willen geven met zulk een kracht dat zij het openbare leven zelf zullen 
veronachtzamen, hun lichaam veronachtzamen, vele aardse wetten veronachtzamen, om zich 
volledig te wijden aan het geestelijke alleen ─ om te denken, te dromen, te leven, en het aardse 
alleen te vergeten voor het bestaan van de ziel. Maar dan zullen juist de wetten die inherent zijn aan 
het stoffelijke, die een rechtvaardigheidsbeginsel hebben in het geestelijke, zich wijden aan de taak 
hen wakker te schudden, hen te achtervolgen, te berispen en te corrigeren. 
76 Ook gij, als discipelen van dit Werk, als de 144.000 gemarkeerden, als het Geestelijk Israël dat 
door de eeuwen heen door de Vader is onderwezen, zult de grote verplichting hebben om met uw 
grote geestelijke boek van wijsheid, met uw standaard van vrede, van eenheid en van goede wil, met 
uw wapens van gerechtigheid, met uw gaven van openbaring, van profetie, van intuïtie, van 
interpretatie, van studie, in mijn woord, tegen de mensheid te zeggen: "Dit is het Werk van de Vader! 
Dit is het ware spiritualisme, en dit is de juiste manier om het te beoefenen! Dit is de eredienst, de 
dienst, die de Vader als Heilige Geest heeft geleerd!" 
77 Daar zullen dan uw akkers zijn zonder einde, daar zal uw werk zijn dat op u wacht. Daar zal de dag 
zijn zonder nacht, het werk zonder vermoeidheid, en de strijd zonder dood. Daar zal het feest voor 
uw ziel zijn, een feest van liefde en verlossing, een feest van strijd! 
Hoe groter je werk, hoe groter je vreugde zal zijn, en je zult overgaan van dit leven naar het andere, 
in je ziel de oogst dragend van je vervulling van de zending als het beste bewijs dat je tot de 
getrouwen van de Heer hebt behoord ─ tot de zielen die alleen maar naar deze wereld zijn gekomen 
om vrede en liefde te zaaien. 
Vanaf de hoge kant, zie je de strijd van deze wereld. Van daaruit zul je de zaden van licht en liefde 
overal zien doordringen, je zult alles getransformeerd zien, je zult alle principes van de mensheid op 
hun grondvesten zien schudden, en je zult met onderwerping en gehoorzaamheid wachten op de 
bevelen van de Vader om te komen, om terug te keren naar de wereld zoals de wil van de Vader is. 
Degenen onder u die uw werk niet hebben voltooid, die uw werk niet hebben afgemaakt, zullen 
moeten terugkeren, en anderen zullen naar andere werelden moeten gaan, naar de boezem van 
andere zielenverenigingen. Maar dit moet u niet bedroeven ─ denk niet aan een eeuwige rust in de 
schoot van God. 
78 Uw "vlees" denkt aan rusten omdat het zwak is. Maar voor de ziel zou rusten haar ergste straf 
zijn, want de beste beloning voor de ziel is activiteit, werk en strijd, omdat zij daardoor haar Vader 
verheerlijkt, met als voorbeeld haar God, die nooit rust, die nooit slaapt en die nooit moe wordt. Er is 
geen vermoeidheid in de ziel die in volle ontwikkeling is, noch nacht, noch honger, noch dorst. 
79 Het zal voldoende zijn voor de dood om uw ziel te doen ontwaken in het Hoge Hiernamaals, en 
reeds vanaf dat moment, in plaats van verward te zijn, begrijpt zij alles en zegt tot Mij: "Mijn Vader, 
vandaag openen Mijn vleugels zich om de oneindigheid in Mij op te nemen en vandaag kan Ik alles 
begrijpen door het Licht dat Gij Mij altijd hebt gegeven. Toon me mijn taak, mijn missie." Weet gij 
niet of gij, die u thans onbetekenend voelt, naar andere werelden zult gaan om daar te verschijnen 
als grote zielen, als profeten, als meesters, geïnspireerd door de schone werken van het Heelal? 



80 Jullie weten het niet, maar de Vader zegt jullie heel goed dat je dagtaak niet zal eindigen met de 
dood, dat je reis niet voorbij zal zijn als je geestelijk bij Mij aankomt, dat er nog veel voor je ligt om te 
zien en te beleven, veel om te leren en ook om te doen. 
81 Dit woord van mij horen jullie op aarde door het menselijk verstand, en op hogere levensniveaus 
dan het uwe horen ook de bewoners van dezelfde, andere zielen het, zoals ook de geesten van 
andere, nog hogere levensniveaus, die daar thuis zijn, het horen. Want dit "concert" dat de Vader in 
de Derde Tijd met de geesten van het licht geeft, is universeel. Ik heb het gezegd: Mijn straal is 
universeel, Mijn woord en Mijn geestessentie (daarin vervat) zijn eveneens universeel, en zelfs op 
het hoogste niveau dat geesten hebben bereikt, horen zij Mij. Op dit moment, in deze manifestatie, 
horen jullie Mij op de meest onvolmaakte manier, namelijk door de mens. 
82 Daarom bereid Ik jullie nu voor op hogere verkondigingen, opdat jullie, wanneer jullie het 
geestelijke binnengaan en deze aarde geheel verlaten, je dan met een nieuwe levensfase kunnen 
verenigen om het "concert" te horen dat de Vader samen met jullie geest ten gehore brengt. 
Vandaag ben je nog in de materie en verkwik je hart en geest met dit woord, en de wezens die je op 
aarde toebehoorden en die je nog steeds vader, echtgenoot, echtgenote, broer, kind, familielid of 
vriend noemt, zijn in andere levensfasen en horen hetzelfde woord; maar voor hen is de betekenis, 
de essentie ervan, een andere, ook al genieten ze hetzelfde geluk, dezelfde verfrissing, dezelfde 
bemoediging en hetzelfde brood. 
83 Is dit concert ─ vraagt de meester u ─ niet prachtig? Verheugt uw ziel zich niet, verheugt uw ziel 
zich niet in de gedachte dat wat u hier als geestelijk voedsel ontvangt, ook de reden is van vreugde 
en geestelijk leven op andere wereldlichamen ─ op andere werelden waar wezens leven die u 
liefhebt ─ wezens die u gekend hebt en die door het spiritualisme zo dichtbij en tegelijk zo ver van u 
verwijderd zijn? 
84 Zo bereid Ik jullie voor vol licht, o mijn leerlingen, zo troost Ik jullie en laat Ik jullie de oneindige 
horizonten zien die mijn Werk jullie openbaart, opdat jullie deze boodschap van hoop en licht mogen 
brengen aan de hele mensheid, opdat jullie hen de ware zin van het menselijk leven en van het 
geestelijk leven mogen doen kennen. 
Maar breng Mijn leringen niet alleen in het Woord, maar door het Werk. Want Ik wil dat jullie je 
geheel wijden aan de beoefening van Mijn Leer en zo goede spiritualisten zijn, die aan de wereld 
weten te geven wat van de wereld is, en aan God wat van God is. Wat uw lichaam toekomt, moet het 
met rechtvaardigheid, barmhartigheid en liefde ontvangen, en wat uw ziel toekomt, moet haar 
evenzo met liefde en barmhartigheid worden gegeven. U zult een tijd hebben voor uw aardse 
plichten, en ook een tijd voor uw geestelijke oefeningen, voor de geestelijke werkwijzen, en voor de 
ontplooiing daarvan. 
85 Op deze wijze zal elk teken, elk spoor van fanatisme, van afgoderij, van materialisme en zelfs van 
bijgeloof van uw ziel vallen en uit uw hart worden verwijderd, en door het spiritualisme met deze 
zuiverheid, met deze oprechtheid, met deze eenvoud en verhevenheid te beoefenen, zult u de 
mensheid het ware voorbeeld geven van de eredienst die de Vader van u verwacht in de Derde Era. 
86. Weest sterk ─ niet alleen opdat gij de discipelen moogt zijn, maar ook de meesters van dit werk, 
vol genezende kracht, overladen met gaven. Ontdek al deze krachten in je eigen borst, in die 
onzichtbare ark die Ik in het hart van ieder van jullie heb gelegd. 
87 Gaat in uzelven binnen, en gij zult daar het heiligdom vinden, de ark des verbonds. Je zult een 
bron ontdekken, een fontein van genaden en zegeningen. Er is geen hulpeloze ziel, niemand wordt 
onterfd. In het aangezicht van mijn Goddelijke Barmhartigheid is er niet één in het hele universum 
die zich arm kan noemen, verstoten door zijn vader; niemand die zich verbannen kan noemen uit het 
land van de Heer. 
Zij die zich onterfd voelen, doen dat omdat zij in zichzelf de gaven van de genade niet hebben 
ontdekt, of omdat zij zichzelf juist in zonde hebben verloren, omdat zij verblind zijn, of omdat zij zich 
onwaardig voelen. Jullie moeten deze genadegaven altijd in jezelf ontdekken; dan zullen jullie 
ervaren dat het jullie nooit zal ontbreken aan mijn Aanwezigheid, dat jullie altijd "brood", "helende 
balsem", "wapens", "sleutels" en alles wat jullie nodig hebben in jezelf zullen hebben, omdat jullie de 
erfgenamen zijn van mijn Koninkrijk en van mijn heerlijkheid. 
88 Dit is Mijn woord dat Ik in uw geweten schrijf op deze dag van genade. 



89 Waakt en bidt, o volk. Want zoals het zaad van het herstel, het zaad van de verlossing onder u en 
de mensen zeer nabij is, zo ontkiemt ook het zaad, dat de onkruiden hebben verspreid, in grote mate 
in de harten van Mijn zeer geliefde kinderen! 
90 Kijk en bid, want de sikkel nadert! De sikkel is niet in de hand van de mens, maar in de mijne. 
91 Ik zal toestaan dat de hand van de mens vernietiging, dood en oorlog brengt, maar slechts tot een 
bepaalde grens. Voorbij die grens zullen onrechtvaardigheid, verdorvenheid, begoocheling en de 
zucht naar macht van de mensen niet kunnen gaan. Dan zal mijn sikkel komen, en hij zal met wijsheid 
afsnijden wat mijn wil bepaalt. Want mijn sikkel is leven, liefde en ware gerechtigheid. Maar jullie, 
mensen, kijk en bid! 
92 Zo wil ik u zien, en in de kracht van uw gebed heb ik ook een reden gevonden om te vergeven. 
Door uw voorspraak zal Ik Mij in Mijn Hart bewogen voelen om Mijn gerechtigheid in te houden. In 
uw smeekbeden zal ik balsem vinden om te brengen aan hen die wenen. In uw verheffing van de ziel 
zal ik ook een reden vinden om een einde te maken aan de vernietiging die mensen aanrichten. 
93 Daarom wil ik dat jullie voorbede doen, bidden, vergeven en liefhebben, o Israël! 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 346  
 
1 Ik geef u mijn woord om uw hart glad te strijken, om uw geest mijn vrede te laten voelen. 
2 Ik ben het Licht en het Leven, en wie tot Mij komt ontvangt iets van deze genade. Als Vader lijd Ik 
wanneer jullie geestelijke goederen verliezen, wanneer jullie materialistische neigingen voeden uit 
vrije wil, en zo pijn over jezelf afroepen. Als je lijdt en weent, is dat vanwege je eigen oneerlijkheid. 
Maar Ik verwijder de duisternis van jullie en zuiver jullie pad van doornen en keien, zodat jullie Mijn 
pad kunnen zoeken, zodat jullie je verleden vergeten en alleen naar je toekomst kijken. 
3 Ik zal altijd bij u zijn, als een goede raadgever en trouwe metgezel, die tot u spreekt door uw 
geweten, opdat gij niet in verzoeking zult komen. 
4 Jullie zijn als een plant die de Vader heeft verzorgd. Als een goede tuinman, ben ik onder u, de 
brandnetels aan het uittrekken en de knagende worm aan het verwijderen. Ik voed je ziel, zodat zij in 
harmonie is met Mij. 
5 Jullie zijn schipbreukelingen aan wie ik de reddingsboot laat zien, zodat jullie niet vergaan in de 
golven van de onrustige zee. Loop op het water zoals Ik tot Petrus zei, maar zeg niet tot Mij zoals hij: 
"Meester, red ons, wij zinken." Zodra het geloof samen met de liefde één kracht vormt, zul je grote 
kracht in je ziel ervaren, en zelfs je lichaam zal op het water kunnen lopen, omdat de kracht van je 
Vader je zal ondersteunen. Maar heb nooit de bedoeling om uw Heer op de proef te stellen. 
6 Zalig hij, die den Vader behaagt met zijne werken; want ik zal hem rustig vergoeden door hem te 
geven het veelvoudige van wat hij gegeven heeft. 
7 Groot is het getal der behoeftigen, der blinden, der verwarden. Toch kom Ik, als Vader, tot hen om 
Mijn barmhartigheid aan hen te schenken. 
8 Deze manifestatie zal tot het jaar 1950 bij u zijn en in uw harten geschreven blijven. Maar totdat 
die tijd komt, leid Ik jullie, zodat jullie dichter bij Mij komen. Ik heb jullie onderwezen omdat de 
Derde Tijd is aangebroken, en daarin hebben jullie de stem van de Hemelse Bazuin gehoord die jullie 
ziel heeft gewekt. 
Sommigen van jullie hebben Mij gevraagd: "Vader, waarom ben Ik teruggekomen om op aarde te 
leven?" En de Vader antwoordt je: Zodat uw ziel haar verloren zuiverheid terugkrijgt. Maar voorwaar, 
Ik zeg u: Gezegend is hij die de genoegdoening heeft bereikt, want hij zal in Mijn Koninkrijk zijn, want 
dan zal hij gezuiverd zijn en zijn zending hebben volbracht. 
9 Jullie vertegenwoordigen een deel van het uitverkoren volk van Israël aan wie Ik een kleed van licht 
heb gegeven, zodat jullie morgen als leraars, als leiders van de mensheid op weg zullen gaan. in deze 
huidige tijd roep Ik al Mijn kinderen en allen die met Mij zijn en Mij liefhebben, zullen opstaan om te 
strijden en te werken. 
10 De verzoeking omringt u nog, maar de tijd zal komen, die Ik u aangekondigd heb, waarin de 
verzoeking gebonden zal zijn, zodat op uw wegen alleen het licht u zal leiden. 
11 Gij zijt in de tijd van strijd en werk, waarin gij u moet zuiveren en uw verleden reinigen. Want het 
is niet uw "vlees" waaraan Ik de erfenis heb toevertrouwd, maar uw ziel, die uit Mij is voortgekomen. 
12 Ik moet de ziel zuiveren, haar reinigen, zodat zij op weg terug is naar Mij, om voor eeuwig samen 
te smelten met Mijn Goddelijke Geest, zodat zij geniet van Mijn Hemelse Koninkrijk. 
13 Geliefde kinderen, jullie die in kleine aantallen zijn gekomen, waarlijk Ik zeg jullie: Mijn 
doordringende blik ontdekt overal Mijn uitverkorenen die in hun geest voelen dat nu de tijd van Mijn 
Aanwezigheid is. Zij hebben Mijn woord niet gehoord zoals jullie; toch horen zij in hun geest een 
stem die hun zegt dat Ik weer onder de mensen ben, dat Ik geestelijk gekomen ben "op de wolk". 
Aan sommigen zal Ik toestaan Mij te zien met de ogen van de geest, aan anderen door middel van 
het vermogen van de intuïtie, aan de overigen zal Ik Mijn Liefde sterk doen gevoelen, zodat zij de 
aanwezigheid van Mijn Geest kunnen voelen. 
14 Ik klop op dit moment op de deuren van de harten van de mensen. Sommigen ontmoet ik 
voorbereid, anderen zijn in slaap gevallen omdat zij in de verschillende sekten en godsdiensten zijn 
gebleven en voor korte tijd van het pad zijn afgedwaald. Maar de tijd is gekomen dat Mijn luide bel 
hen zal roepen, zodat zij allen tot Mij zullen komen, de verrijzenis van hun zielen zullen ontvangen en 
zich zullen verenigen om Mijn vrede op aarde te voelen en het Beloofde Land te bereiken. 



Parabel 
15 Een groot heer, vol van deugd en macht, zat op een hoge troon, en in zijn machtssfeer omringden 
grote menigten hem, miljoenen en miljoenen schepselen. Maar geen van deze menigten kon de 
heerser naderen; alleen van verre konden zij hem zien. Maar in hun hart verlangden zij naderbij te 
komen, heel dicht bij Hem te zijn. 
Plotseling ging er een deur open en daarin verscheen een bloedend lam en een opschrift dat luidde: 
"Hier is het licht, hier is de open deur voor ieder die wil binnengaan ─ voor ieder die deugd in zijn 
hart heeft. Kom, kom dichterbij!" Een stralend licht werd gezien, en drommen mensen gingen vol 
vreugde naar die deur. Sommigen arriveerden en gingen dat gebouw binnen. Maar zij kwamen er 
niet allemaal, omdat zij op hun weg doornige heggen tegenkwamen en niet verder konden. Anderen 
stuitten op grote hindernissen die hen verhinderden door die deur binnen te komen. 
Maar die Heerser, die Almachtige Heer, keek van bovenaf naar de scharen en zei tegen hen: "Komt 
binnen, komt binnen, want het Lam heeft zijn zuiverste bloed vergoten om u de weg te wijzen 
waarlangs u allen in mijn koninkrijk zult komen." 
16 Gezegende kinderen, met Mijn verheven liefde heb Ik jullie ziel de vrijheid gegeven en jullie 
bevrijd van de ketenen van de zonde. Door Mijn kostbaarste Bloed heb Ik u de mogelijkheid gegeven 
dat uw ziel haar beloning verdient en zich verheft tot zij Mijn Koninkrijk bereikt. 
Einde van de gelijkenis 
17 Begrijpen jullie Mij, mensen? Die Heerser is jullie eeuwige Vader, de Grote Jehovah. De deur die 
opengaat is Jezus, uw Meester, het geofferde Lam dat in de wereld kwam om u te redden, en dat zijn 
bloed tot de laatste druppel vergoot om uw zielen licht en verrijzenis te schenken. 
18 in de tegenwoordige tijd heb Ik jullie opnieuw een lichaamsbedekking toevertrouwd, opdat jullie 
boete kunnen doen, opdat jullie je kunnen afkeren van de zonde en van alle neigingen van de wereld, 
opdat jullie stap voor stap de berg kunnen bestijgen waar Ik jullie met open armen opwacht 
19 Ik heb jullie de weg gewezen om je op te richten in het gebed, opdat jullie je van de zonde 
onthouden en de verzoekingen afwijzen. Want er staat geschreven: Er zal geen dood van de ziel 
meer zijn, want Ik ben de Weg en het Leven, en de tijd zal komen dat Ik u zal zeggen: "Waar is, o 
dood, uw macht? Waar is, O graf, uw overwinning?" Want in waarheid is de zonde de oorzaak van de 
dood, en Ik elimineer de zonde in deze tijd door het licht van Mijn Heilige Geest. 
20 De tijd zal komen dat u de oogst zult zien van wat u beetje bij beetje onder de mensheid zaait. 
Aan uw handen heb Ik de werktuigen toevertrouwd, opdat gij de akkers zult bebouwen en de 
mensheid zult voeden met hun goede vruchten. 
21 Ik bewerk je hart met de fijne beitel van Mijn Woord en verlicht je met het licht van de Heilige 
Geest. Ik ben de allerbeste Leraar en ben gekomen om jullie onderricht te geven, jullie te vergeven, 
jullie te leiden op de weg van de waarheid, en ook als de allerbeste Geneesheer ben Ik onder jullie 
om jullie ziel van haar melaatsheid te genezen en haar van haar pijn te bevrijden. 
22 Ik geef jullie mijn onderricht opdat jullie het kunnen toepassen, zodat jullie liefde en zuiverheid in 
jullie hart dragen en al komt de verzoeking op jullie af, zij vindt geen plaats in jullie, want Ik maak 
jullie sterk door mijn licht en door mijn liefde, zodat jullie alle zwakheid verwerpen. 
23 Gezegend volk: Beschouw de wereld met haar oorlogen, terwijl zij de beker van het lijden ledigt. 
Toch heb Ik u voor dit alles behoed; schrijft het niet aan het toeval toe, gezegend volk. Jullie zijn het 
begenadigde volk, opdat jullie je met Mijn Woord kunnen voorbereiden om het aan de wereld te 
tonen, want dit is Mijn Wil. 
24 Jullie zijn mijn werktuig, uitverkoren volk van Israël, aan jullie handen heb ik mijn macht en mijn 
licht toevertrouwd, opdat jullie de duisternis van de mensheid kunnen verdrijven. 
25 Door jullie gehoorzaamheid en het opvolgen van de bevelen zullen jullie je geestelijk omgevormd 
voelen en verenigd met de geestelijke heerscharen, zodat jullie aan gene zijde mijn dienaren zullen 
blijven en je nooit meer van mij zult afscheiden. 
26 Ik heb jullie deze tijd toevertrouwd om je voor te bereiden, opdat jullie je vernieuwen en stap 
voor stap de berg opgaan. 
27 Waarlijk, Ik zeg u: Mijn liefde en het licht van de heilige Geest zijn uitgestort over de gehele 
mensheid. Toch hebben oorlogen de naties verrast, zoals mijn apostel Johannes zag in de Tweede 



Era. Heb ik dit lijden voor u bereid? ben ik dood? Nee, Mijn kinderen, Ik ben het Leven, en het Leven 
heb Ik gegeven aan al Mijn kinderen. 
28 In elke reïncarnatie die Ik aan uw ziel heb toevertrouwd, heb Ik u steeds de oproep tot het ware 
leven gegeven. Maar dit licht is niet alleen voor u, uitverkoren volk van Israël, want u bent de 
vertegenwoordiger van de hele mensheid. 
29 Ik spreek tot jullie geest, klop aan de deuren van jullie harten en maak Mijzelf voelbaar door het 
geweten, opdat jullie de verantwoordelijkheid zullen kennen die op jullie geest rust. 
30 Ik heb voor u één weg uitgestippeld, want Ik ben één God en één Wet, en Ik heb te allen tijde één 
en dezelfde leer gegeven, opdat de ziel mijn wil zal doen; Ik heb u één weg gegeven, opdat de ziel 
mijn wil zal doen 
31 Met liefdevolle woorden laat ik u inzien dat u uw opdracht niet hebt kunnen vervullen. Want Ik zie 
dat de mensheid op een dwaalspoor is geraakt en zich in haar blindheid en materialisme heeft laten 
meeslepen in de dwalingen die de mens heeft geschapen, en zo is het alsof deze een duister verband 
om zijn ziel heeft gelegd en zich van Mijn genade heeft ontdaan. 
32 Besef, Mijn volk, in hoeveel dwalingen de mensheid gevangen zit. Door zijn onwetendheid zoekt 
het Mij in zijn materialisme, en zijn hart aanbidt valse goden. Daarom heeft zij Mijn aanwezigheid 
niet geestelijk gevoeld. Mijn kinderen verlustigen zich in mooie woorden en menen de weg van licht 
en waarheid te bewandelen, zonder in deze tijd Mijn Geest te herkennen als een reddende ster die 
vanuit de oneindigheid zijn licht zendt. 
33 Ik heb jullie uit de wereld gekozen en hoewel jullie ongeschoold en onbetekenend zijn, heb Ik 
door jullie bemiddeling Mijn Woord tot uitdrukking gebracht om de wereld Mijn Waarheid uit te 
leggen door het licht van de Heilige Geest, opdat deze mensheid niet meer in dwaling vervalt en 
opdat haar geest het leven van de genade heeft en zij Mij in haar hart voelt en spiritualiteit heeft 
34 Ik heb jullie uitverkoren om jullie tot bezitters van Mijn genade te maken en opdat jullie op weg 
gaan ─ zodra jullie Mij begrijpen ─ om jullie medemensen van de ondergang te redden, om de 
schipbreukelingen te redden uit de zee die rijk is aan kwaad, om de slaven van de verzoeking te 
bevrijden. 
35 In de derde tijd zend ik de oproep aan allen gelijkelijk, opdat al mijn schapen tot de kudde mogen 
terugkeren. 
36 Ik red de ziel uit de duisternis en wek haar uit haar slaap, want Ik heb jullie geschapen en Ik heb 
jullie zeer lief en in het Tweede Tijdperk heb Ik uit liefde voor de mensheid Mijn Bloed vergoten voor 
jullie verlossing. 
37 Ik heb u vele geestelijke weldaden getoond, opdat gij u kunt voorbereiden en soldaten van mijn 
Goddelijke Zaak kunt worden. Ik heb jullie mijn boodschappen toevertrouwd in de vorm van 
openbaringen en door middel van intuïtie, opdat jullie mijn Wil zullen begrijpen. 
38 Ik heb u gezegd, geliefde Israëli's, dat er een tijd zal komen waarin slechte spreekbuizen zullen 
opstaan om een valse Jezus toegang te verschaffen, en in hun materieel streven zullen zij misleiden, 
zeggende dat door hen de Meester spreekt. Er zullen valse "leiders" en valse "profeten", valse 
"soldaten" opstaan, die zullen trachten u met hun woord en hun materieel streven af te brengen van 
het pad van licht en waarheid. 
39 Ik heb je gewaarschuwd. Onthoud dat ik je elk jaar heb verteld: Bereidt u voor, geliefde mensen, 
profiteer van Mijn Aanwezigheid en verzamel in uw hart Mijn Woord, zodat het morgen uw 
bemoediging kan zijn en zo zal de tijd u niet onvoorbereid treffen. 
40 Ik heb jullie drie laatste jaren toevertrouwd, opdat jullie je kunnen oprichten en je voorbereiden 
als een voorbeeld voor de stemdragers, zodat zij jullie zullen herkennen als ware soldaten en ware 
discipelen van de Goddelijke Meester. Maar deze genade hebben velen van jullie niet opgemerkt. Ik 
heb tot Israël gezegd: Kijk naar de mensheid, hoe zij in haar duisternis is gewikkeld, in haar fanatisme 
en afgoderij, en daarom in haar hart de zucht naar macht heeft gewekt, de hebzucht, de 
zelfoverschatting die haar hoogmoedig maakt, en dit alles is afschuwelijk in Mijn doordringende 
ogen! U echter heb ik verlicht, ik heb u bij de hand genomen, opdat u de wereld de weg van het licht 
zou wijzen. 
41 Reeds in het tweede tijdperk gaf Ik u Mijn profetie om u de beproevingen aan te kondigen die 
zouden plaatsvinden. Ik zei dat de aarde zou beven, dat de natuurkrachten zouden worden 



losgelaten, dat plagen, klaagzangen en dood de landschappen zouden verwoesten, dat het nieuws 
van de oorlog de harten der mensen met vrees zou vervullen. 
42 Ik ben Hij die zich als licht aan de mensheid vertoont ─ Ik ben Hij die de ziel leidt en haar mijn 
macht en mijn liefde toevertrouwt, opdat zij over het lichaam heerst en dit mijn wil volbrengt. 
43 Mijn gerechtigheid zal de oorlogsdrift der mensen doen ophouden en de mensen zullen elkander 
liefhebben. 
Er zal geen egoïsme meer zijn, noch eigendunk, noch gebrek aan begrip. Allen zullen zichzelf 
besturen volgens de Goddelijke Wet, allen zullen de wil van de Schepper gehoorzamen. Er zal vrede 
zijn op aarde, en de naties zullen niet langer oorlog tegen elkaar voeren. Ook de wetenschap zal Mij 
erkennen. Allen zullen hetzelfde pad zoeken, hetzelfde doel nastreven, en in deze wereld zal er 
zedelijkheid, barmhartigheid en ware eensgezindheid zijn. 
44 Jullie zijn het, geliefde mensen, die de paden zullen reinigen en ze begaanbaar maken. Want grote 
menigten zullen achter u aankomen, en deze menigten zal Ik uitrusten met Mijn woord. 
45 Hoe laat zal het zijn, Israël? Jullie weten het niet, maar Ik zeg jullie: sta op om de strijd aan te 
gaan, opdat de mensheid Mijn vrede en Mijn liefde ontvangt en beschermd blijft door Mijn 
Goddelijke Barmhartigheid. 
46 Zeer kort is de tijdspanne waarin gij nog Mijn woord zult hebben door het menselijk verstand. 
Toch spreken sommigen naar hun verstand en zeggen: "Hoe zou de Vader ons verlaten, daar Hij 
liefde is? Hij, als Liefde, heeft de plicht dicht bij ons te zijn, heel dicht ─ vandaag, omdat wij in gevaar 
zijn, omdat wij zijn onderricht nog niet begrepen hebben, omdat wij de vele dingen die Hij ons 
gegeven heeft nog niet in ons hebben opgestapeld, en wij nog zwak zijn. Hij is de liefhebbende God 
die ons niet kan overleveren aan de genadeloosheid van het verstrijken van de tijd. Hij is de opperste 
liefde, die ons niet kan berispen wanneer wij zijn wet overtreden. Hij als liefde kan ons niet ter 
verantwoording roepen als wij ongehoorzaam zijn aan zijn opperste wil. Zijn woord zal alleen worden 
teruggetrokken van die plaatsen waar men zijn wet niet heeft vervuld ─ op bepaalde plaatsen zal zijn 
licht en zijn woord worden teruggetrokken. Maar op die plaatsen waar wij actief aan het werk gaan, 
zal Hij bij ons blijven." 
Maar de Meester zegt u: Ik wist dat het menselijk onbegrip een hinderpaal zou zijn voor mijn ware 
woord. Maar in de tempel van de Heilige Geest zullen de ideeën van alle sekten, alle religieuze 
gemeenschappen, worden verenigd. 
47 Sinds lange tijd is de meester bij jullie. Ik heb u voorbereid, Ik heb u als uitverkorenen gemerkt 
met mijn licht, Ik heb u mijn vredeskus gegeven opdat gij standvastig en gehoorzaam moogt leven. 
Aan hem die zich heeft voorbereid, is het gegeven door te dringen in de verborgenheden van de 
Vader, opdat hij weet dat mijn werk geen verborgenheid is. 
48 Voel u niet verlaten in de wereld, maak gebruik van de barmhartigheid, de vrede en de 
vertroosting die Ik u dagelijks in mijn woord breng. Ik wil dat jullie weten hoe je jezelf morgen kunt 
leiden en de vibraties van mijn gedachten kunt ontvangen. Het is noodzakelijk dat jullie morgen, 
wanneer jullie Mij niet meer horen door een stemdrager, Mijn leringen toepassen en leren om Mijn 
Licht geestelijk te ontvangen. Mijn geestelijke wereld zal bij jullie zijn bij elke geestelijke manifestatie. 
49 Als jullie voorbereid zijn, zullen er geen hindernissen of afstanden zijn die jullie zullen verhinderen 
deze boodschap van licht en vrede aan de mensheid te brengen. U zult een voorbeeld zijn van 
nederigheid en zachtmoedigheid voor uw medemensen, door u zal Ik hen leven en bemoediging 
geven. Gezegend zijt gij, die oud geworden zijt in uw werk op mijn veld ─ gij, die u als jeugdigen hebt 
afgewend van de buitensporigheden van de wereld, want gij zult een eeuwige vreugde genieten. 
Zoekt echter niet de beloning in deze wereld en verwacht niet geprezen te worden, want deze 
ijdelheden zouden u de genade ontnemen die Ik uw ziel heb toevertrouwd. Respecteer de goede of 
slechte idealen van de mensheid, maar luister slechts naar Mijn stem door uw geweten, opdat gij u 
zult verenigen en nederig zult zijn, opdat gij zult bewijzen dat gij de achting van de mensen waardig 
zijt. 
Parabel 
50 In een gebied waren er veel behoeftige mensen. Maar een heer, die grote rijkdommen en 
goederen bezat, liet hen komen en wees op de dag, waarop hij hun zou geven wat hun ontbrak. Toen 



die tijd gekomen was, kwamen de behoeftigen tot die heer en zeiden tot hem: "Heer, wij hebben ons 
op uw roep hierheen gehaast; wij zijn nu in uw tegenwoordigheid." 
De blik van die Heer was vol medelijden en barmhartigheid over de naaktheid en armoede van die 
behoeftigen. Toen vroeg hij hun waar zij hun huis hadden, opdat hij hun de geschenken van liefde 
kon zenden die hij hun zou schenken. Toen zeiden zij tot hem: "Heer, wij hebben geen huis en geen 
onderdak. Waar de donkere nacht ons verrast, daar rusten wij." Toen gaf de Heer hun gul van zijn 
rijkdommen en zei tot hen: "Als het jullie ontbreekt aan meer van deze gave van liefde, kom dan 
terug wanneer jullie het nodig hebben. Ga nu maar weg." 
51 Op dezelfde wijze kwam voor die Heer de verweesde vrouw en de weduwe, en Hij legde de gave 
der liefde in haar handen. Daar kwamen de jongelingen en de maagden met hun geweeklaag, zonder 
rust en zonder vertroosting, en die Heer, die alles zag, gaf hun ook van zijn rijkdommen en bedekte 
hun naaktheid met zijn mantel. Daar kwamen de ouden van dagen, wier krachten uitgeput waren, en 
aan hen gaf Hij bemoediging, rust en welzijn. 
52 Zowel de een als de ander verlieten die stad. Maar er kwam een dag waarop die Heer, die hun 
veel gegeven had, het verlangen had om die scharen weer te zien, om te zien of zij de rijkdommen 
hadden weten te gebruiken, of dat zij weer tot armoede waren vervallen. Maar die Heer zag dat zij 
weer pijn leden. 
Einde van de gelijkenis 
53 De Meester vraagt u: "Over wie heb ik tot u gesproken?" En jullie antwoorden mij: "Meester, van 
onszelf." 
54 Na 1950, wanneer gij Mij niet meer in deze vorm zult horen, zullen de grote beproevingen onder 
de mensheid zijn. Maar jullie, geliefde mensen, vertrouw op mijn kracht, mijn liefde en mijn 
barmhartigheid. U zult een voorbeeld zijn voor uw medemensen, zodat ik hen door uw bemiddeling 
van de ondergang kan redden. 
55 De mensheid ledigt haar beker van leed en haar klaagzang bereikt Mij. Maar als liefde en 
barmhartigheid ben ik altijd bij mannen geweest. Ik ben Vader, maar wat te doen in het aangezicht 
van de klaagzang van de mensheid?..: Straal Mijn liefde uit en bemoedig de zielen zoals te allen tijde. 
56 Zij die zwak zijn zullen meer lijden onder wat zij van de wereld ontvangen dan onder wat hun ziel 
als taak is opgedragen. Zij die u met een frons aankijken en zien dat gij zwak zijt en mijn wet 
overtreedt, zullen ook zij zijn die u lasteren en u tonen dat gij niet aan mijn geboden voldoet. 
57 Vaak heb ik u gewaarschuwd voor de verleiding die op u wacht om u op een dwaalspoor te 
brengen. Maar gij moet standvastige soldaten zijn in de strijd en niet zwak zijn in de beproevingen, 
noch in de verraderlijkheid van de goddeloosheid. 
58 Klein is het aantal van mijn volk dat zich waarlijk op mijn wijsheid heeft voorbereid. 
59 Ik heb Mijzelf bekend gemaakt door middel van de nederigen, de bescheidenen, de verstandelijk 
ongeletterden, om aan de wereld bewijzen te geven van Mijn macht en Mijn wijsheid. 
60 Door verschillende organen van verstand heb Ik u Mijn Woord gegeven om u te corrigeren en u 
Mijn Liefde, Mijn Licht, Mijn Barmhartigheid te schenken, om u de deugd te leren, opdat de scharen 
van toehoorders mogen opklimmen tot het leven van genade. 
61 De mens is hongerig en dorstig naar mijn waarheid, maar zijn hart bevat haat, onkruid, kwade wil, 
en begoocheling heeft zich van hem meester gemaakt, omdat de verschillende 
wereldbeschouwingen hebben getracht hem te bedriegen met een andere leer en een andere wet. 
62 "Zoekt gemeenschap met uw God, geliefde mensen, en buigt u niet neer voor stoffelijke 
voorwerpen, noch aanbidt u die, want dit heb ik u nooit geleerd, noch heb ik u mystiek gebracht. Ik 
heb alleen Mijn licht en Mijn barmhartigheid in jullie zielen uitgestort, opdat het materialisme jullie 
niet in de weg zal staan. 
63 Als gij waakt en bidt, als gij studeert en onderzoekt, zult gij veel van Mij ontvangen wanneer het 
jaar 1950 ten einde loopt. Want jullie zijn geëvolueerde zielen aan wie Ik veel van Mijn 
barmhartigheid zal toevertrouwen. Maar Ik heb jullie gezegd dat als jullie bij gebrek aan 
voorbereiding niet weten hoe jullie van Mij moeten getuigen, de stenen zullen spreken en getuigen 
van Mijn aanwezigheid onder de mensen. 



64 In Mijn Woord heb Ik u uitgelegd wat gij niet verstondt, opdat gij de dwalingen moogt wegnemen 
die gij in Mijn werk hebt gebracht. Want hoe zoudt gij een goed voorbeeld aan uw medemensen 
kunnen geven, als gij u niet eerst van uw vroegere gewoonten hebt gezuiverd? 
65 Ik heb u vergeven en u versierd, opdat u later dezelfde goedheid aan de mensen zult tonen. Ik heb 
u mijn woord toevertrouwd als een zwaard van licht, opdat u zult opstaan in de strijd en de duisternis 
en het fanatisme zult uitroeien dat het hart van de mens is binnengedrongen. Want dit is als een 
slecht zaad dat zich sterk heeft vermenigvuldigd, waardoor de mensheid van het pad der waarheid is 
afgedwaald en niet in staat is geweest de volmaaktheid van de ziel na te streven. 
66 Ik kom met de bedoeling dat de wereld haar fouten inziet, opdat zij niet langer afdwaalt van het 
pad dat Ik haar heb gewezen. Op dit pad zijn er geen doornen en steensplinters om je voeten te laten 
bloeden. 
67 De mens staat op om Mij op de proef te stellen, niet beseffende dat u allen de grote beproevingen 
in deze tijd ondergaat. Want de wereld is trots geworden op haar wetenschap en haar rijkdom, en 
heeft Mij verloochend als haar Koning en Heer. Daarom zullen de mensen ook ontkennen dat Ik 
Mijzelf aan u heb bekend gemaakt door het menselijk verstand. Maar zij die Mij zo verloochenen 
zullen in hun ziel worden getroffen met liefde en barmhartigheid, zodat zij ontwaken en beseffen dat 
wat zij hebben geschapen vergankelijk is, en dat het Verhevene en Eeuwige Leven in Mij is. 
68 Volk, laat de laatste ogenblikken van Mijn verkondiging door de stemdragers niet verloren gaan, 
want met Mijn woord bereid Ik u voor opdat u alle beproevingen zult doorstaan, opdat u de wapens 
van het licht zult hebben waarmee u zult strijden tegen de waan en het egoïsme van de mensheid. 
69. Voel u niet zwak noch onbetekenend, want Ik heb u geschonken met Mijn barmhartigheid, met 
Mijn onderricht en met Mijn liefde, opdat gij zult opstaan als de soldaten van het Derde Tijdperk. 
70 Het menselijk hart zal Mijn liefde voelen en Mijn Goddelijke Naam verheerlijken. Als Vader weiger 
Ik mijn barmhartigheid aan niemand. Ik zal de duisternis van de verblinden wegnemen, want het licht 
van Mijn Heilige Geest verdrijft de duisternis van de wereld om zielen te bevrijden, en het zijn dezen 
die Ik te allen tijde heb gered. 
71 Wanneer gij u vergeestelijkt, Israël, wie zal u dan op uw weg kunnen terugdrijven? Welke blik zal 
er dan in je zijn als een pijl? U zult slechts glimlachen zien, blijdschap in de harten en handen die zich 
uitstrekken om u te omhelzen, en dit zal zijn als een verwachte beloning voor uw strijd, zodat het 
niet alleen pijn zal zijn die u op uw levensweg zult ervaren. 
72 Ik zal u nog vele dingen in mijn onderricht toevertrouwen, opdat gij krijgers moogt zijn, die de 
wapens van het licht dragen, het zwaard der liefde, en de standaard van geloof, hoop en 
barmhartigheid hoog houden. 
73 Wat ontbreekt er nog voor u, Israël? Dat gij, verenigd in gedachte en daad, uzelf rechtmaakt, dat 
gij uzelf vernieuwt, opdat gij de heldere spiegel moogt zijn waarin de mensheid haar 
onvolkomenheden kan zien. 
Mijn vrede zij met u! 
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Mijn vrede zij met u! 
1 Op deze dag, ontvang ik u en zegen ik u. Uw ziel is bereid, aandachtig voor de stem van uw geest, 
om Mijn onderricht te ontvangen. Ik lees jullie harten, streel jullie en geef jullie Mijn Woord, en dat 
zal een balsem zijn die het lijden van jullie leven zal verzachten. 
2 Maar Ik troost jullie niet alleen in deze tijd, maar Ik nodig jullie uit om Mijn discipelen te zijn. Ik zeg 
u: Neem je kruis op en volg Mij! Denk aan Mijn voorbeelden in het Tweede Tijdperk bij elke stap die 
je zet. Mijn komst als man in die tijd was niet tevergeefs. 
3 Mijn lijden, Mijn woord en Mijn opperste geboden zijn in uw ziel geschreven. Er is het boek dat Ik in 
de drie tijden heb geschreven, er is mijn woord dat Ik door alle boodschappers heb gegeven, er zijn 
de getuigenissen en de daden. Je kunt alles in jezelf vinden als je leert door te dringen tot je ziel. 
Jullie zijn geestelijk geen kleine kinderen meer, want jullie hebben de weg afgelegd en zijn volwassen 
geworden, in de culminatie. Gij, die mijn woord gehoord hebt in de eerste, tweede en derde maal, 
hoe zoudt gij aan deze boodschap kunnen twijfelen? Hoe zoudt gij de mededelingen kunnen 
uitwissen, die ik in uwe zielen heb geschreven, daar ik u beloofd heb terug te keeren, daar ik u 
gezegd heb: Ik zal nog eenmaal bij u zijn. Maar Ik heb u niet gezegd op welke wijze, Ik heb u slechts 
laten weten en de tijd en de gebeurtenissen aangegeven die zouden spreken van Mijn wederkomst ─ 
alles wat Ik u voorspeld heb. Nu zeg Ik u, dat er grote beproevingen zullen komen, opdat gij er zeker 
van zijt, dat de Heilige Geest op uw geest is nedergedaald om zijn zending onder de mensheid te 
volbrengen. 
4 Nu is het zover! Alle aankondigingen die door Mij zijn gedaan, zijn uitgekomen. Al de profetieën 
van hen die in geest en waarheid hebben gesproken, zijn uitgekomen. 
5 Hier ben Ik aanwezig, altijd bij jullie, Ik heb Mijzelf niet verborgen. In deze tijd, dat wil zeggen vanaf 
mijn vertrek in de Tweede Era tot mijn komst in de Derde Era, ben ik altijd aanwezig geweest voor de 
mensheid. Mijn licht heeft altijd onder jullie geschenen, Mijn liefde is dezelfde, ook Mijn onderricht 
en Mijn voorbeelden, het is alleen een andere fase van manifestatie. 
In deze tijd heb Ik Mijn woord fysiek hoorbaar gemaakt om Mijzelf verstaanbaar te maken voor jullie. 
Ik heb jullie taal gebruikt opdat jullie Mijn boodschappen zouden begrijpen, en hier ben Ik, mensen, 
vol liefde onder jullie met open armen, en zoals de Vader zijn verloren zoon ontvangt, zo heb Ik jullie 
ontvangen. 
Maar Ik zal jullie tot Mijn discipelen maken ─ Ik wil dat jullie getuigen zijn van al Mijn woorden en 
Mijn manifestaties. Ik zal in uw harten het Testament van het Derde Tijdperk laten geschreven, het 
kostbare boek dat met die periode overeenstemt. 
6 U hebt mijn woord gehoord door bemiddeling van talrijke stemdragers. Ieder van hen heeft op dit 
moment een missie van Mij te vervullen, een zeer belangrijke rol. Zijn verantwoordelijkheid is zeer 
groot, en wanneer deze tijd van manifestatie door de hersenen van de mens voorbij is, zal Ik 
rekenschap eisen van elk van deze stemdragers, en zij zullen Mij rekenschap moeten afleggen over 
Mijn woorden, het licht dat Ik aan hun hersenen heb gegeven zodat het in woorden zou worden 
overgebracht en getrouw zou worden overgebracht aan de mensen ─ de mensen die Mij liefhebben, 
en zij zullen Mij rekenschap moeten afleggen. Maar ook de mensen zullen Mij rekenschap moeten 
geven van alle woorden die zij hebben ontvangen, en wanneer de tijd van volle activiteit is gekomen, 
zal Ik van allen rekenschap eisen. 
7 Heden ben Ik tot u gekomen als Vader en als Meester, Mijn oordeel over het volk Israël is nog niet 
begonnen, Ik heb de oogst nog niet van u geëist. Vandaag geef Ik jullie nog tijd, maar de Meester 
zegt tot jullie: gebruik die tijd om te handelen, om te studeren, om door te dringen in Mijn Leer, die 
diepgaand is, opdat jullie Mij daardoor zullen liefhebben en Mij altijd zullen volgen. 
8 Ik heb voor ieder van jullie een plaats in Mijn Geest. Als je deze hoge beloning hebt verdiend, zul je 
tot Mij komen. Tot dan, vecht op aarde, en daarna, op de weg waarheen Mijn Wil jullie zal zenden, 
opdat jullie Mij jullie vervulling van de zending kunnen aanbieden. Bedenk dat Ik jullie altijd begeleid, 
dat Mijn blik jullie overal volgt, dat Mijn bescherming onbeperkt is voor ieder van jullie, dat jullie 
pijnen door Mij niet onopgemerkt blijven, dat Ik de bodem van jullie hart lees en jullie toekomst ken. 



9 Dus, mensen: hebt Mij lief, bestudeert Mijn Leer, opdat jullie zullen begrijpen wat Ik jullie wil 
zeggen en wat Ik jullie wil nalaten. Ik, als Vader, kom vol liefde om jullie geboden en bevelen te 
geven, omdat jullie de mensen zijn die verantwoordelijk zijn voor de mensheid, die leraren, 
voorbeelden, gidsen moeten zijn. Daarom heb ik u dag na dag onderwezen, daarom heeft mijn 
"woord" niet gezwegen. Ik heb u een lange tijd gegeven om Mij te horen, opdat gij eindelijk uw 
verstand zult openen en uw hart zult voorbereiden om Mij te begrijpen. 
10 In het tweede tijdperk heb ik slechts drie jaar tot jullie gesproken. Mijn woord was onophoudelijk. 
In die tijd sprak Ik dag en nacht tot de discipelen ─ tot hen die naderbij kwamen om Mij te horen. Ik 
leefde met jullie, jullie zagen al mijn daden. Jullie waren getuigen van mijn geboorte, jullie waren 
getuige van mijn groei als man. Ik heb Mij niet voor jullie verborgen, Ik wilde dat al Mijn daden 
bekend zouden worden, maar jullie hebben Mij geoordeeld, mensen, zonder rechters te zijn. Jullie 
hebben geoordeeld over Mijn kinderjaren, Mijn jeugd, jullie hebben geoordeeld over Mijn Lijden, en 
hoewel jullie Mijn schepsel zijn, hebben jullie Mij soms verkeerd ingeschat. Hoewel je een deel van 
Mijzelf bent, Mijn kind bent, heb je Mijn daden als een vader beoordeeld. 
11 Ik ben liefde en vergeving. Ik keek medelijdend naar jullie oordeel en zei tegen jullie: Op een dag, 
na lange beproevingen, grote ervaringen in jullie leven, zullen jullie de liefde kennen die Jezus over 
de mensheid uitstortte ─ Zijn wetten, Zijn barmhartigheid, en nooit meer zullen jullie afdwalen van 
het pad dat Hij voor jullie heeft uitgezet. Jullie zullen je verleden betreuren en Mij vragen om 
mogelijkheden om al jullie overtredingen goed te maken, om Mijn richtlijnen te gehoorzamen, en 
jullie zullen vrijwillig dienaren van Mij worden. 
Maar ik wil jullie niet als bedienden zien. Ik wil dat jullie altijd Mijn kinderen zijn, Mijn discipelen, 
want Ik heb geen dienaren. Jullie zijn allen Mijn schepselen aan wie Ik Mijn attributen, Mijn macht en 
Mijn genade heb gegeven. Jullie horen allemaal bij mij. Ook al erkent de wereld Mij niet, zij behoort 
Mij toe en Ik heb het recht haar lief te hebben. Mensheid, jullie kunnen niet verhinderen dat Ik jullie 
liefheb, maar jullie moeten strijden om alle verstoringen van jullie weg te houden en het licht te 
zoeken dat jullie zal brengen naar de haven van verlossing. 
12 Jullie hebben in deze tijd een oneindig aantal beproevingen doorstaan, geliefde zielen. Je hebt 
vaak gestruikeld, zelfs je "vlees" doet je tranen vergieten. Maar is de geest niet sterker dan het vlees? 
Heb ik je niet een enorme kracht gegeven om tegen alle verwachtingen in te vechten? Zijn jullie geen 
deel van Mijn eigen Geest? Je hebt de kracht, de bekrachtiging en de energie ─ allemaal nodig om te 
vechten tegen alle gevaren voor je ziel die je zult tegenkomen. Ik waarschuw u vandaag, mensen, 
want u zult op uw weg nog grotere gevaren tegenkomen dan die u vandaag bent tegengekomen. 
Maar stop daarom niet op het pad, laat daarom je denken niet in de war raken. 
13 Ik heb u de tijd aangekondigd van vervolgingen, van veroordelingen van mensen van andere 
geloofsovertuigingen. Maar jullie zijn mijn discipelen, jullie hebben de macht en het licht, en 
daarmee zullen jullie kunnen zegevieren over alle wereldbeelden, over alle "lichten", die de mensen 
jullie voorhouden. U zult hen in het begin geen materiële boeken of enig materieel werk kunnen 
tonen. U zult alleen uw geloof en uw liefde kunnen voorstellen, en deze deugden, die geestelijk zijn, 
zullen zij niet kunnen aanraken. U zult in uzelf voelen dat een groot geloof uw wezen in zijn greep 
houdt, en dit zal ook voldoende zijn om te zegevieren. Je zult als een onverwoestbare pilaar zijn op 
het pad van anderen. 
14 Zelfs indien de materialistische wereldbeschouwingen u zouden bereiken, zelfs indien de mensen 
u door middel van wetenschappen zouden willen verleiden, zult gij uw nek niet voor hen buigen. 
Jullie zullen Mijn liefde ten volle voelen pulseren in jullie harten, Mijn wet voelen leven, die 
onverbiddelijk is, die onveranderlijk is door de eeuwen heen, en jullie zullen weten hoe haar door te 
geven aan de geslachten die uit jullie voort zullen komen. Want ik zal dit volk overlaten als leraars 
van de andere volkeren. Ik zal ieder van jullie gebruiken als de onderstam van een grote boom, die Ik 
zal voorzien van takken naar Mijn wil. Hoe groter uw deugden, des te groter zal het licht zijn van hen 
die uw voetstappen zullen volgen. 
15 Vecht voor uw dierbaren, streef naar het geloof van de schepselen die ik aan uw zorg heb 
overgelaten. Zij brengen gratie en bekwaamheden en zullen een stap voorwaarts zetten op het pad 
van vergeestelijking. Zij zullen uw woorden bevestigen, en wanneer gij niet meer bij hen zijt, zullen zij 
zich de wet herinneren die hun ouders op aarde volgden, en zij zullen die wet dan getrouw naleven. 



16 Dit is de geschiedenis van het volk Israël ─ dat volk dat Mij getrouw zal volgen, omdat Ik hen heb 
geroepen tot beheerders van Mijn licht, van Mijn wijsheid. U hebt een moeilijke opdracht tegenover 
de mensheid, u zult niet de ene keer naar de ene kant, dan weer naar de andere kant kunnen 
overhellen. Jullie kennen je weg ─ weet dat jullie Vader tot jullie is neergedaald door Zich lichamelijk 
hoorbaar te maken om tot jullie te spreken, om jullie de weg te wijzen, want jullie waren nog niet 
bereid om met Mij van geest tot geest te converseren. 
17 Ik heb Mijn manifestaties tastbaar gemaakt en Mijn woord duidelijk, opdat jullie Mij zouden 
begrijpen. Maar wanneer deze tijd voorbij is, na dit jaar 1950, zul je met zekerheid weten welk pad je 
moet volgen. Jullie zullen met Mij spreken en je intuïtie zal je zeggen hoe je Mijn Leer kunt 
beoefenen, hoe je dit kostbare zaad kunt brengen naar de harten die het nodig hebben. Je zult geen 
enkel zaadje verspillen, noch zul je het in het wilde weg zaaien, maar je zult het daar neerleggen 
waar de aarde is voorbereid, waar je intuïtie je zegt dat dit zaadje zal opkomen, en zo zul je zijn als 
een zaaier. 
18 U zult op weg gaan, naar het voorbeeld van de apostelen, om zaad te zaaien in de harten en zielen 
van de mensen langs hun wegen. Maar het boek dat jullie moeten presenteren zal het boek van jullie 
eigen leven zijn, van jullie eigen voorbeeld, van jullie geloof en jullie vertrouwen in Mij. Dit zal 
overtuigender zijn dan wat je met woorden zou kunnen zeggen. Maak daarom vandaag grote 
voornemens voor de vervulling van de missie, mensen. 
19 Ik zal je in mijn plaats achterlaten. De lippen van de stemdragers zullen zwijgen, maar uw lippen 
zullen bereid zijn, uw hart bezield. Ik zal jullie leiden op dit pad van oneindige inspiraties, en morgen 
zullen jullie spreken over leringen die jullie nog onbekend zijn. 
20 Ik zal u doen doordringen tot in het binnenste van de harten die op Mij wachten. zult gij uitgaan 
als boodschappers van Mij om over de heilige openbaringen te spreken met de eerbied en de liefde 
waarmee gij Mij hebt gehoord door de bemiddeling van een mens. Uw mond zal geoefend worden, 
maar u moet op uw woorden letten, want uw lippen zullen nooit liegen. Ik zal jullie gadeslaan van 
gene zijde, en jullie voorbeelden zullen met onuitwisbare letters geschreven blijven. Ja, volk van 
Israël, stap voor stap doe ik u vorderen op de weg naar de vervulling van de opdracht. Alle werken 
hebben een bepaalde tijd nodig om begrepen te worden. Ik heb jullie deze tijd gegeven, opdat jullie 
tot volheid en rijpheid kunnen komen en de weg naar de vergeestelijking kunnen inslaan. 
21 Ik heb u uw vroegere gewoonten niet in één keer ontnomen, maar ik heb u die, welke Mij niet 
behaagden, beetje bij beetje doen opgeven. Ik heb u geleerd te bidden met de geest, ik heb u gezegd 
hoe u met uw Vader kunt spreken door in stilte te treden, te mediteren en in gemeenschap te treden 
met uw God. 
22 Zo zult gij uw weg gaan, o volk. Gebed zal je verdediging zijn, geloof je redding. In de uren van 
beproeving, zal mijn aanwezigheid bij jullie zijn. Innerlijk zullen jullie Mijn groet horen, zoals in deze 
tijd: "Mijn vrede zij met jullie", en jullie zullen dan het vertrouwen voelen dat Mijn sterke arm in jullie 
arm is en dat wat jullie zouden doen in gehoorzaamheid aan Mijn woord, door Mij gezegend en 
bevestigd zal worden. 
23 Tot nu toe zijn jullie als kinderen en leerlingen om Mij heen gebleven en Ik heb jullie liefdevol 
onderwezen, Ik heb Mijn meest liefdevolle woorden in jullie hart laten verzinken, opdat jullie je 
daarmee zouden voeden. De ziel voedt zich met liefde, er is geen andere voeding voor haar. Dus als 
je je verwijdert van deze liefde, van deze essentie die in mijn woord zit, voel je de leegte, de 
verweesdheid, de behoefte om deze streling te ontvangen. En wanneer je naar Mij terugkeert, vul je 
de leegte van je hart opnieuw met dat kristalheldere water. 
24 Ik heb deze fontein tot de rand gevuld, opdat jullie geen dorst zullen hebben, opdat jullie altijd vol 
genade en bezieling zullen zijn, opdat de liefde van mijn Geest in jullie harten zal wonen. 
Deze bron zal niet opdrogen, mensen, zelfs als mijn woord in deze vorm ophoudt. U zult dan mijn 
emanaties ontvangen, mijn zinnen in uw gebed, in uw verrukkingen. Alles zal voor jullie begrijpelijk 
zijn, Ik zal geen vreemde taal gebruiken, maar Ik zal tot jullie blijven spreken in de geestelijke 
uitdrukkingsvorm waarin Ik tot jullie gesproken heb, en hoe groter jullie voorbereiding is, des te 
hoger zal de inhoud van de leringen zijn die jullie zullen kunnen begrijpen. 
25 Hoevele tekenen zal Ik u niet geven, mensen! Alles wat niet door bemiddeling van een mens is 
gezegd, zal ik u hierna van geest tot geest vertellen. Maar daarvoor moet je toegewijd blijven bidden. 



Van het gebed zult gij in vervoering geraken, en dan, wanneer uw ziel verheven is, zal zij voelen hoe 
de Goddelijke Meester Zijn Woord verheldert, hoe het u alles in één zin vertelt, en deze zin die Ik u 
geef, zult gij doorgronden, zult gij bekend maken aan uw medemensen, en zo zullen de mensen, na 
1950, in staat zijn verder te studeren in deze vorm. 
26 Ik zal u niet één dag laten stilzitten. Als jullie voorbereid zijn, zal Mijn inspiratie ononderbroken 
zijn. Ik zal u altijd, wanneer Ik u bereid vind, grote leringen openbaren, die de ziel betreffen, en u 
grote profetieën geven, die de nieuwe geslachten zullen dienen, want gij zult vele leringen op schrift 
nalaten. Na 1950 zal Ik jullie toestaan deze ingevingen op te schrijven, opdat zij niet uit het vage 
geheugen zullen worden gewist, opdat zij voor alle tijden bewaard zullen blijven als een erfenis voor 
de mensheid, en die immense honger die deze wereld Mij schenkt ─ die dorst naar liefde en naar 
waarheid, naar begrip, naar geestelijke openbaringen, zal worden gestild door de leringen die het 
volk Israël als boodschappers moet brengen naar alle streken, naar de grote schare. 
27 De tijd van het alomvattende oordeel is gekomen, en alle werken en alle godsdienstige 
gemeenschappen zullen door Mij worden geoordeeld. Een angstkreet zal uit de ziel van de mens 
opstijgen, want alles wat vals is, zal ontmaskerd worden; de waarheid alleen zal schijnen. In de 
mensheid zal er een ontwaken zijn en dan zullen de mensen tot Mij zeggen: "Vader, geef ons Uw 
hulp, geef ons een waar licht om ons te leiden." En dat licht en die hulp zal het onderricht zijn van de 
Heilige Geest, het zal het onderricht zijn dat Ik u gegeven heb en dat ook aan hen allen toebehoort, 
want Ik ben de Vader van allen. 
28 Mijn Geest ziet reeds de verweesdheid van de mensen ─ de leegte die iedereen in zijn hart voelt. 
Ik zie hoe zij deze leegte proberen te vullen met aardse genoegens en niets vinden om hun dorst te 
lessen. Overal zoeken ze naar die opluchting, die balsem, en vinden die even weinig. Maar wanneer ─ 
vraagt de mensheid zich af ─ bij wie zullen wij deze balsem en deze vrede vinden? 
Toch zegt de Vader tot jullie, mensen: Ik wacht op jullie, alles wat jullie nodig hebben is in Mij en is in 
jullie, maar jullie hebben het niet weten te zoeken. Jullie zijn andere wegen ingeslagen en hebben 
vrede gezocht waar die niet is. Je hebt ware liefde en licht gezocht waar ze niet zijn. Zoek Mij, en bij 
Mij zul je de liefde vinden die je hart moet vullen, en bij Mij zul je gemoedsrust vinden, licht en 
helende balsem. 
U bent al uitgeput van uw zoektocht en klopt niet meer aan de deuren van mijn Geest. Jullie zijn 
dwaas, maar ik wacht op jullie en als jullie op mijn deur kloppen, zal die snel opengaan en jullie 
binnenlaten. Ik zal u alle rijkdommen van het Koninkrijk tonen en u troosten over uw vroegere lijden, 
en dan zult u weeklagen over de verspilde tijd, u zult weeklagen over uw overtredingen, en u zult Mij 
om vergeving en een nieuwe kans vragen. Ik zal je alles geven. Alles wat gij Mij vraagt voor het 
welzijn van u en uw medemens, zal Ik u geven. Mijn rijkdommen zijn grenzeloos, maar ze zijn 
spiritueel. Als je Mij om deze schat vraagt, zal Ik je alles geven en je zeggen: gebruik het! Want elk 
van de genaden en geschenken die ik jullie geef, is van eeuwig leven en is voor allen. 
29 Zo ben Ik gekomen in deze tijd, mensen, en sommigen van u hebben Mij gezien als pelgrim, 
kloppend van deur tot deur onder de volkeren van de wereld. Sommige hebben hun deuren 
geopend, andere zijn gesloten gebleven. Maar Ik zal blijven kloppen, Ik zal Mijn zending vervullen als 
Vader en als Meester, Ik zal jullie stap voor stap leiden op Mijn pad, Ik zal jullie het licht geven, en 
jullie zullen allemaal tot bezinning komen en de reden van jullie leven begrijpen. 
Het einddoel is de liefde, de vervulling van mijn wetten, en zolang gij dit niet doet, zolang gij de liefde 
niet beoefent, zolang gij mijn geboden niet gehoorzaamt, zult gij blijven dwalen. Maar ik heb een 
grens gesteld, en die grens is nu snel bereikt. 
30 Na die wereldwijde grote beproeving die is aangekondigd, waarvan gij de laatste druppels van de 
beker van lijden zult drinken, zal het begin van het herstel zijn. Op dat moment moet de mensheid 
berouw tonen en terugkeren naar het rechte pad. Het moet al zijn overtredingen erkennen en Mij 
vinden. 
31 Ja, volk van Israël, gij die getuigen zijt van Mijn manifestatie, die Mij hoort spreken en de 
mensheid oordeelt, ook gij luistert aandachtig naar Mij: bewaart Mijn woorden, want gij maakt deel 
uit van deze mensheid. Ook jullie hebben Mijn Geest de leegte van jullie hart getoond, ook jullie zijn 
dorstig en hongerig gekomen. Je hebt je dorst gelest aan de bron van de liefde. Denk daarom aan 



hen die nog niet klaar zijn om Mij te vinden, omdat het kwaad sterker in hen is geweest. Maar op een 
dag zal dat kwaad gebonden zijn. 
32 De mensheid moet een ruim veld vinden om Mijn Wetten te vervullen, zich te vernieuwen en in 
vrede met Mij te leven. Ik heb hen op alle paden laten gaan omdat ik hen vol ervaring wil ontmoeten. 
De mens, een kind van Mij dat naar Mijn wil op aarde is gekomen, heeft duizend beproevingen 
ondergaan die zijn ziel kwellen. Maar daarna, als zijn geloof standvastig blijft, hoe groot zal dan de 
beloning zijn die hij zal verkrijgen! Na de beproevingen, de verwarringen en de gevaren, zal hij het 
licht van Mijn Geest vinden. 
33 Wees dus niet bevreesd, mijn volk, om door beproevingen te gaan; wees niet bevreesd om grote 
conflicten aan te gaan. Je zult er niet in omkomen. Ik zal al Mijn kinderen de toerusting geven, opdat 
hun gevoeligheid ontwaakt. Na de beproevingen, de ervaring en de vruchten zal Ik tot jullie spreken 
en zeggen: "Zie hoe nuttig de beproeving is geweest, hoe jullie er sterker door zijn geworden en hoe 
gezond en heel jullie nu zijn! Mijn Wil is niet dat jullie verloren gaan, Mijn Wil is alleen dat jullie je ziel 
weerbaar maken en Mij liefhebben en Mij kennen ondanks de beproevingen en de wervelwinden." 
34 Er zijn volkeren die beproevingen door het vuur hebben doorstaan, bittere beproevingen, maar 
voor hen heb Ik een beloning. Allen die geduldig hebben geleden en op Mij hebben vertrouwd, zullen 
geestelijke vrede hebben, zullen boven al die verdrukkingen uitstijgen en van Mij getuigen, en het 
volk Israël zal dat getuigenis aanvaarden. 
35 Mijn woord beïnvloedt alle gebieden. Ik heb jullie alle naties laten zien, mensen. Ik heb tot u 
gesproken over het lijden hunner volken en over hunne benauwdheid, en ik heb u gezegd: Bid, volk, 
weest matig, bekeert u, opdat gij die volken in hunne beproevingen moogt bijstaan. Je bent sterk 
omdat je vaste grond onder de voeten hebt. Bid en bereid u voor om een bolwerk voor anderen te 
zijn, opdat u uw hand uitstrekt en barmhartigheid schenkt aan ieder die het nodig heeft.U kunt 
barmhartigheid bewijzen aan uw medemens, ook al kent u hem niet. Uw Geest, die grote macht 
heeft en met genade is bekleed, kan hun dat goede zenden waarmee Ik u heb begiftigd. 
Daarom vraag Ik jullie, mensen, bovenal om liefde ─ om liefde, opdat jullie Mij en jezelf leren kennen. 
Liefde is het oorspronkelijke principe van Mijn Wet. Liefde is het uiteindelijke doel van alle werken, 
het is wat ik jullie steeds heb geleerd. Liefde, vrede en barmhartigheid ─ deze deugden zitten in je, je 
hoeft niet eens te leren liefhebben. 
36 Liefde wordt niet geleerd, maar zij wordt gevoeld, zij wordt in u gedragen, en gij hebt, evenals alle 
schepselen, toen gij geschapen waart, al haar vermogens en hoedanigheden ontvangen. Verdiep u 
daarom in uzelf, zoek de deugden die Ik in uw wezen heb gelegd, en breng ze in praktijk op uw 
wegen. 
37 Hoe gelukkig zul je zijn, Israël, wanneer je je zending onder de mensheid kunt volbrengen, 
wanneer je je gaven kunt ontplooien en ze kunt laten voelen, wanneer je vruchten zaait en oogst die 
mijn Goddelijkheid behagen en bevredigen. De tijd van volle activiteit is nog niet aangebroken, maar 
hij komt er al aan. Het is de tijd waarin gij de mensheid tegemoet zult treden en alle licht, alle 
wijsheid moet gebruiken, opdat uw schreden zeker zullen zijn, opdat uw getuigenis waarachtig zal 
zijn. 
38 Zo bereid ik jullie voor en waarschuw ik jullie. Elke dag heb je Mijn woord, hoor je een 
waarschuwing, een raad van je Vader, want morgen zul je het nodig hebben. Vandaag ben je in vrede 
omdat je Mij hoort. Maar er zullen perioden komen van grote strijd, en Ik wil dat jullie op die tijden 
voorbereid zijn, dat jullie verenigd zijn, en dat deze eenheid jullie sterker zal maken, zodat er geen 
enkele kwetsbare plek meer over zal zijn, maar het volk van Israël zich rond Mij zal verzamelen op 
het moment van Mijn vertrek om Mijn laatste woorden te horen, zoals een vader op aarde, omringd 
door al zijn kinderen, zijn laatste raad geeft, en de kinderen de laatste ogenblikken van dit leven 
afwachten ─ en het belooft elkaar lief te hebben en sterker te worden in zijn deugden, één lichaam te 
zijn en één wil die de mensheid leidt. 
Zo laat ik jullie achter, mensen ─ vol verantwoordelijkheid, maar ook vol genade, opdat jullie op elk 
moment sterk zijn. 
39 Ik zegen u, Israël. In de verschillende huizen waar jullie samenkomen, zegen ik jullie goede 
manieren van handelen. Ik geef meer gevoeligheid aan jullie harten en Ik zeg jullie: Verwijder alles 
wat niet volmaakt is, wat niet tot Mij leidt ─ verwijder het, opdat het op het gepaste moment door 



Mij geoordeeld zal worden en het volk van Israël geen pijnlijk oordeel zal ontvangen, noch hun 
Meester nog een keer bloedend en stervend aan het kruis zal zien vanwege hun onvolmaaktheid, 
maar Hem vol liefde de hele mensheid zal zien onderrichten. 
40 Op deze dag van genade, waarop Ik u versterk door u Mijn Woord te geven dat voedsel voor u is, 
laat Ik u voorbereid en gewaarschuwd achter. Dit zijn de laatste tijden van Mijn Woord en Ik wil dat 
jullie Mij daarin horen tot het laatste moment, opdat dit Woord in jullie ziel gegrift zal worden, jullie 
zal verlichten en sterk maken voor de komende tijden. 
41 Dit is mijn les van vandaag, mensen. Bid voor uzelf en voor het volk van Israël, dat het grote 
oordeel onder ogen ziet. Bid voor de wereld, die ook voor een grote beproeving staat! Laat geen dag 
voorbijgaan zonder uw ziel op te heffen en al deze beproevingen te overwegen. Ik heb uw verzoek 
gehoord en ik zal u geven wat mij behaagt. 
42 Weest gezegend, gij nederigen die hoopt op Mijn barmhartigheid, die, wetend dat een hogere Wil 
dan de uwe over u heerst, Mij het recht geeft over uw leven te beschikken. Ik zegen jullie, mijn 
kinderen, jullie kruis zal gemakkelijk zijn. 
43 Tot hen onder u, die volharden Mij te vragen waarom gij beproefd zijt, zeg Ik: Zwijgt, vraagt Mij de 
reden niet! Ken je je schuld aan Mij? weet gij op welke wijze Ik uw ziel zal zuiveren, opdat zij tot Mij 
wederkeert zo rein als zij uit Mij is voortgekomen? Daarom zeg ik tegen jullie: Aanvaard de 
beproevingen die Ik u dagelijks zend met geduld en voorbereiding, want Mijn kracht is altijd bij u. 
44 Ik schenk jullie het licht dat jullie nodig hebben om jezelf goed te leiden en om jullie naasten op de 
weg van de verlossing te leiden. 
45 Ik schenk u de kostbare gave van gemeenschap met uw Vader, die u zal redden in alle 
beproevingen. Vanmorgen zijn Mijn genezende balsem en Mijn troost met u allen, met de wereld en 
met alle schepselen die uit Mij zijn voortgekomen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 348  
 
1 Geliefde mensen: de Meester geeft jullie bladzijde na bladzijde van het boek van zijn leringen, 
opdat jullie het in jullie hart gegrift zullen dragen. Deze lessen zullen voor u morgen een schat van 
onschatbare waarde zijn, die u zal helpen uw zending op aarde te volbrengen en een beloning voor 
uw ziel uit te werken. Door uw strijd zal deze leer in het hart der mensen gegrift blijven, en gij zult 
een lied van triomf zingen, wanneer gij in het beloofde land zijt aangekomen. 
2 Ik gun jullie dat jullie in de tijd van jullie voorbereiding uit mijn schatkist nemen wat jullie ontbreekt 
om aan jullie medemensen te geven. Want op verschillende manieren zullen mijn uitverkorenen mijn 
discipelen worden, mijn arbeiders, mijn soldaten die mijn Werk zullen verdedigen. 
3 De ganse schepping is onderworpen aan Mijn wet en allen aanbidden Mij in haar harmonie. Richt 
uw blik naar het firmament en gij zult de stralende sterren zien die Mijn wijsheid heeft geschapen. 
Zie in hen een voorbeeld van gehoorzaamheid en harmonie, inspireer u door die heerlijkheid, door 
die volmaaktheid, zodat gij u kunt bezinnen en de stem van mijn Vader tot u kunt laten spreken door 
uw geweten. De bomen geven hun vruchten die altijd smakelijk zijn. In alles openbaart de Vader zich 
en spreekt tot jullie, opdat jullie je zullen bezinnen en gehoorzaam zullen zijn aan de wet die Ik jullie 
heb gegeven. 
4 Ik heb stammen, volken en natiën geschapen en aan allen heb Ik gegeven wat zij nodig hebben 
voor hun geestelijke ontwikkeling. Jullie hebben Mij aanbeden in de sterren en in door mensen 
gemaakte voorwerpen. Zoek Mij nu in jullie zelf. Gezegend is hij die de innerlijke stilte binnentreedt, 
want hij zal Mijn Aanwezigheid voelen en de vrede van zijn ziel bereiken. 
5 U hebt Mijn woord ontvangen door ongetrainde hersenen, die niet zijn getraind door de 
wetenschap der mensen. Toch heb Ik hen bereid om de voetbank te zijn waarop mijn Universele 
Straal rust. 
6 Wanneer jullie mijn woord horen, willen jullie ook dat de Vader zich zichtbaar maakt voor jullie 
lichamelijke ogen. Maar ik zeg u: Bereid je hart, en je zult Mij voelen. want Ik kom niet alleen om u te 
troosten in deze tijd van pijn, maar ook om u de onderwijzing te brengen die Ik u reeds had beloofd 
toen Ik in de tweede maal bij u was in Jezus. 
7 Mijn voorbeelden, Mijn lijdensweg zijn in je ziel geschreven. Er is het boek dat ik in de drie 
tijdperken heb geschreven, het woord van mijn gezanten, de getuigenissen, de daden. Je kunt alles 
ontdekken als je leert tot je ziel door te dringen. 
8 In deze tijd spreekt de Meester tot jullie vanaf de top van de berg waar Ik op jullie wacht. Ik geef 
leven aan je ziel, zodat ze tot Mij kan opstijgen. Voel Mijn liefde en heb Mijn vrede in je. Zoek hen die 
de weg kwijt zijn, zowel in deze wereld als in de geestelijke vallei. Gezegend zijt gij die tot Mij hebt 
gezegd: "Heer, wij zullen Uw spoor volgen, maak ons tot dappere soldaten om deze zaak te 
verdedigen." 
9 Ik wijs jullie nogmaals de weg waarlangs jullie de waarheid zullen vinden. Ik onderwijs jullie opdat 
jullie van Mij getuigen voor de mensheid, opdat jullie door jullie voorbeeld de komende generaties 
zullen voorbereiden en zij Mijn Liefde in zich zullen dragen en Mijn Vrede zullen voelen. Dan zult gij u 
omgevormd hebben tot discipelen, die zich naar mijn apostelen van het tweede tijdperk modelleren. 
Ik zal sommigen van jullie naar verschillende provincies en naties zenden om de weg te wijzen aan 
hen die de weg kwijt zijn. Maar gij zult nederig op weg gaan en een zuiver voorbeeld zijn voor de 
scharen die ik u zal toevertrouwen. Jullie zullen zijn als fakkels waarin het licht van de Heilige Geest 
schijnt. 
10 Ik leid Mijn uitverkorenen op met Mijn woord, zonder acht te slaan op hun overtredingen. Ik 
genees hun zielen omdat ik de allerbeste geneesheer ben. Ik voed ze op en zeg ze: Volg dit pad van 
waarheid dat Ik jullie aanbied, en jullie zullen Mij spoedig bereiken. 
11 Jullie zijn Israël, van wie Ik er 144.000 heb uitgekozen die mijn goddelijk zegel dragen, opdat de 
mensheid door jullie bemiddeling verlossing zal bereiken 
12 Mannen, vrouwen en kinderen van verschillende volken zullen Mij zoeken, en jullie, 
uitverkorenen, zijn de bemiddelaars, jullie zijn door Mij gegeven, opdat de uitgedroogde velden en 
woestijnen op jullie weg in vruchtbare velden veranderd worden. 



Parabel 
13 Op een grote vlakte was er een klein aantal inwoners. Zij wisten dat de tijd zou komen dat 
zwervers uit de vier windrichtingen van de planeet, van verschillende rassen en kleuren, in die landen 
zouden komen wonen. Een nederige jongeling onderwees hen met woorden van waarheid, vrede, 
licht en liefde. Een oude man zocht de scharen op en riep hen op om naar dat land te komen. Hij 
leidde hen, bereidde hen voor en sprak tot hen over die gunstige landen. 
Toen de tijd kwam dat de scharen langskwamen, zei de jongeling tot de oude man: "Wat brengt gij 
tot Mij?" En de oude man antwoordde: "Hier hebt gij deze scharen, die ik heb toebereid en hierheen 
heb gebracht, opdat zij uw discipelen mogen worden." Toen zeide de jongeling tot hem: Weest 
gezegend, blijft op verschillende wegen en wegen het verloren schaap zoeken. Verlicht als een 
stralend baken de vier hoeken van de aarde, draag op uw schouders de verloren schapen." 
14 Die oude man vervolgde zijn weg, vol onderdanigheid en gehoorzaamheid, om de grote scharen 
te verenigen en te verzamelen. Toen wendde de jongeling zich tot de bewoners van die landen en zei 
tot hen: "Ik heb jullie met Mijn liefde voorbereid, Ik heb jullie Mijn onderricht gegeven, want jullie 
zullen de bemiddelaars zijn door wie het licht van de Heilige Geest de grote menigte zal verlichten 
die spoedig zal komen. Zie, Ik heb de tafel gedekt met het brood van het eeuwige leven, en met 
ditzelfde brood zult gij de mensheid voeden."  
Einde van de gelijkenis 
15 Zo zeg Ik tot jullie, Mijn kinderen. Bestudeer de betekenis van Mijn leringen en begrijp wie de 
jonge man is en wie de oude man. Ik ben het die jullie onderricht en jullie voorbereid op de 
naderende strijd der wereldbeelden. De oude man is Elia, de goede herder die de schapen van mijn 
horde verenigt en verzamelt. 
16 Mensen die gebeden hebben opdat de vrede zou worden hersteld en de pijn verlicht, jullie zullen 
nu spoedig met blijdschap het getuigenis horen van de levende stem van jullie medemensen en de 
waarde van het gebed vaststellen. 
17 Vandaag laat Ik jullie Mijn raad en Mijn waarschuwingen horen, want morgen zullen jullie ze nodig 
hebben. Ik vraag u verenigd te zijn, opdat u sterk zult zijn en opdat er onder u geen enkel kwetsbaar 
punt zal zijn. Zoals een vader die zijn einde voelt naderen zijn kinderen oproept om op het laatste 
moment bij hem te zijn om hun zijn laatste raad te geven, zo spreek Ik tot jullie om Mij te beloven 
elkaar lief te hebben en te begrijpen, sterk te worden in de deugd om één geest te vormen die waakt 
en bidt voor de wereld. 
18 Ik laat jullie een grote opdracht na, maar ik geef jullie vrede en kracht. Jullie zelf zullen niet in 
staat zijn jullie daden te beoordelen. Maar Ik, de Rechter, zal uw werken wegen, Ik zal uw vruchten 
ontvangen en u eindelijk het resultaat tonen van al uw inspanningen. 
19 Gezegend zijt gij, die nederig zijt en erkent dat een hogere wil uw lot leidt. Jullie schrijven het toe 
aan Mijn Goddelijkheid en verlenen Mij het recht over jullie levens te beschikken, wetende dat Ik 
jullie altijd de bewijzen geef van Mijn Liefde voor jullie. 
20 Jullie zijn het geestelijke volk op wie de Vader zijn ogen heeft gericht, opdat jullie de wereld 
wekken om het licht van de heilige Geest te ontvangen. 
21 De mensheid zoekt Mij door middel van godsdiensten, waaronder ook godsdiensten zijn die in 
hun handelwijze spiritualiteit tonen. 
22 Ik heb jullie Mijn werk toevertrouwd en heb jullie verlicht opdat jullie onvermoeibaar Mijn Woord 
in de harten van de mensen zouden cultiveren ─ opdat jullie met de banier van de Wet zouden 
opstaan en als goede soldaten de zaak die Ik jullie heb toevertrouwd met liefde zouden verdedigen. 
23 Mijn Geest verheugt Zich over de oogst van goede werkers, maar Hij lijdt ook wanneer Ik zie dat 
de werker heeft zitten slapen, dat hij niet heeft geweten hoe het zaad te verzorgen dat Ik hem heb 
toevertrouwd. 
24 Wanneer jullie de beker van het lijden ledigen, hoort de Vader jullie zwijgend aan en troost Hij 
jullie geestelijk. 
25 Groot is het getal van hen die in deze tijd in mijn Werk tot het leven der genade zijn geboren. Gij 
echter, die de eersten zijt geweest, gij moet u voorbereiden, opdat morgen, wanneer gij mijn woord 
niet meer hoort door een stemdrager, uw medemensen zich niet verweesd noch gedesoriënteerd 
zullen gevoelen. 



26 De mensheid kent slechts de wet van het Eerste Tijdperk en wat geschreven staat in het Eerste en 
het Tweede Testament; maar het Derde zal nu verenigen en corrigeren wat de mensen hebben 
verdraaid door gebrek aan voorbereiding en begrip. De mensheid zal mijn boodschap moeten 
bestuderen opdat zij, doordringend tot de kern van elk woord, één ideaal, één waarheid, één en 
hetzelfde licht zullen ontdekken dat hen zal leiden tot vergeestelijking. 
27 Bereid u voor, geliefde mensen, opdat u weet hoe u moet waken over deze schat die ik u heb 
toevertrouwd. 
28 Gezegend zijn zij die Mij begrijpen bij iedere manifestatie door het menselijk vermogen. Gezegend 
zijn de gezinnen waarin allen, van de eerste tot de laatste van hun leden, in de schoot van Mijn 
Geestelijk Werk zijn. Zij zullen de gehoorzame families zijn, het gezegende zaad dat Ik als voorbeeld 
voor de mensheid zal stellen. 
29 Ik heb tot u gesproken over het leven van de ziel ─ over wat gij het Hiernamaals noemt en over 
Mijn Goddelijke Majesteit. Toch zeg ik u dat er geen mysterie is in deze leringen. Want hij die zuiver 
is, zal het voorrecht hebben het leven van het hoge hiernamaals te aanschouwen en te begrijpen ─ 
die geestelijke wereld verlicht door het licht van de heilige Geest, en zijn bewoners die samen een 
band van liefde vormen. Hij zal de top van die berg aanschouwen vanwaar de zieners tot u spreken. 
Het is daar dat de Vader wacht op de hele mensheid. 
30 Mijn geestelijke wereld werkt onvermoeibaar, inspireert en voedt u, opdat u tot vergeestelijking 
zult komen. Het helpt je, zodat je meer vooruitgang boekt bij het vervullen van je missie. 
31 Sinds lange tijd hebben jullie in mijn verkondigingen gehoord dat er een dag zal komen waarop 
jullie je als jullie Meester zullen moeten opstellen om jullie medemensen, die geen spiritualiteit 
kennen, te onderrichten. De tijd zal komen dat het licht van de Heilige Geest jullie volledig zal 
bestralen en verlichten, zodat jullie aan de wereld mijn werk bekend zullen maken, mijn woord dat in 
deze tijd gegeven is, het licht dat iedere ziel zal leiden naar de Goddelijke woonplaats. 
32 Leef in harmonie met wat Ik u heb toevertrouwd voor uw menselijk leven. Voed u met de 
vruchten van de boom des levens, in het besef dat gij rust en beschutting zult vinden tussen zijn 
takken. Zorg zelf voor haar, opdat gij haar takken en vruchten ziet vermenigvuldigen. 
33 De bron zal haar kristalheldere water in stromen uitgieten om de dorst te lessen van de 
dwalenden ─ zij die de woestijn doortrekken ─ opdat zij gesterkt worden. 
34 De wolf in schaapskleren zal je onderweg opwachten. Je moet echter waken en bidden en 
oppassen dat je niet in de afgrond valt. Soms zul je voelen dat de stralen van de zon genadeloos in je 
wezen voelbaar zijn. Maar ik zal mijn spirituele wereld als een beschermende mantel op je pad laten 
zijn. Jullie zullen Mij helpen om een nieuwe wereld te scheppen binnen deze mensheid. 
35 Jullie zijn de discipelen die klaar zijn om morgen te vechten. Jullie zullen dapper zijn en de velen 
doorgeven die ik voor de mensheid aan jullie handen heb toevertrouwd. 
36 Ik wil niet dat je de wet overtreedt. Sommigen onder u zijn door de duisternis overwonnen, en dit 
is u overkomen omdat u niet wilde luisteren naar de stem van uw Herder die u met zoveel liefde 
roept. 
37 Jullie zijn gewend geraakt aan Mijn woord en twijfelen eraan dat de Meester ophoudt tot jullie te 
spreken door de menselijke geest. Maar ik zeg u: Waarom bemoei jij je met mijn hoge raad? Ik heb 
voor jullie de tijd bepaald en het is niet Mijn wil dat jullie tot Mij zeggen: "Meester, vergeet niet dat 
noodlottige slagen en oorlogen de wereld in angst doen verkeren. Het is een tijd van beproeving voor 
de mensheid ─ en U wilt van ons weggaan?" Dan zal uw geweten u antwoorden en u bewust maken 
van de lange tijd waarin Ik u Mijn woord heb toevertrouwd. Maar als Vader en als Meester zal Ik na 
1950, net als vandaag, al jullie verzoeken horen door jullie gebed. Na mijn vertrek zult gij u allen 
gelijkelijk wijden aan de vervulling van mijn bevelen, gij zult uw gaven ontplooien en Ik zal door uw 
geweten tot u spreken opdat gij u moogt vernieuwen en Ik zal u door het licht van mijn Heilige Geest 
de ware weg doen kennen opdat gij niet in het verderf zult storten. 
38 Wanneer de grote scharen tot u komen en behoefte hebben aan troost en aan Mijn 
barmhartigheid voor hun zielen, zal Ik u verlichten en u inspireren, opdat zij door uw bemiddeling 
Mijn woord zullen ontvangen. Ik heb jullie Mijn genade toevertrouwd opdat jullie herkend worden 
als kinderen van het licht. 



39 Ik heb jullie gezuiverd, geliefde mensen, omdat Ik in deze tijd grote opdrachten aan jullie geest 
heb toevertrouwd, opdat jullie verdiensten mogen verwerven, opdat jullie mogen getuigen van de 
waarheid van Mijn Leer door goed te doen aan de mensheid ─ opdat jullie in het hiernamaals Mijn 
vrede zullen hebben en niet langer in duisternis zullen omkomen. Ik wil dat uw ziel, wanneer zij tot 
Mij komt, tot Mij zegt: "Meester, ik heb op mijn manier Uw wil vervuld en hier ben ik weer, opdat Gij 
aan mijn geest richtlijnen en bevelen kunt toevertrouwen in overeenstemming met Uw Goddelijke 
Barmhartigheid". 
40 Indien gij u vergeestelijkt, zullen uw kinderen u gehoorzamen en de menigte zal u eerbiedigen, 
omdat zij zullen zien dat gij ontwikkelde zielen zijt, die het licht van de Heilige Geest in zich dragen. 
Dan, bij het zien van uw voorbeeld, zullen zij die zijn achtergebleven terugkeren naar de Weg, uw 
rechterhand grijpen en uw schreden volgen. Wanneer zij, die naar waarheid hongeren, tot u 
naderen, zult gij hun mijn woorden geven, opdat zij zachte lammeren worden. 
41 In die tijd zal het kwaad in bundels worden gebonden en in het vuur worden geworpen. Ik zal al 
deze werken doen, en gij, Israël, zult tot de wereld spreken over de tijd waarin zij leeft en over de 
reden van alles wat geschiedt. Ik heb je mijn waarheid toevertrouwd omdat mijn liefde voor jou 
groot is. Jullie zijn de beheerders van de grote openbaringen en profetieën. 
42 Door u zal de wet opnieuw bekend worden gemaakt aan de nieuwe generaties. Daarom heb ik 
jullie gezegd dat jullie voorbereid moeten zijn. Want U bent gekomen om de weg voor de toekomst 
te bereiden, opdat in de toekomst de nieuwe geslachten geen afgodendienaars meer zullen zijn, en 
er onder hen geen valse profeten meer zullen opstaan om de mensen te misleiden. 
43 Dit alles moet u aan de wereld openbaren, Israël. In deze tijd, waarin verschillende 
wereldbeschouwingen zijn ontstaan, zullen sekten tegen sekten opstaan, kerkgenootschappen zullen 
onderling strijden, en zullen ook u verwerpen. 
Maar daar gij kinderen des lichts en des vredes zijt, zult gij hun zeggen: De waarheid is vervat in de 
betekenis van het derde testament, daar is het getuigenis van de tegenwoordigheid en de komst des 
Heren in deze tijd." Gij zult de mensen op dit boek wijzen, en met uw vervulling van mijn wet 
getuigenis afleggen van de waarheid ervan. 
44 Maar indien gij slaapt, Israël, hoeveel pijn zal er dan zijn, omdat de volkeren door Mijn 
gerechtigheid zullen worden getroffen. Zij weten niet hoe zij de ware God moeten zoeken en zijn 
alleen maar verdwaald in hun wereldbeeld, en willen dat u hun valse goden erkent, waardoor u in 
verwarring wordt gebracht. 
45 Leef waakzaam Mijn volk, want Ik heb u Mijn woord in overvloed toevertrouwd, opdat gij niet 
onwetend zult zijn. Want jullie weten Mijn aanwezigheid te voelen, en Ik heb jullie geleerd de 
betekenis van Mijn woord te kennen. 
46 Na Mijn vertrek zullen velen trachten u te doen geloven dat Ik Mij nog steeds manifesteer door 
middel van hun verstand. Maar Ik zal Mij niet in die hersenen openbaren, evenmin als Mijn 
geestelijke wereld, want na 1950 zal zij niet langer de menselijke hersenen gebruiken om zich aan 
jullie bekend te maken. Alleen spiritueel zul je in staat zijn om te ruilen met mijn spirituele wereld 
van licht. 
47 "Weest gehoorzame kinderen, opdat gij niet in dwaling vervalt, want na mijn vertrek zullen grote 
gebeurtenissen plaatsvinden. Maar u moet hen die slapen wakker maken en niet terugvallen in 
afgoderij. Dan, op het moment dat je opstaat in gebed, zul je mijn bemoediging voelen en de stroom 
van mijn genade ontvangen. Op die manier zal ik jullie bewijzen dat jullie niet in dwaling zijn 
vervallen. 
48 Mijn blik zal altijd op u gericht zijn, nooit zal ik u verlaten. Mijn Geest zal bij u zijn, u gadeslaan in 
uw strijd en u verdedigen tegen intriges en gevaren. Vervul mijn wet, zodat de mens met zijn wetten 
u niet in de weg zal staan. Als jullie Mij welgevallig zijn, zullen jullie je tegen de wereld verzetten en 
zullen jullie de broederschap van al jullie naasten voelen. Nu is de tijd gekomen dat de wereld Mijn 
licht herkent en Mijn boodschappers niet verwerpt. 
49 Jullie hebben de macht om de wezens van de duisternis uit jullie medemensen te verdrijven, 
opdat jullie naasten elkaar niet met geweld de draad van het leven afhandig maken. 
50 Voor een korte tijd zal Ik de wereld toestaan haar wil te doen, maar daarna zal de Mijne over de 
gehele wereld plaatsvinden. Kijk en bid in het aangezicht van de beker van lijden die de mensheid 



ledigt. Want de jaren zijn voorbij gegaan, en de tijd is voor jou verrassend snel gegaan. Ik heb u de 
weg gewezen waarop gij zult wandelen, en heb u alles gegeven wat gij nodig hebt, want Ik heb over 
uw ziel gewaakt. Ik heb haar gevoed met het brood van het eeuwige leven, en Ik heb haar uit haar 
slaap gewekt, opdat zij haar zending zou erkennen en haar verantwoordelijkheid zou voelen binnen 
Mijn Werk. 
51 Groot was het materialisme en het gebrek aan inzicht, en daarom, geliefde discipelen, zijn jullie in 
de sleur van de gewoonte gebleven zonder je ziel de kans te geven zich te ontwikkelen. 
52 Op elk moment heb Ik jullie door Mijn woord van liefde laten weten wat jullie hebben nagelaten 
om het werk dat Ik jullie heb toevertrouwd aan de mensheid bekend te maken. Maar als jullie je niet 
hebben toegerust, hoe zal de mensheid dan door jullie bemiddeling Mijn vrede, Mijn licht en Mijn 
liefde verkrijgen? Jullie zijn het aan wie Ik de opdracht heb toevertrouwd Mijn leer overal te 
verspreiden. Ik heb u de majesteit geopenbaard waarvan uw geest de drager is. Ik heb u gezegd, dat 
Ik u uit liefde en uit Mijn genade heb uitverkoren en gezalfd, zonder dat gij verdiensten hebt 
verworven. Ik heb jullie uitverkoren om de apostelen te zijn die aan de wereld Mijn onderwijzing 
tonen die in jullie harten is ingeprent. 
53 De tijd is voorbij, maar je hebt nog geen verdienste verdiend. Je moet je arm uitstrekken om hem 
op te richten die gevallen is. Gij moet het licht van de stralende dag tonen aan uw medemensen die 
in duisternis verkeren, opdat zij mogen weten dat Ik Mij te allen tijde aan u en in de mensheid heb 
geopenbaard. 
54 In het eerste tijdperk bevrijdde Ik u uit de slavernij van Farao door Mozes, dien Ik aan het hoofd 
van mijn volk stelde, opdat hij hen zou leiden naar het beloofde land, naar het land Kanaän. 
55 In het Tweede Tijdperk gaf Jezus, de Goddelijke Meester, u het bewijs van Mijn geest, 
aanwezigheid en macht. Maar de mens, in zijn egoïsme en materialisme, verwierp Mij. 
56 In deze tegenwoordige tijd zijt gij wederom slaven ─ nu niet meer van Farao, maar van de 
verzoeking. Want het heeft u rijkdommen, genoegens en macht gegeven om u te onderwerpen, en 
velen van u zijn gevallen en afgedwaald van het pad des lichts, omdat gij zwak waart. Ik heb u de 
genade niet ontnomen, maar gij hebt haar zelf onthouden door uw gebrek aan vervulling van mijn 
wet. Maar de wereld, in haar onbegrip, is zich hiervan niet bewust geworden, en de mensen 
overhandigen aan hun medemensen een werk dat zij zelf hebben geschapen. 
57 Hoe groot is de dwaling, waartoe de eersten zijn bezweken, en hoe groot is de dwaling, waartoe 
ook gij zijt vervallen, omdat gij niet hebt gemeend, dat het één en dezelfde God was, die tot u sprak, 
en dat gij daarom geen ander onderricht hebt ontvangen, noch een andere wet. 
58 Een God heeft zich altijd aan u bekend gemaakt, Ik heb u nooit verlaten, Ik ben altijd dicht bij uw 
hart geweest. Jezus openbaarde Mijn Goddelijke Liefde in het Tweede Tijdperk, en als Meester gaf 
Hij jullie het voorbeeld van gehoorzaamheid aan de Wet. Ik heb je leren bidden en je de weg 
gewezen. 
59 In dit Derde Tijdperk komt de Goddelijke Wil tot vervulling omdat jullie Mijn onderricht hebben 
ontvangen, het brood van eeuwig leven voor jullie ziel. Maar Ik heb jullie aangekondigd, dat jullie na 
het jaar 1950 Mijn woord niet meer zullen horen door het menselijke verstandsvermogen en dat 
jullie alleen door de ontwikkeling van jullie ziel met Mij in contact zullen zijn van geest tot geest. 
60 Ik heb jullie de laatste drie jaar van mijn manifestatie via de stemdragers toevertrouwd, opdat 
jullie je verantwoordelijkheden zouden overwegen en begrijpen, opdat jullie je gewoonte zouden 
verlaten en je ziel vooruit zou kunnen gaan. Maar velen van u zijn blijven slapen en zijn zonder begrip 
en verheffing gebleven. Waarom, Israël, hebt gij u niet gewijd aan de studie en de uitlegging van de 
gedetailleerde onderrichtingen die Ik u heb gegeven? De blinden hebben het licht nog niet gezien, de 
kreupelen weet je nog niet te genezen, zodat zij Mij kunnen volgen, en de scharen zijn in verwarring, 
zich afvragend of zij de ware weg wel gevonden hebben? 
61 Velen onder u hebben gemeend mijn wet te vervullen en zij verkeren in grote dwaling omdat zij 
hun medemensen slechts een slecht voorbeeld geven. Zij zijn er de oorzaak van dat de mensen in 
verwarring zijn en afgoderij blijven koesteren en de ware God blijven zoeken door middel van de 
verschillende menselijke denkbeelden. 
62 Geliefde mensen, jullie zullen aan het einde van Mijn manifestatie als verweesden worden 
achtergelaten. Maar zoals in de Tweede Era zullen jullie Mij begrijpen na Mijn vertrek. Nadat gij Mijn 



Woord niet meer hoort, zult gij herkennen wat Ik u dikwijls heb geleerd, maar uw ontwaken zal laat 
zijn. 
Daarom, mensen, is het met grote pijn in het hart van Mijn Vader dat Ik jullie verwijt dat jullie de wet 
niet naleven en niet gehoorzaam zijn. Ik wil niet dat de mensheid u morgen beschouwt als het volk 
dat Mijn goddelijke genade onwaardig is. Toch zullen velen, zonder Mij gehoord te hebben zoals 
jullie, in Mijn boodschap geloven en Mij liefhebben. 
63 Ik heb u gewezen op uw dwalingen, opdat gij zoudt begrijpen, dat gij Mijn werk niet toont naar 
het licht der waarheid ─ opdat gij u moogt vernieuwen en aan de wereld openbaren wat gij van Mij 
hebt ontvangen. 
64 U bedoelde, Israël, dat Ik, omdat Ik een liefhebbende Vader ben, u uw fouten niet zou verwijten 
en dat Ik u met Mijn mantel zou moeten bedekken om u aan de wereld bekend te maken als ware 
discipelen, soldaten en leraars van morgen. Als Ik zo zou handelen, Israël, zou Ikzelf jullie Mijn liefde 
ontzeggen. Want wanneer de tijd gekomen is, zult gij niet in staat zijn met uw woorden en werken 
van Mijn waarheid te getuigen, en dan zal de mensheid van morgen Mijn openbaring loochenen. 
Want perfectie is nooit vermengd geweest met jouw onvolmaaktheden. 
65 Ik heb u gezegd, dat gij in de tijd zijt van de strijd van de liefde tegen de haat, van mijn licht tegen 
de duisternis, van de deemoed tegen de hoogmoed. Maar morgen, wanneer jullie ontwaken, zullen 
jullie in jullie harten een oneindige en diepe droefheid voelen, wanneer jullie zullen begrijpen 
hoeveel tijd jullie hebben verspild, en dan zullen jullie de taak van de stemdragers waarderen, die 
zich wisten voor te bereiden om jullie mijn waarheid te geven. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 349    
 
1 Geliefde mensen: jullie hebben geloofd in Mijn komst in deze tijd, en zelfs in de laatste dagen van 
Mijn manifestatie, komen jullie haastig, zonder vermoeidheid, verlangend naar Mijn Woord. Velen 
zijn geroepen, aan allen heb Ik het water van deze bron gegeven, maar weinigen hebben Mij gehoord 
en begrepen. Maar Ik heb Mijzelf bekend gemaakt en heb liefde verspreid over de hele wereld. 
2 In de tweede Era zei Ik tot jullie: "Zalig zij die geloven zonder te zien!" En tot u zeg Ik eveneens in 
deze tijd: "Weest gezegend, omdat gij geloofd hebt en trouw gebleven zijt aan Mijn werk zonder Mij 
te zien!" 
3 Mijn komst moet u niet verbazen, want hij was aangekondigd. Maar je wist niet op welk uur ik zou 
komen. 
Na mijn vertrek in het Tweede Tijdperk werden mijn woorden opgeschreven door mijn discipelen, en 
zij brachten ze naar andere, nieuwe discipelen om ze over de hele wereld te verspreiden. 
De belofte van mijn terugkeer was voor hen die mij direct volgden een stimulans in de zware strijd, 
een mooie hoop, en voeding voor hun naar kennis dorstende geest. En van generatie op generatie 
hoopten Mijn discipelen de terugkeer van hun Meester te zien. Maar zie, de geslachten volgden 
elkaar op, de een na de ander. Een groot aantal wezens kwam om op aarde te incarneren, en daarna 
keerden zij naar de andere wereld terug zonder dat hun ogen deze belofte in vervulling zagen gaan. 
De eeuwen gingen voorbij en zelfs millennia. Maar toen het uur was aangebroken en Mijn 
aanwezigheid in de Geest een nieuw tijdperk inleidde, ontdekte Ik dat de mensen Mijn woord uit hun 
hart hadden gewist en dat slechts weinigen wachtten in afwachting van Mijn wederkomst. 
4 Ik ben tot u gekomen in stilte, zonder praalzucht. maar de manier waarop Ik Mijzelf bekend heb 
gemaakt heeft velen verbaasd, heeft bij sommigen twijfel veroorzaakt en bij anderen zelfs de spot 
gedreven. Alleen zij die in staat zijn geweest vol te houden met een waakzame geest en een 
ontwaakte geest hebben Mij gevoeld, zoals zij Mij konden voelen in elke vorm die Ik verkies Mijzelf te 
openbaren. Maar de belofte was aan allen gegeven, en de vervulling ervan is evenzo voor allen. 
5 Dit is mijn openbaring van deze tijd: de mens is in alle tijden mijn stemdrager geweest. Ik heb hem 
gekozen omdat hij Mijn kind is, Mijn werk. En ook al voelt dit kind zich Mij onwaardig omdat het 
zichzelf niet vervolmaakt heeft, voorbij deze onvolkomenheden zie Ik dat lichtdeeltje dat deel 
uitmaakt van Mijn Geest ─ het bevoorrechte schepsel, het intelligente wezen dat in staat is Mijn 
Woord over te brengen. 
6 Jullie als mensen ─ houden jullie alleen van jullie goede kinderen? Ik heb de ouders hun zieke of 
verloren kinderen met meer zorg zien bijstaan, om hen uit hun lijden te verlossen. Ik heb deze tijd 
uitgekozen om deze taak uit te voeren onder nederige, eenvoudige mannen en vrouwen, zondaars 
en ongeschoolden. Want ik heb dankbaarheid onder hen gevonden, en zij hebben zich weten te 
zuiveren en te verheffen om hun zending waardig te volbrengen. 
7 Als Ik in deze tijd geen mens ben geworden om tot jullie te spreken zoals Ik door Jezus heb gedaan, 
dan is de reden daarvoor deze: zouden jullie Mijn geestelijke stem kunnen horen, de goddelijke taal 
kunnen waarnemen en begrijpen ─ vandaag, nu jullie zo gematerialiseerd zijn dat jullie niet in staat 
zijn om de stem van jullie geest te horen en te gehoorzamen, die angstig en zwak is in die wereld 
waarin jullie leven? 
8 Daarom heb Ik de mens uitverkoren en hem begiftigd met geestelijke vermogens, opdat hij Mijn 
stem zou kunnen dragen. En door deze verkondiging heb ik geloof gevonden en ben ik door velen 
begrepen. Anderen zijn echter in hun ongeloof gebleven. 
9 Ik heb de geestelijke wereld zich op dezelfde wijze aan de mens laten openbaren en heb deze 
wezens in de geest en de anderen in het lichaam verenigd. 
10 Het is noodzakelijk dat je de "smaak" proeft van alle bekers van lijden, dat je de pijn kent, en ook 
de vrede, zodat je alles kent en het een deel van je bestaan vormt. Want ik wil dat jullie echte 
discipelen zijn, die meer leren door werken dan door woorden. Het voorbeeld heeft meer kracht dan 
het woord, en het is noodzakelijk dat u mijn werk al uw medemensen laat bereiken, en dit is de beste 
manier om het te verspreiden. 



11 Werk geduldig, houd stand tot het einde. Niets zal u op uw weg tegenhouden, want groot is de 
pijn die u moet verlichten en er is veel duisternis die u moet wegnemen. Bovenal, vertrouw op uw 
Vader en op uzelf, en erken de waarde van uw gaven. 
12 In het tweede tijdperk, toen Jezus zijn woord richtte tot de scharen die hem volgden, sprak hij in 
één leer tot allen en tot ieder, en openbaarde het innerlijk leven van de schepselen die tot hem 
kwamen. Maar ondanks de verschillende verzoeken, noden en bedoelingen die zij Hem voorlegden, 
troostte Zijn wijze, nauwkeurige en duidelijke woord altijd een pijn, loste een probleem op of nam 
een twijfel weg. Hoewel het onvoorbereide hart van sommigen niet in staat was dat woord te 
ontvangen en de betekenis ervan te interpreteren, aanvaardde de geestziel ─ toegankelijker dan het 
"vlees", gevoeliger voor goddelijke stralingen ─ die leringen, en na te hebben nagedacht en een 
gevecht met zijn lichaam te hebben doorstaan, geloofde hij tenslotte. Want alleen een superieure 
Meester, de Vader van oneindige goedheid, kon het drama onderscheiden dat zich in de mens 
afspeelde en zijn ziel kalmeren en troosten. 
13 Velen hoopten, toen zij de discipelen met de Meester zagen leven, dat zij dezelfde werken van 
hen zouden doen als Jezus had gedaan, en zij werden dikwijls teleurgesteld toen zij zagen dat zij 
slechts kleine kinderen waren die geestelijk begonnen op te groeien, en ernaar streefden de grote 
lessen van hun Heer te begrijpen. Maar Jezus had nog niet tegen de scharen gezegd: "Luister naar 
deze discipelen!" Hij stelde hen niet voor als leraren in de tijd van zijn prediking. Het waren nog 
steeds stenen, alleen gepolijst om daarna te glanzen. 
14 Hoe dikwijls trachtten de discipelen de kleine kinderen, die tot Jezus naderden om zijn woord te 
horen, te verjagen ─ menende dat zij het goede deden en daardoor een grotere godsvrucht 
behielden, zonder te begrijpen dat ook zij een plaats onder de discipelen moesten innemen. Toen dit 
gebeurde ─ hoeveel pijn zij voelden toen de kinderen met hun moeders vertrokken! 
15 De mensen die Jezus volgden, beoordeelden altijd zorgvuldig zijn werken en die van zijn 
discipelen. Toen een van hen probeerde zijn Meester te verdedigen door het zwaard te trekken, 
werd zijn gedrag door de scharen berispt. Maar Jezus ging door met het corrigeren en opleiden van 
Zijn trouwe discipelen tot de dag waarop Hij hun zei: "Ik laat u in Mijn plaats, opdat gij de mensen 
doet zoals Ik u heb gedaan." 
16 Alle onvolkomenheden, dwalingen en onwetendheid waren als nutteloze klederen van hen 
afgevallen, om bekleed te worden met de gaven en het gezag van Hem, die hen gezonden had. Nu 
konden zij hun Meester vertegenwoordigen, en zelfs als zij door het volk op een meedogenloze 
manier zouden worden opgezocht, zouden zij in hen geen reden tot verwijt vinden. Hoezeer moesten 
zij met zichzelf worstelen om de graad van verhevenheid te bereiken die nodig was om de 
onderwijzing van hun Heer te prediken! Maar voorwaar, ik zeg u, hun voorbeeld is onuitwisbaar. 
Hoeveel nederigheid en hoeveel liefde hebben zij op hun weg verspreid om te getuigen van Mijn 
werk en hoe vruchtbaar en heilzaam was hun voorbeeld voor deze mensheid. Zelfs na vele eeuwen 
leven hun namen en de herinnering aan hen nog steeds in de harten van de mensen, en ik getuig van 
hun grote werk in het Derde Tijdperk, een Tijdperk na, omdat zij wisten hoe zij van mijn waarheid 
moesten getuigen. 
17 Vandaag, nu Ik weer omringd ben door discipelen en kleine kinderen, zoals in de tweede Era, 
bereid Ik jullie op dezelfde wijze voor en bekleed Ik jullie met genade en kracht. Jullie zullen zoals hen 
achterblijven, als schapen tussen wolven. Maar wanhoop niet, noch zal het u onmogelijk schijnen 
een groot werk te volbrengen en een voorbeeld voor de mensheid na te laten. 
18 U zult ongemerkt een deugdzaam leven beginnen te leiden en uw stappen zullen u tot steeds 
meer begrip en ontwikkeling van uw zending brengen. Jullie weten niet welke macht jullie voorbeeld 
zal hebben en welke invloed jullie zullen uitoefenen wanneer jullie je wijden aan het vervullen van 
jullie missie. 
19 Ik zie hoe in de toekomst van deze mensheid de werken van dit nederige volk, dat zich een weg 
baant onder ontberingen en zware beproevingen, met lichtende letters zullen worden 
neergeschreven. 
20 Hoeveel duisternis zal door uw werken van liefde en barmhartigheid worden weggenomen, en 
hoeveel altaren van fanatisme zullen in het aangezicht van de kracht van uw vergeestelijking ter 



aarde vallen! Want gij zult mijn leer van vrede en liefde in uw ogen, op uw lippen, in uw hart en in 
alle faculteiten van uw geest dragen. 
21 Vandaag, nu Mijn woord weldra niet meer in deze vorm zal worden geopenbaard, zeg Ik tot u: Het 
ontbreken van deze tekenen mag uw hart niet bekoelen en mag geen reden zijn voor onderlinge 
verwijdering. Je kunt nog steeds niet alleen vechten voor de vervulling van je missie. Jullie zijn nog 
steeds op elkaar aangewezen voor warmte, leven en aanmoediging. Na mijn vertrek, wil ik erop 
toezien dat u uw bijeenkomsten voortzet. Want Ik zal uw werken blijven leiden en Mijzelf inhuren 
om inspiraties uit te storten over deze geliefde bijeenkomsten. Ik wil dat jullie je geduldig blijven 
wenden tot Mijn Woord, tot Mijn nieuwe openbaringen, want het Goddelijk Licht zal onbeperkt op 
jullie allen blijven neerdalen. 
22 Vermijdt bij het bestuderen van mijn leer iedere twist of hartstocht, opdat gij uw oordeel niet 
vertroebelt. Spiritualiteit, dat is toewijding en verheffing, moet altijd uw bijeenkomsten beheersen, 
en u moet niet alleen aan uzelf denken. Breng in uw midden hen die ziek zijn, die zwak of vermoeid 
zijn in het leven ─ hen die teleurstelling ervaren in de verschillende sekten die zij beoefenen ─ hen die 
hongeren en dorsten naar geestelijk voedsel, hen die vernederd en weerloos zijn omdat hun zaak 
niet begrepen wordt. Heb hen allen lief en breng hen, en geef hen daar in uw bijeenkomsten troost, 
genees hun wonden, help hen bidden en allen komen tot Mij verenigd in één gebed. Zoekt Mij als 
Vader en als Geneesheer en deze daad zal voor Mij voldoende zijn om de genezende balsem uit te 
storten en u wonderen te schenken. 
23 Hoe geestelijker uw vergadering is, hoe groter de wonderen zullen zijn die u werkelijkheid ziet 
worden. De goede uitleggers van Mijn onderricht zullen onder u opstaan en wanneer zij spreken om 
hun uitleg aan u bekend te maken, zal Ik hen verlichten en hun zeggen wat hun op dat ogenblik zal 
worden ingegeven. Laat echter niemand uit ijdelheid spreken, opdat hij zichzelf niet van zijn kostbare 
gaven berooft. 
24 Zoals Ik in deze tijden uw voorbereiding heb beloond door u deze manifestatie te schenken, zo zal 
Ik u in de komende tijden ook genaden schenken ter wille van uw verheffing en uw ijver in Mijn werk. 
Als jullie zo handelen, zullen er mannen en vrouwen tot jullie komen die, wanneer zij van Mijn 
wederkomst vernemen, geïnteresseerd zullen zijn in het kennen van Mijn boodschap en jullie gretig 
zullen vragen over wat Ik jullie heb geleerd en hoe Ik tot de mensheid heb gesproken in het Derde 
Tijdperk. Maar dat boek dat de "gouden veren" op dit ogenblik aan het scheppen zijn, die inspiratie 
die de stemdrager vertaalt in woorden die worden verzameld en zorgvuldig bewaard op de 
bladzijden van de boeken, zal de heilige erfenis zijn die ik nalaat aan ieder die hongert naar brood en 
aan allen die voeding voor hun ziel verlangen. 
25 Leg deze bladzijden niet in de hoek van uw vergetelheid, want zij zullen wapens zijn in de dagen 
van de strijd, wanneer uw lippen nog niet met de nodige welsprekendheid weten te spreken. 
Wanneer uw zwakke geheugen mijn onderricht vergeet, zullen deze gedrukte woorden spreken met 
dezelfde overtuigingskracht waarmee ik u heb onderwezen. Het licht van deze leer zal doordringen in 
het hart van hen aan wie u getuigt, en zij zullen geschokt zijn en geloven in mijn manifestatie als de 
Heilige Geest. 
26 Voor u zal de tijd van den strijd komen, en gij zult het volk sterk en moedig zien, brandend in zijn 
geloof. Om te weten of dat uur gekomen is, zult gij het niet aan uw medemensen behoeven te 
vragen, maar gij zult de roepstem voelen, die uw Vader tot u richt. De profeten zullen wakker zijn 
omdat hun verantwoordelijkheid niet ophoudt. Hun geestelijke ogen zullen met ontzag en liefde 
doordringen in die wereld, van waaruit zij duidelijk de tekenen zullen zien die de mensen op het 
goede pad zullen brengen. En ook in die wereld zullen er gebeurtenissen zijn die tot u zullen spreken 
over dat uur van vervulling. 
27 Wat wilt gij nog meer weten voor die tijd, dat gij nog niet begrepen hebt door dit eenvoudige en 
duidelijke woord, dat alles verklaart en verlicht? Met dezelfde helderheid moet u ook onderrichten, 
zodat u ware leraren en raadgevers van mensen bent. 
28 De landen zullen naar u zien als hun verdediging, de profeten zullen geloof vinden. Uw 
verzachtende, genezende woorden zullen door de zieken worden verlangd, uw raad zal dringend 
worden gevraagd, en uw gebed en voorspraak zullen eveneens worden gevraagd in ogenblikken van 
beproeving. 



29 Wat een mooie tijden zullen dit zijn voor uw zendingsvervulling! Wat een geweldige kans voor je 
ziel om tot bloei te komen en voor jou om je gaven te ontwikkelen! Welk een blijdschap zult gij 
gevoelen, wanneer gij ziet, dat velen, die nutteloos geleefd hebben, sterk worden in het goede en 
opstaan, en nuttige werken doen, werken van belang! 
Dit is uw zending: uw naaste te verlossen en hem het licht terug te geven dat hij verloren had, opdat 
hij zich deelgenoot zou voelen van de goddelijke genade. Alles wat hij zichzelf had ontnomen, zal hij 
dan weer bezitten om de bezitter te worden van Goddelijke vrede, Goddelijke wijsheid en Goddelijke 
liefde. 
30 Uw voorbereiding voor deze tijd mag geen mystiek of menselijke theorieën bevatten. Jullie 
moeten geen dienaren zijn van culten of formaliteiten, maar eenvoudige leraren die de tijd van 
activiteit binnengaan. 
31 Begrijp, dat de mensheid thans ontwaakt tot geestelijk leven en dat gij spoedig getuige zult zijn 
van grote gebeurtenissen, die haar vooruitgang zullen openbaren. U zult zien dat naties die lange tijd 
vijanden waren, zich verenigen en elkaar erkennen, vele tegengestelde rassen zullen samensmelten. 
De leerstellingen die niet hun wortels hebben in de vergeestelijking en die de volkeren hebben 
overheerst, zullen worden geëlimineerd door juist die volkeren die ze voorheen als heilbrengend 
hebben verkondigd, en er zullen nieuwe leerstellingen ontstaan die neigen naar het hoge. Ik zal 
toestaan dat zij aan geldigheid winnen, omdat zij bewegingen zullen zijn die voorafgaan aan de 
zuiverste spiritualiteit. Maar wanneer gij deze processen op aarde ziet verschijnen, zult gij weten dat 
de geest der mensen gereed is om aan het einde te komen van een andere grote periode. 
32 Velen die thans wijze mannen worden genoemd, zullen in die dagen hun hersens pijnigen en 
radeloos zijn, terwijl anderen, die vervolgd en vernederd zijn om hun liefde voor de gerechtigheid, in 
die dagen van evenwicht en zedelijke vernieuwing, hun aspiraties, hun heilzame idealen zullen zien 
schitteren. 
33 Het geestelijk leven zal zich ten volle op deze planeet openbaren en zijn invloed doen gelden op 
alle mensen, en zij die materialisten zijn geweest, zullen hun lippen sluiten, hun boeken sluiten, en 
hun geestelijke ogen openen om dat leven te aanschouwen dat zij hadden ontkend, en zullen de 
deuren openen die zij voor de grote menigte hadden gesloten. 
34 Je zult mijn licht over de hele wereld zien schijnen en iedere ziel zal verlicht zijn. De schatkamer 
zal open zijn, en ieder die erin wil kijken, zal dat kunnen doen als hij zich met een beetje liefde 
voorbereidt. 
35 Dan, wanneer de mensheid mijn leer kent en de betekenis ervan begrijpt, zal zij er haar 
vertrouwen in stellen en zich sterken in het geloof dat het de zekere weg is, de gids voor ieder die wil 
leven in rechtvaardigheid, in liefde en in eerbied voor zijn naaste. Als deze leer wortel schiet in de 
harten der mensen, zal zij het gezinsleven verlevendigen, de ouders sterken in deugdzaamheid, de 
huwelijken in trouw, de kinderen in gehoorzaamheid, en de onderwijzers met wijsheid vervullen. De 
heersers zal het grootmoedig maken, en de rechters zal het inspireren om ware rechtvaardigheid uit 
te voeren. De wetenschappers zullen zich verlicht voelen, en dit licht zal hun grote geheimen 
onthullen ten bate van de mensheid en haar geestelijke ontwikkeling. Op deze manier zal een nieuw 
tijdperk van vrede en vooruitgang beginnen. 
36 Spiritualisme, zoals ik deze leer heb genoemd, betekent niet mystiek of fanatisme. Deze leer 
beveelt de vereenvoudiging van de eredienst en de zuiverste verheffing van de ziel aan. Het leidt u 
op dit pad en doet u stap voor stap het pad der waarheid bewandelen. 
37 Hoe weinigen hebben Mij begrepen en hebben een flauw vermoeden van de ware essentie van 
Mijn leer! Ik zie ook in Mijn discipelen het verlangen om in de tradities en gebruiken van hun 
voorouders te blijven ─ de angst om vele gewoonten en riten op te geven die een belemmering zijn 
voor de mensen om vooruit te komen in hun toerusting. Maar Ik zal die kleinen, die zwakke zielen 
helpen, opdat zij sterk worden en de eerste discipelen inhalen, want gij allen zult u verenigen in één 
doel. 
38 De zending van dit volk is te werken aan de vrede van deze wereld, door op hun weg mijn woord 
te prediken en te zaaien, opdat dit aardedal een afspiegeling zal zijn van het hemelse huis, en zijn 
bewoners een evenbeeld van de rechtvaardigen die in mijn koninkrijk wonen. 



39 Om het doel in deze wereld te bereiken, moet je worstelen, lijden en tranen vergieten, maar je 
moet de moed niet verliezen in je strijd. U zult geschokt zijn door de onvolmaaktheden en de 
hardheid van het menselijk hart, maar u moet geen rechters zijn over uw medemensen. Bedenk dat 
er in het Tweede Tijdperk met mijn discipelen geen veroordeling was van een van hun medemensen. 
Ik alleen heb de daden van hen die Mij volgden gecorrigeerd en beoordeeld, en als iemand 
verontwaardigd over wat een ander had gedaan tot Mij kwam om te zeggen: "Heer, waarom heeft 
die broeder gezondigd? Wat zal er dan met hem gebeuren, welke gevolgen zal het voor hem hebben 
in de loop van zijn leven?", antwoord Ik hem: "Als hij gezondigd heeft, bega dan niet dezelfde fout, 
en verwacht ook geen straf voor hem, om te gevoelen dat gij volmaakter en Mij waardiger zijt." Zelfs 
op de dag dat Ik het laatste avondmaal vierde met Mijn discipelen en het werk van Judas aan allen 
bekend was, gebood Mijn aanwezigheid stilte, niemand veroordeelde hem, niemand noemde hem 
onrechtvaardig of een verrader, niemand berispte hem of noemde hem ondankbaar. Het zwijgen 
geschiedde omdat de discipelen deze les reeds van hun Meester hadden geleerd, en het alleen Judas' 
geweten was dat hem ter verantwoording riep en hem veroordeelde. 
40 Zo moeten jullie ook zijn in deze tijd: Oordeel niet en veroordeel je medemensen niet, hoe 
onwetend en gebrekkig je hen ook ziet. Laat jullie zorgen aan Mij over en doe jullie plicht als goede 
discipelen. Geef het voorbeeld, want als u dit oprecht doet, zonder ijdelheid, zult u een weerklank 
vinden in de harten van hen die u omringen, en weldra zult u hen dezelfde stappen zien zetten en 
dezelfde inspiratie zien volgen. 
41 Kijk en bid, mensen! Streef naar uw eenwording en vrede. Jullie zijn al in de laatste dagen van dit 
jaar en ik wil jullie verenigd zien. Ik ben de leeuwerik geweest onder wiens vleugels alle kuikens een 
schuilplaats hebben gevonden. Daarom wil ik jullie warmte blijven geven, zodat jullie niet verstrooid 
raken. Ik heb u dikwijls onderricht gegeven, opdat gij de eersten moogt zijn om hen te leiden die 
volgen. Bedenk dat er onder hen zijn die niet stabiel zijn, en het is noodzakelijk dat u hen helpt. En 
zelfs onder hen die Mij dikwijls hebben gehoord, zijn er die zwak zijn. Herhaal Mijn woorden tot hen, 
geef hun warmte en leven, opdat zij niet van het pad afdwalen en werk met uw werken aan de vrede 
van deze wereld. Bid, en dit gebed zal het leven van je medemensen opfleuren. En uw ziel, veranderd 
in een leeuwerik van vrede, zal als de Meester over de aarde vliegen en mijn boodschap brengen aan 
alle mensen van goede wil. 
42 Verwacht echter niet het resultaat van uw zaaien op het ogenblik dat gij het zaad in de aarde legt. 
Ik heb u gezegd, dat het geestelijk zaad niet dezelfde plaats heeft om te ontkiemen als datgene, wat 
gij op uw akkers zaait. Als het stoffelijke zaad in zeven dagen ontkiemt, kan het geestelijke zaad 
evenzeer in zeven seconden ontkiemen als in zeven stadia van eeuwigheid. U moet met liefde zaaien 
en voeden, en op een dag zal uw geestelijke ziel, die tot het eeuwige leven behoort, de vreugde 
ervaren van het zien ontkiemen van het zaad dat zij gezaaid heeft, van de groei, de bloei en het 
dragen van vruchten. Maar niet alleen dit, maar de vermenigvuldiging van die vrucht waarvan gij 
slechts één zaadje hebt gezaaid. 
43 Zo leer en leg Ik jullie uit wat jullie niet kunnen begrijpen, Ik maak jullie elke dag sterker, want Ik 
wil jullie sterk zien in ziel en gezond in lichaam. 
44 Een ieder die zich zwak of ziek voelt, sterkt zich in mijn Aanwezigheid, voelt mijn troost, en staat 
op met geloof en vertrouwen in zijn lot. Het is juist dit geloof dat een staf zal zijn om zich staande te 
houden en vooruit te gaan. Als je lijden lang is, overwin het dan door de kracht die ik je geef. Als je 
pijn ziet bij je medemensen en je wilt die wegnemen, kom dan tot de bron van troost en je zult heel 
snel deze pijn omzetten in vrede en glimlachen. Zie de dood niet waar hij niet bestaat, want Ik ben 
het Leven, en jullie allen als mensen leven in Mij. 
45 Indien gij wilt bidden voor de entiteiten die in de geestelijke vallei vertoeven, maak dan geen 
dagen of uren vrij om hen te roepen en die wezens te benaderen. Doe het uit liefde die u met hen 
verbindt, en bedenk dat zij behoren tot het Geestelijk Leven, dat zij leven in de eeuwigheid en niet 
onderhevig zijn aan het verstrijken van de tijd. 
46 Leef nu in gemeenschap met die wereld, de een dicht bij de ander. Haal uw banden van liefde 
aan, en als de wezens met wie u op aarde verenigd bent hoger staan dan u op de geestelijke ladder, 
zullen zij u bijstaan in uw leven. Als zij daarentegen achterop zijn geraakt en uw gebed en bijstand 



nodig hebben ─ het voorbeeld dat gij hun kunt geven ─ helpt hen dan en op deze wijze zult gij de 
harmonie en de vrede in deze wereld bewaren. 
47 Toon geen ongeduld om herenigd te worden met uw dierbaren. Dit ongeduld komt voort uit het 
menselijk hart, dat de vorm van die wezens, hun gelaat en hun gedrag wil waarnemen, om er een 
ogenblik van te genieten. Houd dit ongeduld in bedwang en wacht met ware geestelijke deugd tot 
het vreugdevolle moment van die hereniging aanbreekt, en dan zult gij samen wandelen op dezelfde 
weg die u allen naar mijn rechterzijde zal voeren. 
48 Waak en bid voor de wezens aan gene zijde. Voor hen die niets van u nodig hebben, zal uw gebed 
een groet zijn, een kus, een geestelijke omhelzing. Maar voor hen die uw hulp nodig hebben, zal uw 
gebed een balsem zijn, een bevrijding, een streling en een bemoedigende stem op de weg van 
beproeving en herstel. Wanneer die geesten, die niet in staat zijn geweest zich te verheffen tot het 
tehuis dat hun toekomt, tot de wereld waartoe zij behoren en die op hen wacht, de stem van deze 
wereld ontvangen, die hen door hun gebed aantrekt, zullen zij uit hun slaap ontwaken, zullen zij uit 
hun dood opstaan en naar hun verlossing streven. 
49 Maar de mensheid weet niet hoe het leven van deze wezens te verlichten, noch hoe hun 
materialisatie op te heffen. Het is niet in staat de ketenen van wroeging en pijn die op hen drukken 
te verbreken. U die het licht bezit ─ bid en ontferm U over deze voor U onbekende wereld en help 
hen zich te bevrijden en de weg te gaan naar het leven waartoe zij behoren. Schrik niet terug voor 
hun aanwezigheid en vrees hen niet. Ik breng jullie samen, zodat jullie samen kunnen bidden en tot 
Mij komen. Zo zal Ik jullie ontvangen, om jullie de vrede te geven die zich moet verspreiden om allen 
te omvatten. Want jullie zijn allemaal mijn geliefde kinderen. 
50 Mijn goddelijke Geest omhelst u en zegent u. Ontvang mijn woord, opdat gij vol licht, kracht en 
wijsheid moogt zijn, en doordring het, opdat gij mijn wil moogt kennen. Ik wil dat je voorzichtig bent 
met wat je ontvangt en dat je weet hoe je het moet interpreteren. 
51 In mijn uitingen van liefde heb je gevoeld dat ik je leven geef. Jullie voelen Mijn warmte en 
bescherming en zijn niet langer koud, zodat jullie wezens vol geloof en hoop worden. 
52 Elk van Mijn woorden is een opdracht en Ik wil dat jullie je haasten om ze te vervullen. Mijn 
profetieën, gegeven door eenvoudige en nederige schepselen, zullen in vervulling gaan, en jullie 
zullen er getuige van zijn. 
53 Vanwege Mijn werk zullen velen van u slecht beoordeeld worden. Maar het is niet aan u om de 
zaak in handen te nemen, laat het aan Mij over en Ik zal u verdedigen. alleen een poging doen om dit 
licht te verspreiden en nederig te zijn. Wanneer jullie aangevallen worden, gebruik dan alleen de 
wapens die ik jullie gegeven heb: liefde, respect en nederigheid. Hoe meer je bekritiseerd wordt, des 
te meer zal Ik Mijn macht met je manifesteren. En diegenen onder jullie die de gave hebben om 
voorbij dit leven te zien in de regionen van de geest ─ sterken de zwakken door Mijn woorden te 
bevestigen. En diegenen onder jullie die de gave hebben om de stemmen van gene zijde te horen, 
bereid je voor om mijn boodschappen door te geven. Deze hogere manifestaties zullen jullie zielen 
ondersteunen, zelfs in de grootste beproevingen. 
54 Uw werken zullen voor altijd opgeschreven blijven. Daarom, gij die aan mijn dienst zijt gewijd, 
gebruikt uw verstand en de gave van het woord op de juiste wijze. 
55 Ik geef u mijn leer als een zaad, opdat gij het zaait en verzorgt. Zodra uw bereid hart voelt dat het 
uur gekomen is om zijn werk te beginnen, open het, deel het met alle hongerigen, en het zaad zal 
zich vermenigvuldigen. 
Velen zullen niet weten hoe zij de blijde boodschap moeten ontvangen, omdat hun geest nog niet 
klaar is om deze lessen te begrijpen. Anderen zullen de kostbare vrucht willen stelen om er misbruik 
van te maken. Maar daarna zullen zij berouw tonen, en als "verloren zonen" tot Mij komen. Maar ik 
zal het zaad dat zij door onwetendheid verloren hebben, vervangen en iedere ziel van goede wil zal 
het bezitten. 
56 Wanneer jullie in Mijn woord van onderricht al het licht en de bemoediging weten te ontdekken 
die jullie geest nodig heeft, zullen jullie Mij volgen tot het einde. U zult geen vermoeidheid voelen, u 
zult niet worden opgehouden in uw taak om Mijn woord bekend te maken en tegenslagen zullen u 
niet doen wankelen. Wanneer gij de ene les begrepen hebt, doorgrond dan de volgende en lees 



verder in het boek van oneindige lessen dat Ik voor u achterlaat om te bestuderen en u te voeden. 
Neem er uit wat nodig is om te leven. Leef als discipelen van Mij. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 350  
 
1 Ik ontvang u bij volmacht van de mensheid, gij kleine schare van het volk Israël. Je gaat weg van de 
wereld om mijn concert te horen en verder te kijken dan de grenzen van wat materie is. Ik zal u de 
weg doen afleggen onder mijn bescherming, en ieder van u zal een lamp dragen, opdat hij niet 
struikelen zal, wanneer hij het einde van zijn reis op aarde bereikt. 
Zodra uw ziel zich van het vlees scheidt om zich tot Mij te verheffen en Mij haar werken voor te 
leggen, zult gij al uw daden zien, uw schreden geschreven in het boek uws levens, en tezamen met 
Mij zult gij uw werken oordelen. 
2 vandaag wil Ik je ziel vrij zien om haar taak uit te voeren, klaar om te dienen en aandachtig voor 
Mijn ingevingen, het einde van de levensreis zien, dat nabij is, zeer nabij, en voelen dat je spoedig de 
beloning zult ontvangen die Ik je te geven heb 
Ik zal tot u zeggen: Komt tot Mij, gij die Mijn Woord hebt weten te horen door het menselijk 
verstand, gij die binnen Mijn geboden hebt geleefd en liefde en vergeving hebt gezaaid. 
3 Leder die mijn woord in zijn geest draagt en het in zijn leven volgt, zal mijn koninkrijk bezitten, zal 
gezondheid, ingevingen en profetische gaven hebben. Zo zullen mijn discipelen mijn wet kunnen 
beoefenen, of zij nu onwetend of geleerd zijn, arm of rijk, kinderen of volwassenen. De 
ongeschoolden zullen verlicht worden en met wijsheid spreken. Degene die niets op aarde bezit, zal 
voelen dat hij alles bezit, omdat hij zichzelf vergeestelijkt zal hebben en onverschillig zal staan 
tegenover de goederen van de wereld. Zijn hart zal met vreugde vervuld zijn, omdat hij in staat zal 
zijn diegenen in zijn schat te laten delen die hem niet bezitten. En de kinderen wier zielen een grote 
ontwikkeling hebben doorgemaakt, zullen vastberaden spreken en hun getuigenissen zullen het 
geloof van de nieuwe ingewijden doen ontbranden. 
4 Jullie die van Mij geleerd hebben, wees nederig, onderricht met geduld en vergeef de fouten van 
jullie medemensen. 
5 Ik heb u bereid om leven te schenken aan nieuwe geslachten, die met Mij zullen communiceren 
met de grootste volmaaktheid. In die tijd zullen de mensen Mij tot hen zien komen en Mijn Koninkrijk 
in hun zielen vestigen. 
6 Leef waakzaam en klaar voor elke beproeving. Vandaag brengen jullie de pijn van de mensheid en 
van jullie voor Mij. Maar ik zeg u: Haal dat kopje weg, voel de vrede en geef het door. Ik streel je en 
geef je vreugde. Wanneer u een ziel bevrijdt van pijn of ondeugd, zult u een hoger niveau hebben 
bereikt en zult u het geluk voelen van te hebben samengewerkt in de Goddelijke Werken met uw 
Meester. 
7 Mijn engelen zullen bij u zijn. Ik, uw Heer, zal u op uw weg begeleiden. 
8 Ik bouw momenteel een heiligdom in je hart. Ik ben niet op zoek naar de prachtige residenties, 
noch naar de nutteloze luxe van de mens. Ik vorm het eenvoudige, zachte en nederige hart dat 
ontvankelijk is voor mijn roep. 
9 Slechts voor een korte tijd zal ik met jullie in contact zijn via de menselijke geest. Ik bereid jullie 
voor om morgen vrede te brengen in de wereld. Mijn genade redt de verlorenen van de ondergang. 
Want ik zou geen Vader zijn als ik me alleen tot de reine zielen wendde. Want de rechtvaardigen 
wonen al in mijn koninkrijk. 
10 De mens wilde met Mij in contact staan door middel van zijn verschillende geloven, maar hij is 
geestelijk gestopt. Daarom heb Ik u Mijn woord toevertrouwd, opdat gij morgen zult opstaan en de 
duidelijke spiegel zult zijn waarin de mensen hun onvolkomenheden kunnen zien. 
11 Ik ben zeer dicht bij elk hart, maar de mensen hebben Mij niet begrepen. Ik heb tot jullie 
gesproken in jullie eigen taal, opdat jullie Mij zouden begrijpen. Want indien Ik u Mijn onderricht zou 
geven in een meer gekozen taal, zoudt gij Mij niet begrijpen. Daarom spreek Ik tot de leerling en de 
discipel in eenvoudige woorden, opdat zij niet in verwarring raken en Mijn liefde verwerpen. 
12 Door uw voorbereiding en vernieuwing zal de mensheid het goede ontvangen. Want door één van 
u die zo toegerust is, zal het mogelijk zijn, door gebed alleen, de rampspoed te stoppen die de 
mensheid teistert. 



13 Ik leg u uit wat gij niet hebt begrepen, opdat ook gij morgen in alle klaarheid de mensheid zult 
onderrichten. Als duizend geesten werden opgeleid, zou Ik Mijn leer door hen verspreiden. 
14 In het tweede tijdperk koos Ik twaalf van Mijn kinderen uit om hen tot Mijn gezanten te maken, 
en zij vergaten hun goederen om Mij te volgen en verlieten hun verwanten. Ook die bij Mij was, tot 
wie Ik zeide: Verlaat de rijkdommen der aarde, neem uw kruis op en volg Mij. Maar omdat hij zijn 
rijkdom niet wilde opgeven, zei hij tegen Mij: "Heer, ik kan U niet volgen." 
15 Ik ben genadig en verlang van u geen offerdood. Want ook mijn discipelen hebben zich uit eigen 
wil, uit gehoorzaamheid aan mijn goddelijke wet, op weg begeven om vissers van mensen te worden. 
16 Vandaag zijn jullie mijn discipelen. Maar opdat gij vreugde, troost en vrede moogt hebben, laat 
mijn woord in uw hart. 
17 Gedenk, dat Ik in de tweede maal, toen de overspelige vrouw door de menigte vervolgd werd, tot 
haar vervolgers zeide: Indien iemand uwer zonder zonde is, laat hij den eersten steen werpen." 
Evenzo, op dit moment vergeef ik de overspelige vrouw nog een keer. Daarom zeg ik u, dat gij u niet 
met de zaken van uw naasten moet bezighouden. Wordt geen rechter om hen te veroordelen. Want 
ik zeg ook tot u: "Wie van u is zonder schuld?" 
18 Ik ben het Licht en de Barmhartigheid en Ik weet wat jullie ontbreekt. Daarom komt de weerloze 
mensheid tot Mij en Ik heb tot haar gezegd: "Maak uw lijden draaglijk, want Ik ken het. Ik ben de 
Troost, Ik ben de Barmhartigheid, Ik ben de Vergeving." 
19 In deze tijd is de mensheid gedesoriënteerd en verward door de ideeën die zij heeft gekoesterd, 
en om deze reden hebben velen van jullie getwijfeld aan de aanwezigheid van jullie Meester in het 
Derde Tijdperk. Maar Ik zeg u, Mijn kinderen: Bereid u voor en begrijp dat dit woord voortkomt uit 
Mijn Goddelijke Geest. 
20 Ik geef u het licht, opdat gij de vorm van de manifestatie van Mijn Goddelijkheid zult begrijpen 
door het menselijk verstandsvermogen. De stemdrager is slechts een instrument dat door Mij is 
bereid om tot jullie te spreken door zijn bemiddeling. Er staat geschreven dat Ik zou komen om 
Mijzelf bekend te maken, gebruik makend van eenvoudige harten, onhandige geesten, lippen die niet 
welsprekend zijn, om tot u te spreken over de Wet, over gerechtigheid en over liefde. 
21 Te allen tijde heb ik zielen van groot licht gezonden om op aarde te incarneren opdat door hun 
voorbeeld en liefde de mensheid zichzelf zou redden van chaos, haat en verwarring; ik heb zielen van 
groot licht gezonden om op aarde te incarneren opdat door hun voorbeeld en liefde de mensheid 
zichzelf zou redden van chaos, haat en verwarring 
22 Ik heb jullie gezegd, geliefde mensen, dat ook jullie, net als de apostelen van het tweede tijdperk, 
veranderd zullen worden in vissers van mensen. Met liefde, met medelijden voor degene die lijdt, ga 
je op weg. Welk hart zal u dan op de weg terugbrengen? De verwarde ziel zal het licht en het 
kristalwater van mijn onderricht ontvangen om haar dorst te lessen. 
23 Sta niet toe dat het kwaad blijft gedijen. Jeugd vergaat, maagden worden in hun prille jeugd 
meegesleurd in het slijk. Heb medelijden met je medemens. Aanschouw de kelk van lijden die de 
mensheid momenteel aan het ledigen is. 
24 Mijn profetieën komen nu uit. Daarom vraag ik jullie om je voor te bereiden, zodat je je niet zwak 
voelt als de tijd komt om je missie te vervullen. 
25 Thans kies Ik degenen die Ik naar de volkeren moet zenden om de boodschappers te zijn van het 
onderricht dat Ik u heb toevertrouwd. Dit kruis dat ik op je schouders leg, moet je niet als een last 
opvatten ─ het is een lichtend kruis en gemakkelijk te dragen. Ik verander jullie in Mijn werkers, van 
de eerste tot de laatste. Mijn geestelijke gastheren zullen over jullie waken en wanneer jullie ten 
strijde trekken en op aarde achterlaten wat jullie toebehoort, zoals de apostelen van het tweede 
tijdperk deden, zal Ik jullie alles geven wat nodig is opdat jullie de mensheid kunnen bekeren. 
26 Ik heb jullie symbolisch gezegd dat 144.000 gemarkeerden Mijn uitverkoren volk Israël zullen 
vormen. U zult de wereld de reddingsboot tonen, en door uw bemiddeling zal ik de mensheid vrede 
en troost schenken. 
27 Ik ben het niet die u pijn doet. De oorsprong van je lijden ligt in je onvolmaaktheden en 
ongehoorzaamheid. Ik heb tot u gezegd: "Ontwaakt, geliefde mensen, want de beproevingen staan 
voor uw deur." Maar indien gij allen waakt en bidt, zullen de beproevingen weggenomen worden, en 
wanneer de verzoeking u nadert, zult gij niet in haar netten vallen. 



28 Ik heb u met mijn licht gemarkeerd, opdat u heelhuids door de beproevingen zult komen. Dit 
geschenk heeft meer waarde dan alle rijkdommen en schatten van de aarde. Het is een goddelijke 
kus die Ik in dit Derde Tijdperk op jullie ziel heb gedrukt, opdat jullie zelfs in de grootste tegenslagen 
en op de moeilijkste momenten van het leven Mijn vrede mogen voelen. 
29 Deze gave bevat genezende balsem, opdat gij geneest hen die ziek zijn van lichaam of ziel. Het 
heeft de macht om de krachten van de natuur te stoppen wanneer die ontketend zijn, het heeft 
wapens om tweedracht en oorlog in vrede te veranderen. Het is een deel van je spirituele erfenis die 
je in deze tijd moet gebruiken en ontwikkelen. 
30 Uw hart verlangde iets groots in het leven te hebben, niet wetende dat gij geen bezittingen of 
rijkdommen der wereld zoudt verwerven, maar goederen van den geest. 
31 Welke grotere ambitie kan een mens hebben dan te worden als zijn hemelse Vader? Waarlijk, ik 
zeg u, dit is het grootste verlangen dat u moet koesteren. 
32 Het is niet onmogelijk te worden als uw Heer. Daarom ben Ik eens als mens naar de wereld 
gekomen, om jullie door Mijn leven en voorbeeld te leren worden als de Goddelijke Geest in liefde 
en rechtvaardigheid. Waarlijk, Ik zeg jullie: als jullie je leven wijden aan de taak om te worden zoals 
Ik, zullen jullie het geluk en de vrede vinden die jullie tevergeefs op andere wegen hebben gezocht, 
en deze vrede zal niet alleen innerlijk zijn, maar ook uiterlijk. Want nu zal uw geweten u niet langer 
bij elke gelegenheid en elke dag moeten verwijten, zoals uw overtredingen nu doen. 
33 Heb Mij lief en neem Mij in Jezus tot uw voorbeeld. Gedenk, dat Ik u door die nederige Meester 
uit Galilea heb bewezen, dat Mijn macht, Mijn wijsheid en Mijn rijkdommen groter waren dan die 
van de wereld. Want al Mijn werken zijn voortgekomen uit de liefde, die de bron is van het leven, van 
de kracht en van het licht dat alle dingen geschapen heeft. 
34 Evenzo zeg Ik u dat in dit derde tijdperk de overwinning zal toekomen aan hen die Mijn werken tot 
voorbeeld nemen. Want de wapens waarmee jullie zullen vechten, zullen dezelfde zijn als die ik in die 
tijd gebruikte. 
35 Toen Ik door Jezus tot u zei: "Ik ben het licht der wereld", wilde Ik dat ook u als een vuurtoren zou 
zijn in het leven van uw medemensen, dat uw aanwezigheid altijd weldadig zou zijn en uw invloed 
heilzaam ─ dat uw gedachten zuiver zouden zijn en uw gevoelens eerlijk. Je zult dan ervaren hoe 
gemakkelijk het leven is, hoe gemakkelijk de strijd van het leven op aarde is, en hoe mooi het is om je 
naaste te dienen. Dan, door verdienste, zullen jullie kinderen van het licht zijn geworden. 
36 Welke aspiratie ontwaakt in uw hart onder invloed van mijn woord? De arme aspiraties van deze 
wereld? Nee, geliefde mensen. Mijn Woord wekt in u het edele verlangen om uw ziel te verheffen op 
de weg van de waarheid. 
37 Evenmin wil Ik dat gij Mijn leer verkeerd interpreteert, omdat gij denkt dat Ik u arm, wenend, 
ellendig, en ziek, haveloos of uitgehongerd wil zien. Neen, ik wil dat gij leert uw stoffelijke 
levensstrijd in overeenstemming te brengen met uw geestelijke zending, en wel zó, dat gij kunt 
hebben wat nodig is in de wereld en dat de geest ook een paar ogenblikken heeft om zijn gaven uit te 
oefenen en zijn zending te volbrengen. 
38 Ik bereid jou voor, volk, om de profeet van deze tijd onder de mensen te zijn ─ de goede profeet 
door wie Ik de komende gebeurtenissen aankondig en jullie Mijn bevelen en aanwijzingen geef. 
39 Ik zeg tot u: Indien gij ooit bedrog en leugens zaait, zult gij uw smet met pijn en tranen moeten 
wegwassen, en dat hoe meer uw leugens zich verspreiden en hoe meer kwaad zij zouden aanrichten, 
des te groter uw loutering zal zijn. Kunnen zij die zich terecht "kinderen van het licht" noemen, het 
kwaad onder de mensheid verspreiden? Nee, geliefde discipelen! 
40 Hoeveel licht heb Ik u gegeven, gij scharen van mensen, die dag na dag komt om Mijn onderricht 
te ontvangen. Bedenk, dat het niet billijk zou zijn, indien gij u slaperig zoudt maken en dadelijk door 
een of andere beproeving zou worden verrast, die u zou doen struikelen! 
41 Uw hart zegt tot Mij, vervuld van pijn: "Meester, acht Gij ons in staat tot ontrouw, verraad of 
mislukking?" Maar ik antwoord u: ja, mensen, ik acht u zeker in staat uw beloften te breken. Was er 
niet één onder de twaalf discipelen van het tweede tijdperk die Mij overleverde aan de gerechtigheid 
van de wereld toen hij zich ervan overtuigd had dat het Koninkrijk dat Ik aanbood niet van deze 
wereld was? Heeft Petrus de centurio niet een dodelijke slag toegebracht op het ogenblik dat hij Mij 
arresteerde, omdat de discipel zijn Meester op deze wijze wilde verdedigen en Hem langer wilde 



vasthouden dan was opgeschreven? Durfde Thomas niet aan Mijn geestelijke tegenwoordigheid te 
twijfelen, hoewel Ik zo vaak beloofd had altijd bij hen te zijn? Waarom zou ik vandaag niet aan je 
twijfelen? Waarlijk, niet allen zullen Mijn woorden veronachtzamen in de ogenblikken van 
beproeving, want ook thans, evenals in die tijden, zullen er getrouwen zijn, zullen er 
plichtsgetrouwen zijn, zullen er gehoorzamen en sterken zijn. 
42 Discipelen, ik zeg u alleen in dit uur: "Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking valt." 
43 Israël: wanneer Ik jullie harten koud zie, treurt Mijn Geest, maar wanneer Ik de vastberadenheid 
zie van vernieuwing en gehoorzaamheid, vervult Hij zich met vreugde. 
Ik weet dat na 1950 hevige stormen je zullen overvallen. Maar gij zijt het uitverkoren volk, dat ik door 
het licht van mijn woord voor alle ongeluk heb behoed. Zelfs onder jullie zullen vele woorden van 
onoprechtheid jullie oren bereiken, maar Ik wil niet dat er verwarring ontstaat onder Mijn 
uitverkorenen. Maar in deze gebeurtenissen zal mijn waarheid de leugen uitroeien, en met het licht 
van mijn heilige Geest zullen jullie sterk zijn, zullen jullie weten hoe jullie mijn werk moeten 
verdedigen, en zullen jullie in staat zijn verwarring bij anderen weg te houden, omdat jullie de 
kinderen van het licht zijn. 
44 Zoals ik het licht van de wereld ben, zo moet jij zijn onder de mensheid. De mensen lijden en 
wenen omdat zij doof zijn geweest voor Mijn inspiratie. Toch zijn jullie degenen die hen moeten 
leiden. Gij zult de oase zijn voor de reiziger en zult hem zachtmoedig Mijn vrede schenken. 
45 Indien gij u niet voorbereidt, zal Ik bewijzen, dat de laatste de eerste zal zijn, en Ik zal Mijn wet in 
zijn hart schrijven, ook al heeft hij Mijn woord niet gehoord. 
46 Voorwaar, Ik zeg u, o Israël, gij zult de raadslieden zijn, die anderen licht en vrede geeft. U zult 
Mijn werk op het juiste moment verdedigen en met zachtmoedigheid spreken tot het hart van de 
meest weerspannigen. Dan zul je zien dat ze makke lammetjes worden. Verval niet opnieuw in de 
dwalingen waarin gij u bevondt, want dit heeft slechts achteruitgang in uw ziel achtergelaten. 
Verenig je om licht en instructie te brengen. 
47 Laat uw kinderen de gevolgen van goed en kwaad inzien. Leer hen de voorbeelden die ik jullie 
gegeven heb. Bereid hen voor, want zij behoren tot hen die Mij morgen zullen dienen. Ik wil jullie 
gelukkig en kalm zien en alleen aan het goede denken, opdat jullie geleid worden door het licht van 
Mijn Heilige Geest. 
48 Op elk ogenblik behoed Ik u voor alle misstappen; evenzo moet gij voor anderen bidden. Zie 
overal de pijn: de verlaten kinderen, de jeugd die in de modder wordt meegesleurd, de ontrouw van 
de echtgenoot. Maar wanneer gij een zondige vrouw ontmoet, die door mannen bekritiseerd wordt, 
leer haar dan de ware weg en verwijder haar uit de bitterheid en onrust die haar omringen, zodat zij 
kan beginnen zich te vernieuwen. 
49 Ontferm U over de wereld, Israël, en zoals Ik tot haar sprak in het Tweede Tijdperk, zo zult ook gij 
Mijn woord tot haar richten. 
50 Ik zal aan de mensheid het Derde Testament nalaten, dat een schat van wijsheid bevat, die u zal 
bereiken, omdat Ik u waardig zal maken hem te ontvangen, zonder naar uw vlekken te kijken, want Ik 
ben Liefde en Volmaaktheid. Maar Elia zal jullie zielen meer en meer zuiveren. 
51 Gij hebt u van de wereld verwijderd om Mij te horen. Ik ben met de nederigen, om een heiligdom 
in hun harten te bouwen. 
In het Tweede Tijdperk sprak Ik tot u om u Mijn Leer van Liefde, Barmhartigheid en Vergeving te 
geven. Maar de wereld heeft naar eigen inzicht andere geloofsbelijdenissen geschapen. Toch ben Ik, 
als de Vader, doorgegaan met het verlichten van al mijn kinderen. 
Velen van jullie zeggen tot Mij: "Vader, zijn mijn medemensen in dwaling? Waarom wijst U hen dan 
niet de weg?" Maar voorwaar, Ik zeg u, gezegend volk, het licht dat u verlicht heeft, het onderricht 
dat Ik u gegeven heb, heb Ik aan allen gelijkelijk gegeven. Toch hebben de mensen hun eigen vrije wil 
gevolgd en Mij niet willen aanvaarden. 
Ik dwing mijn kinderen niet, ieder moet op mijn pad komen door zijn eigen wil, door zijn eigen 
inspanning. Want ik verlicht de hele mensheid op dit moment. Sommigen hebben Mij gehoord. Dat 
zijn jullie, gezegend volk van Israël. Anderen wijs ik de weg door intuïtie, en ook door openbaringen 
ontvangen zij het licht van het Derde Tijdperk. 



52 Te allen tijde heb Ik de liefde gepredikt, want de liefde is een beschermende verdediging waarin Ik 
al Mijn macht heb gelegd. Gezegend is hij die leeft met liefde in zijn hart, want hij zal beetje bij beetje 
alle problemen van zijn leven overwinnen. Gezegend is hij die liefde heeft in zijn leven en het 
openbaart in zijn wegen. Want deze werken zullen een zegen zijn voor hem en voor anderen. 
53 Mijn kinderen, erkent Mij als Vader en als Geest, opdat jullie Mij niet langer in afgoderij zoeken. Je 
hebt Mij altijd als het licht van de Heilige Geest in je ziel. 
54 Indien gij barmhartigheid beoefent, ben Ik in die barmhartigheid, en indien gij u beijvert om al 
Mijn bevelen uit te voeren, weest dan gelukkig, gezegend volk, want Mijn zegeningen zullen eeuwig 
in u blijven 
55 Je zult mijn woord niet meer horen door deze instrumenten. Maar deze tijd is bestemd voor de 
voorbereiding van je ziel, en na 1950 zal de strijd beginnen. Ik zal Mij niet van jullie scheiden, maar 
het is noodzakelijk dat jullie je vergeestelijken. Want door hen die zich hebben voorbereid, zal Ik Mij 
blijven openbaren van geest tot geest.  
56 De zieners zullen Mij blijven zien en tot hen die vergeestelijken zal Ik spreken door intuïtie en in 
hen zal intuïtie zijn. 
57 Zalig volk: In de tweede Era heb Ik tot Mijn discipelen gezegd: "Mij is gegeven alle gezag in hemel 
en op aarde", en waarlijk Ik zeg tot u: Gaat overal heen en brengt Mijn woord, brengt Mijn liefde en 
Mijn leer. Evenzo zeg Ik u nu, gezegend volk: gij zijt de voorbereide discipelen ─ gij zijt het die moet 
gaan naar alle wegen der aarde en Mijn woord en Mijn liefde moet brengen. Weer zal diegene 
opstaan die met twijfel in zijn hart zegt dat wat jullie hebben ontvangen slechts leugens zijn geweest. 
Zij zullen op hun beurt de wonde in mijn zij moeten aanraken om te geloven. 
58 Ik zie degene die, hoewel hij Mij lange tijd heeft gehoord, Mij zal verwerpen zoals Mijn discipel 
Judas Iskariot en Mijn werk zal verkopen. Maar Ik zal tot die harten naderen, en door Mijn 
gerechtigheid zal Ik de onwaarheid van hen wegnemen. Want Mijn werk is zuiver en rein en heeft 
geen smet. Het zal met al zijn zuiverheid in alle harten en zielen verrijzen, want dit is Mijn Wil. 
59 Kom tot de Vader, kom tot het banket dat voor jullie bereid is. Op deze tafel ligt het brood van het 
eeuwige leven voor uw ziel. Ik bereid mijn discipelen voor, opdat jullie morgen kunnen getuigen dat 
jullie bij de Vader geweest zijn en dat Hij in jullie harten woont, omdat jullie het als zijn heiligdom 
bereid hebben. 
60 Jullie zijn degenen die uit mijn schatkamer de macht hebben ontvangen om leven te geven aan de 
"doden", zodat jullie als jullie Meester zullen zijn. 
61 Als jullie je weten voor te bereiden zoals Ik jullie heb geleerd, zullen mijn geestelijke weldaden bij 
jullie zijn en door de vergeestelijking die jullie bereiken, zullen jullie medemensen erkennen dat jullie 
de kinderen van het licht zijn, dat jullie weliswaar mijn hoge kwaliteiten in je dragen, maar dat jullie 
je tonen als de meest nederige. 
62 Stijg op, geliefde mensen, houd de voortgang van uw ziel niet tegen. Gebruik de instructies die je 
Meester je gegeven heeft, prent ze in je hart. Want kort zijn de momenten waarop jullie Mij zullen 
horen door de menselijke geest. 
63 Bereid het Derde Testament voor aan de komende generaties. Grote massa's zullen komen, en 
wanneer jullie voorbereid zijn, zullen jullie tot hen spreken onder de inspiratie van mijn Heilige 
Geest. 
Parabel 
64 Een heer, eigenaar van grote landgoederen, kwam bij een machtige boom. Vlakbij was een bron 
met kristalhelder water. (64) Op die plaats riep hij de voorbijgangers en nodigde hen uit om in de 
schaduw van die boom uit te rusten en hun dorst te lessen bij het water van die bron. 
65 Onder die dwalenden koos die Heer zeven mannen uit en zeide tot hen: Gij hebt naar Mijn 
weldaad gevraagd, en Ik zal nu aan ieder uwer een groot stuk van deze landerijen toevertrouwen, 
opdat gij daarop als goede arbeiders zult zwoegen en arbeiden, dit zaad zaaiende en het 
verzorgende, opdat gij een overvloedige oogst moogt oogsten. Want de scharen zijn groot, en zij 
hebben honger en dorst." Toen vertrouwde die heer hun het zaad en de werktuigen toe en zei tegen 
hen allen dat zij voor de boom en de bron moesten zorgen, opdat ook zij de scharen van de mensen 
zouden ontvangen nadat die heer was vertrokken, en hij voegde eraan toe: "Jullie zullen de akkers 
klaarmaken en dit gouden zaad erin leggen. Gij zult de akkers bevloeien met het water van deze 



bron, opdat gij een overvloedige oogst moogt oogsten, en gij zult de machtige boom verzorgen, 
opdat zijn vrucht altijd een goede smaak zal hebben. Gij zult samen werken, en wanneer de 
hongerige, dorstige en vermoeide menigte komt, zult gij hun de schaduw van de boom en de 
zoetheid van zijn vruchten aanbieden. Gij zult hun brood en water geven, opdat zij zich sterk mogen 
voelen en mijn vrede in hun binnenste hebben." De Heer zeide tot de mannen: Ik ga nu weg, maar gij 
zult mijn tegenwoordigheid zeer dicht bij uw hart gevoelen; mijn blik zal u gadeslaan, en mijn gehoor 
zal u horen. 
Einde van de gelijkenis 
66 Voorwaar, Ik zeg u: In dit Derde Tijdperk heb Ik Mijn arbeiders geroepen om hun hun erfenis te 
geven, zodat jullie net als jullie Vader het feestmaal kunnen voorbereiden en hen kunnen ontvangen 
die hongeren en dorsten naar Mijn woord. Zij zullen door uw bemiddeling de geestelijke schatten 
ontvangen die ik u heb toevertrouwd. 
67 Jullie zijn mijn schapen die naar de spirituele horde zijn geleid. De herder die jullie in deze tijd 
leidt, is de geest van Elia. Niemand ziet deze herder, maar allen voelen hem. Sommigen zijn zich 
ervan bewust, anderen weten het niet. 
68 Elia heeft in het zesde hoofdstuk het Boek des Levens geopend, zodra het zesde zegel door Mij is 
losgemaakt, die daartoe de bevoegdheid heeft. 
69 Wat heeft het Zesde Zegel u geopenbaard? Welke boodschap hield het in zijn boezem om in deze 
tijd aan de wereld te tonen? Het geestelijk leven, de kennis van jezelf, de openbaring van al je 
kwaliteiten, de manier om de geestelijke gaven te ontplooien, de geestelijke manifestatie door de 
geest, en de manifestatie van geest tot geest. 
70 Uw ziel is vol jubelstemming omdat zij zich verlicht voelt en zich beschut ziet door boodschappers 
en engelen. Wees trouw aan uw Herder, en u zult op uw aardse reis deze gezegende vrede voelen 
die u nu overspoelt, en u zult niet hoeven vluchten om u te verbergen wanneer Hij mijn 
gerechtigheid openbaart voor deze heidense, afgodische en materialistische wereld. 
Ja, mensen, Elia is onder u en zal de priesters van de valse god opnieuw op de proef stellen en hun 
opnieuw tonen wie de ware is en hoe hij moet worden aanbeden. Maar Elia zal niet komen om mens 
te worden. Het menselijk lichaam is niet absoluut noodzakelijk voor een geest om zich op aarde te 
manifesteren, en zeker niet dat van Elias, die de sleutel bezit die de deuren van het verkeer tussen de 
ene wereld en de andere opent. 
71 De geestenwereld zal nog dichter bij de mensen komen om van hun bestaan en hun aanwezigheid 
te getuigen. Overal zullen tekenen, bewijzen, openbaringen en boodschappen verschijnen die 
aanhoudend zullen spreken over het feit dat een nieuw tijdperk is aangebroken. 
72 Er zal strijd zijn, er zal onrust onder de volkeren zijn, omdat de vertegenwoordigers van de 
godsdienst angst zullen zaaien onder hen die in die boodschappen geloven, en de wetenschap zal die 
feiten als onwaar verklaren. 
Daarop zal het gewone volk moed vatten en opstaan om te getuigen van de waarheid van het bewijs 
dat zij hebben ontvangen. Er zullen mensen opstaan die - door de wetenschap in de steek gelaten - 
hun gezondheid op geestelijke wijze hebben hervonden, en zij zullen getuigen van wonderbaarlijke 
genezingen, van openbaringen van een oneindige macht en een absolute wijsheid. 
Onder de gewone en onbekende mensen zullen mannen en vrouwen naar buiten treden wier woord 
vol licht de theologen, filosofen en geleerden zal verbazen. Maar wanneer de controverse het grootst 
is en de armen vernederd worden en hun getuigenissen door de hoogmoedigen worden ontkend, 
dan zal het ogenblik komen waarop Elia de schriftgeleerden, de heren en de heersers ter 
verantwoording zal roepen en hen aan een onderzoek zal onderwerpen. 
Wee de leugenaars en de huichelaars in dat uur, want volmaakte gerechtigheid zal dan tot hen 
neerdalen! Het zal het uur des oordeels zijn. Maar vele zielen zullen daaruit opstaan tot het ware 
leven, vele harten zullen worden opgewekt tot geloof, en vele ogen zullen worden geopend voor het 
licht. 
Mijn vrede zij met u! 



Instructie 351  
 
1 Ik ben het Licht, de Liefde, de Barmhartigheid en de Vergeving. Kom om van Mij te ontvangen wat 
jullie nodig hebben voor jullie eigen welzijn en dat van de mensheid. 
2 Geliefde discipelen, jullie die rond de Meester verzameld zijn: Jullie komen om Mijn wijsheid te 
ontvangen, om richting te geven aan jullie leven en om de zending te vervullen die Ik jullie heb 
gegeven. 
3 Als jullie Meester jullie alles zou vertellen wat er in Mijn Wijsheid is, zouden jullie het nooit 
begrijpen. En afgezien daarvan, welke verdienste zouden jullie hebben om te ontdekken wat Ik voor 
jullie in Mijn schatkamer bewaard heb? Het is de verheffing van de ziel die u waardig maakt om Mijn 
goddelijke inspiratie te ontvangen. 
4 Jullie hebben je ontwikkeld, en in die tijd heb ik jullie geopenbaard wat jullie al kunnen begrijpen. 
Toch ben Ik het niet die een grens stel aan jullie begrip, maar jullie zijn het die hoger moeten 
opklimmen om meer van Mij te ontvangen. 
5 Wat ik jullie geleerd heb is voldoende om te begrijpen wat jullie zending is en hoe jullie in jezelf de 
Kerk moeten bouwen van Hem die tot jullie gesproken heeft, zodat jullie de wereldbeelden van de 
mensheid kunnen verenigen en weten hoe jullie deze leer kunnen verenigen met de leer van Jezus in 
de Tweede Eeuw en wat gezegd is door de profeten en de verlichte mensen in de Eerste Eeuw 
6 Mijn komst in deze tegenwoordige tijd is niet in lichamelijke vorm geweest, zoals velen van Mij 
verwachtten, maar jullie moeten degenen zijn die de mensheid tot inzicht brengen in Mijn leringen 
van de Tweede en Derde Tijden. 
7 Mijn volk, de tijd om mijn verkondiging in deze vorm te voltooien is nabij, maar gij moet u nog 
meer gereed maken. 
8 Er zijn vele verleidingen in de wereld. Maar naarmate je mijn Werk beter begrijpt, naarmate je 
heerschappij over het lichaam uitoefent, zul je de volmaaktheid meer en meer naderen. 
9 Vergeestelijk uzelf, opdat uw ziel de graad van verheffing zal bereiken die nodig is om verder op te 
stijgen naar de eeuwige volmaaktheid, die het doel is waartoe zij moet komen. 
10 Gedenk Mijn woorden van het tweede tijdperk: "Geef aan Caesar wat Caesar toekomt en aan God 
wat God toekomt." Maar nu zeg Ik u: "Geef uw lichaam wat het toekomt, en uw ziel de verheffing en 
de vooruitgang die haar toekomen." 
11 Nu is mijn "woord" geen mens geworden. Het komt "geestelijk" tot u op de wolk, om u te 
openbaren wat u niet hebt kunnen begrijpen. 
12 In de loop der jaren is de verleiding op je pad gekomen. Het is gretig geweest om u van het ware 
pad af te leiden, om u te verwarren en te desoriënteren, en onzekerheid in uw harten achter te laten. 
13 Door openbaring en intuïtie heb Ik boodschappen gegeven aan deze wereld, en Ik heb 
voorbereide mensen gezonden, uitverkoren zielen, om tot de mensheid te spreken door hun 
bemiddeling. En wanneer uw hart bereid is, hebt u Mijn Geest onderdak gegeven. Ik heb Mij in jullie 
levens geopenbaard als onderwijzing, als barmhartigheid en als vrede. Maar Ik heb er niet op gelet of 
jullie in Mijn manifestatie hebben geloofd of niet. Want Mijn verlangen als Meester en als Vader is 
dat jullie de stem zullen herkennen van Hem die tot jullie spreekt door het geweten, door jullie vrede 
en verheffing. 
14 Ik ben niet gekomen om je lichaam te redden, maar je ziel. Daarom heb Ik liefdevol tot u 
gesproken, opdat gij zoudt opstaan en worden als de patriarchen van het eerste tijdperk, als de 
apostelen van het tweede tijdperk, en opdat gij Mijn discipelen van het derde tijdperk zoudt zijn. 
15 In elke ontwikkelingsfase is jullie ziel gematerialiseerd gebleven en daarom zijn jullie ook van mijn 
liefde afgedwaald, zijn jullie ten prooi gevallen aan dwalingen en hebben jullie aan mijn woord een 
andere uitleg gegeven. 
16 Gij nadert thans het einde van de tijd, waarin gij mijn woord door het menselijk verstand zult 
horen overbrengen, dat wil zeggen voor de laatste maal. Maar Ik voel pijn in het hart van Mijn Vader 
omdat jullie een gebrek aan begrip en gewenning aan Mijn woord tonen, slechts weinig verheffing 
van de ziel. Maar zal Ik doorgaan om Mijzelf te manifesteren via het menselijk brein vanwege jullie 



gebrek aan voorbereiding? Nee, geliefde mensen. Want jullie hebben gehoord dat Ik volmaakt ben 
en dat Mijn wil één is. 
Zou de Vader zijn als de mens in zijn wil? Dan zou ik niet volmaakt zijn, zou ik niet jullie Schepper 
kunnen zijn, noch jullie God. Het zou eerder zijn dat de Ster van de Koning zou ophouden te schijnen 
dan dat Mijn Woord en Mijn Wil niet zouden worden vervuld. 
17 Reeds in de Eerste Era kondigden de profeten deze periode van genade aan en in deze tijd bereid 
Ik uw ziel voor door het licht van mijn heilige Geest, zodat u elke dag meer en meer zult opstaan. 
18 U zult zien dat zij die nooit Mijn woord hebben gehoord door een stemdrager, noch aanwezig zijn 
geweest bij de manifestatie van Mijn Universele Straal, zullen opstaan zodat Ik hun hart kan 
voorbereiden, en zij zullen Mijn goddelijke boodschap en Mijn richtlijnen ontvangen door intuïtie. Zij 
zullen Mij liefhebben zoals de apostelen van het tweede tijdperk. Met hen zal Mijn woord: "De 
laatsten zullen de eersten zijn," bewaarheid worden. 
19 volbrengt uw zending, gij stammen van Israël, beseft uw verantwoordelijkheid tegenover de 
mensheid, beseft dat gij de brengers zijt van Mijn Wet, dat gij de boodschapper zijt van de 
Spiritualistische Leer die Ik u heb toevertrouwd 
20 Israël, ga eensgezind op weg en streef als één hart, één wil, en gehoorzaam Mijn Wet en Mijn 
Goddelijke Wil. Je weet dat ik je redding ben. 
21 Ik heb mijn onderricht in uw hart geprent en mijn goddelijke glans is als levensbloed in uw ziel 
geweest, u versterkend en verlevendigend, zodat u uw zending kunt gaan vervullen, zodat u als 
oudere broeders en zusters tegenover de mensheid zult zijn, zodat u zult weten hoe u hen met 
gehoorzaamheid en zachtmoedigheid op mijn weg kunt leiden. Jullie moeten de leraren van morgen 
zijn. 
22 Jullie "laatsten": Beschouw Mijn volk niet als een onbekend volk, want in deze tijd heb Ik deze 
zielen gezonden om te reïncarneren, opdat de mensheid door hen Mijn barmhartigheid zal 
verkrijgen. 
23 Hoeveel verwarring is er in de wereld, hoeveel bedrog, omdat het menselijk brein, in plaats van 
zich te laten leiden door Mijn Wet, is vervallen tot materialisme, heidendom en afgoderij, en 
ongeschikte mensen het hebben gewaagd zich "vertegenwoordigers van Mijn Goddelijkheid" te 
noemen, spreekbuizen van Mijn Goddelijke Stem, Mijn Liefde en Mijn Licht. Toch zie ik ze egoïsme, 
duisternis, fanatisme, onwaarheid en tweedracht voeden. Maar Ik ben de Volmaaktheid die jullie de 
weg van vergeestelijking en liefde toont, opdat jullie vergeving zullen verkrijgen. 
24 Materialisme en afgoderij hebben de overhand in de wereld; daarom is de mensheid in verzoeking 
gebracht. 
25 Wie zal de Meester gebruiken om tot de mensen te spreken over Mijn waarheid...? Mijn 
uitverkoren volk Israël. 
26 Verzamel u geestelijk rondom de Meester. Jullie zijn Mijn discipelen, aan wie Ik Mijn leer heb 
gegeven als een open boek, en daarmee de helderheid van het licht van de Heilige Geest, opdat jullie 
Mijn woord begrijpen, het gehoorzamen en het met onuitwisbare letters in jullie harten prenten. 
Jullie zijn de kinderen van het licht die een goed voorbeeld moeten geven aan de mensheid door 
haar spiritualiteit, liefde en geloof te tonen in jullie werken. 
27 De Meester is in deze Derde Era geestelijk tot jullie gekomen om jullie zijn woord te geven door 
middel van het menselijke verstandsvermogen, en dit onderricht is als een lichtstraal die gekomen is 
om jullie ziel wakker te schudden en haar te doen begrijpen dat dit de stem is van haar God en Heer, 
de stem van de Vader die zijn kind roept ─ de stem van de Meester die zichzelf als een woord 
uitstraalt in leringen, in voorbeelden, in verheven beginselen, zodat jullie ziel zich bekleed ziet met de 
attributen van mijn Goddelijke Geest. 
28 Geliefde mensen: Ik wil dat jullie Mij tot voorbeeld nemen ─ Ik wil dat jullie "naar Mijn beeld en 
gelijkenis" zijn. Daarom ben Ik tot jullie gekomen, om Mijzelf bekend te maken door het verstand van 
Mijn stemdragers. Zij zijn het die Ik heb uitgekozen, voorbereid en gezuiverd, opdat jullie door hun 
gaven van de geest Mijn Woord zouden ontvangen. Zij waren harde rotsen waaruit Ik het 
kristalheldere en zuivere water liet ontspringen voor jullie zielen. 
29 Ik ben in deze tijd gekomen om de "blinden" mijn licht te doen zien en hun het licht van een 
nieuwe dag te tonen. Ik ben tot u gekomen om u getuigenis te geven van mijn aanwezigheid, om u 



mijn liefde en mijn waarheid te brengen, opdat er onder u geen twijfel zal zijn. Ik wil dat jullie, 
wanneer jullie mijn woord horen, de betekenis ervan inzien en vol geloof en liefde opstaan tot jullie 
Vader. 
30 Ik wil dat jullie diep berouw tonen omdat jullie jezelf hebben verontreinigd en je van je Vader 
hebben verwijderd ─ dat jullie gevoelig zijn voor het geestelijke en dat jullie hart het heiligdom is dat 
jullie voor jullie Vader bereiden, zodat jullie zijn liefde, zijn vrede, zijn licht, het eeuwige leven in jullie 
dragen. 
31 Bereid jullie voor, Mijn kinderen, opdat jullie ziel vrij zal zijn van alle materialisatie ─ opdat jullie 
het donkere verband voor jullie ogen kunnen verwijderen en Mij in al Mijn glorie kunnen 
aanschouwen. De zinnelijkheid van de wereld heeft jullie verhinderd Mijn Aanwezigheid ten volle te 
voelen en Mijn wijsheid te waarderen die in jullie eigen hart is uitgestort. 
32 Hoe volmaakt en zuiver is het onderricht dat Ik aan uw ziel heb gegeven, opdat gij Mijn geestelijke 
weldaden waardig moogt worden en erfgenaam moogt zijn van deze schat waarmee gij morgen, 
geïnspireerd door Mijn Goddelijke Geest, op weg zult gaan om barmhartigheid te betonen aan de 
lijdende en behoeftige mensheid. Op deze manier zullen de profetieën voor jou uitkomen. 
Ik zal de mensheid, door uw bemiddeling, de haven van redding, de reddingsboot tonen. Want 
waarlijk, Ik zeg u: de volkeren en natiën, de grote massa der mensen die op aarde leeft, zijn 
afgedwaald, hebben het leven der genade gedood. 
33 Besef dat je niet langer tot de "doden" behoort, want Ik heb je leven gegeven ─ want iedereen die 
tot Mij komt, zal opstaan. Sta dit leven en deze kracht toe om je in gemeenschap met Mij te laten 
zijn. Sluit je ogen niet voor dit licht, voor deze glorie. Weet, Mijn kinderen, hoe groot de 
barmhartigheid van jullie Vader is. 
34 Jullie zijn het volk waarin Ik Mijn vertrouwen heb gesteld, omdat jullie de mensheid hoop en 
troost zullen schenken en de stralende fakkel zullen zijn die haar duisternis verdrijft. De mensen 
zoeken Mij in hun wanhoop ─ sommigen door de wetenschap, anderen door hun afgoderij. Wanneer 
jullie vrouwen, kinderen, jongeren en volwassenen zien weeklagen en Mij aanroepen omdat ze de 
aanwezigheid van de Vader niet voelen, die Heilige die beloofd heeft terug te keren om hun vrede, 
troost en barmhartigheid te brengen, wanneer jullie deze mensheid zich zien zuiveren en louteren in 
haar eigen pijn, dan moeten jullie uitgerust zijn, in harmonie met Mij, wakend en biddend voor deze 
mensheid, opdat ze Mij hoort door jullie bemiddeling en verlicht wordt door het licht van Mijn 
Heilige Geest. 
35 Ik zal zelfs de meest verharde harten de impuls van mijn liefde laten voelen, zodat zij niet langer 
stenen zullen zijn die de mensheid pijn doen. 
36 Dit is de tijd, gezegend volk van Israël, dat gij uitgerust zult zijn en met zekere tred zult wandelen 
bij de volbrenging van uw moeilijke zending. 
37 Ik ben met mijn woord gekomen om jullie geestelijk te bevrijden, om de last van jullie af te nemen 
die jullie hebben gedragen, om jullie te bevrijden van de ketenen die jullie aan deze wereld hebben 
gebonden en die jullie ziel niet tot Mij hebben laten opklimmen. 
38 jullie zijn het volk waarin ik de vergeestelijking van de rechtvaardigen zal zien. 
39 Draag uw kruis met liefde, nederigheid en zachtmoedigheid, want Ik zal uw Cyrenaeus* zijn. Geef 
het goede voorbeeld aan de mensheid en wees de duidelijke spiegel waarin zij haar gezicht ziet. 
Wees liefdadig en deel je kracht met je medemens. Ik wil dat jullie, door jullie glimlach, de liefde die 
de Vader jullie gegeven heeft, aan de wereld laten zien. Want ik laat je niet alleen tegenover de 
meedogenloosheid van de natuurkrachten. In deze tijd van grote gevaren, waarin verzoeking en 
grote beproevingen jullie pad zullen kruisen, zullen jullie Mij zeer nabij voelen, want Ik zal in jullie 
zijn, zodat jullie niet de angst in je zullen hebben die de wereld voelt ten overstaan van de 
manifestatie van Mijn Goddelijke gerechtigheid. 
* In de oorspronkelijke Spaanse tekst is Cyrenaeus "Cirineo". Het is de naam van de man die Jezus 
hielp zijn kruis te dragen toen hij bezweek onder het gewicht ervan. In de Bijbel wordt hij ook Simon 
van Cyrene genoemd. 
40 Overtreed de wet niet en distantieer u niet van mijn liefde, besmet u niet met de slechtheid van 
de wereld. Vrees slechts dat gij u van uwen Vader verwijdert, want deze vrees is het begin der 
wijsheid, waardoor gij de hoogste gelukzaligheid zult bereiken 



41 Wie bereid blijft en weet te waken over het werk dat ik aan zijn handen heb toevertrouwd, zal uit 
mijn schatkamer onophoudelijk de barmhartigheid van het Koninkrijk der hemelen ontvangen, mijn 
zegeningen, en hij zal het zijn die een getrouw en waarachtig getuigenis zal afleggen voor de 
mensheid. 
42 Ik heb jullie lichte wapens toevertrouwd, krachtige wapens, om jullie te beschermen tegen de 
verzoekingen die jullie op jullie weg zullen tegenkomen. De verleiding staat elk ogenblik klaar als een 
roofvogel om je ziel te beroven van de genade en de gaven die Ik je heb toevertrouwd ─ om het 
goede zaad weg te nemen en het kaf voor je achter te laten. Het is als een hongerige wolf die je wil 
verslinden. Gij echter zult leven in de waarheid, die Ik u gegeven heb, opdat gij goede discipelen 
moogt zijn, die door hun voorbeeld de mensen deze weg wijzen. 
43 Toen gij niet waakte, noch bad, kwam de verzoeking u tegemoet als een wervelwind, die uw 
heiligdom verwoestte, het licht van uw fakkel uitblies en uw onderricht wegrukte. Dan heb je je 
beroofd gevoeld van mijn barmhartigheid, behoeftig en in mijn aanwezigheid als een beschuldigde. 
Je weende en voelde wroeging. Je smeekt opnieuw om barmhartigheid van je Vader en dan leg Ik 
opnieuw het boek van het licht in je handen, Ik maak je geest helder, Ik bereid je hart voor, Ik geef je 
een nieuw kleed en Ik zeg tot je: Sta op, waak en bid opdat je niet in verzoeking valt. 
44 Verenigt u, geliefde mensen, opdat de Vader zich moge verheugen in de gehoorzaamheid en de 
plichtsgetrouwheid van zijn kinderen. 
45 Ik wil dat jullie als één discipel zijn, om één lering aan de wereld te brengen. 
46 Strijdt, Mijn volk, met het zwaard des lichts dat Ik u in Mijn Woord heb toevertrouwd ─ met 
gebed, opdat gij de verzoeking moogt overwinnen. Strijdt met het vuur van Mijn liefde, opdat gij het 
onkruid moogt vernietigen, en met het licht van de Heilige Geest, opdat gij de duisternis moogt 
verdrijven van de verwarden, van de onwetenden, van de afgodendienaars, van de verdorvenen, en 
opdat gij de onschuldigen moogt leiden, die Mij gezocht hebben in de materiële heiligdommen. 
47 Gij die voorgaat in deze nederige plaatsen van samenkomst, gij zult deze scharen verwelkomen en 
tot hen spreken van Mijn liefde met de eenvoud van Mijn Woord. Gij zult hun zeggen, dat Ik 
gekomen ben met verlangen naar de zondaars ─ niet om hen te veroordelen, maar opdat zij Mij 
zouden leren kennen, om hun tranen te drogen, om de duisternis van hun zielen te verdrijven, om de 
blindheid van hun ogen te genezen en om hen Mijn tegenwoordigheid te doen voelen en zien. Op 
deze manier zul je leven geven aan de "doden" in mijn naam. U, uitverkoren volk, zult als een 
stralende ster voor de mensheid zijn. 
48 U hebt mijn woord in uw hart gegrift en wanneer u daartoe bereid bent, zal mijn goddelijke Geest 
vanuit dit gezegende boek aan uw medemensen worden doorgegeven. Ik zal dit brood 
vermenigvuldigen, zodat de zielen gevoed en gesterkt worden. 
49 De vervulling van uw zending zal u niet alleen na aan het hart liggen gedurende de tijd dat u op 
aarde leeft, want daarop begint u pas de eerste stappen te zetten. U moet de grote massa's ertoe 
brengen hun afgodendienst te staken en hun oorlogswapens op te geven, opdat zij in hun hart de 
boodschap van mijn vrede ontvangen. Uw ziel zal echter onvermoeibaar blijven strijden en werken, 
ook nadat zij haar fysieke omhulsel heeft achtergelaten, totdat u ziet dat de mensen vrede en goede 
wil hebben, dat zij het licht van de Heilige Geest in zich hebben, dat zij verheffing zoeken en 
vergeestelijkt zijn. Jullie zullen strijden van generatie op generatie, en zo zullen jullie de berg 
beklimmen tot jullie de top bereiken, waar jullie je zullen laven aan de vrucht van jullie werken. 
50 Na 1950, wanneer gij Mij niet meer in deze gedaante zult horen, zult gij niet bedroefd zijn, noch 
zeggen: "Waar zal ik heengaan? Welke missie moet ik op deze manier uitvoeren? 
Wat is uw wil, Heer? 
Waarlijk, Ik zeg u, gij zult Mijn ingeving ontvangen, uw ziel zal Mij horen en gij zult gevoelen dat Ik u 
bij de hand neem en u de weg wijs die gij moet gaan om u tot uw medemensen te wenden. Ik zal uw 
ogen diegenen doen zien en uw oren diegenen doen horen die Mij zoeken ─ zij die Mij aanroepen, en 
gij zult weten dat zij die Mij zoeken, u zullen zoeken. Dan zal Ik u met inspiratie vervullen en door uw 
bemiddeling zal Ik licht geven aan die scharen. 
51 De mensheid heeft zich in haar pijn gezuiverd en zal zich nog meer zuiveren, zodat de zielen zullen 
ontwaken en beseffen dat hun vruchten bitterheid en dood in zich dragen. Zij zullen hun Verlosser 



zoeken en het pad vinden waarvan zij zijn afgedwaald. Maar deze boodschap van licht, vrede en 
liefde zal Ik aan de wereld geven door Mijn uitverkorenen. 
52 U leeft in een tijd van genade, in een nieuwe dag waarin het goddelijk licht het pad van alle 
mensen verlicht. Ik, de Meester, ontvang u, laat u op Mijn boezem rusten en zegen u, en terwijl Ik dit 
volk hier streel, overlaad Ik zegeningen en weldaden over de hele wereld. 
53 Jullie, Mijn discipelen, hebben je voorbereid om Mijn les van deze tijd te horen. U bent gekomen 
met geloof en hoop, zoals u in het verleden bent gekomen toen ik u benaderde. 
54 Het pad dat ik jullie wijs is dat van de Wet ─ een breed, welomlijnd pad, zodat jullie je er veilig op 
kunnen voelen. De vervulling van deze wet is de prijs van uw verlossing. Wilt gij uzelven redden en 
het doel van dit pad bereiken, om de gaven en de macht der rechtvaardigen te bezitten? Je hebt alles 
in je wat nodig is om dit doel te bereiken. Ik heb u met deugden begiftigd, opdat u uw ideaal kunt 
vervolmaken. 
55 Indien gij voelt dat de strijd om de overwinning van uw geest te verkrijgen moeizaam is, maak dan 
gebruik van de kracht die gij bezit. Als de tegenslagen van deze wereld u benauwen, wapent u dan 
met geduld. Als het menselijk onbegrip je doet lijden, hef dan je ziel op en zwijg hier, in 
verbondenheid met Mij, over je klachten en breng vrede terug in je wereld, zonder verdriet of wraak, 
maar liefhebbend en vergevend als goede leerlingen. 
56 Verspreid deze leer, die ik u heb gebracht, in uw wegen, opdat de wereld er zich mee voedt. Want 
de honger en dorst die de mensen lijden is overweldigend. 
57 Verkwist niet het ogenblik waarop uw medemensen u hun nood voorstellen. Breng troost aan de 
ziel om haar angst te verlichten. Want hun geestelijke armoede en ziekte is smartelijker en 
beklemmender dan die, welke hun lichaam ondervindt. 
58 Jouw woord als discipel zal de kracht hebben om de mist, de droefheid te verdrijven die het hart 
van je medemens omhult. 
59 Ik heb u geroepen om te voldoen aan dat gezegende verlangen dat u Mij toont om uw ziel te 
vervolmaken, om boven de menselijke kennis uit te gaan en de Goddelijke Schatkamer binnen te 
gaan. En Ik, die gehoor geef aan jullie verzoeken en verlang naar jullie vooruitgang, heb Mijn woord 
in overvloed gegeven, opdat jullie je gelukkig zullen voelen. 
60 Wanneer de tegenwoordige tijd voorbij is en slechts de herinnering aan deze manifestatie in jullie 
is overgebleven, zullen jullie je gelukkig prijzen en wanneer jullie in de boeken Mijn Woord lezen, 
zullen jullie met jullie tranen deze bladzijden besproeien die geschreven zijn met de liefde en 
tederheid die jullie Mij als Mijn kinderen betonen. 
61 De tijd is al nabij dat jullie voor deze mensen zullen staan als getuigen van mijn waarheid. Maar u 
moet nu al goede voornemens maken en u wapenen met moed. Want de test die je te wachten staat 
is groot. Niets zal u laf maken, geliefde discipelen! En net zoals mijn woord u een enkele richting 
heeft gewezen: Liefde en Waarheid, ook jullie zullen de onvermoeibare zaaiers zijn van dit zaad 
onder de mensheid. 
62 Uw staf zal het gebed zijn, zij zal voor u bereiden en gereed maken wat goed is. In dit gebed zul je 
voelen dat je ziel zich naar andere niveaus beweegt, naar hogere, verhevener niveaus, naarmate je 
voorbereiding groter is. En daarop zul je vrede ademen, je zult je geïnspireerd voelen door de 
entiteiten die ze bewonen ─ rechtvaardigen en deugdzamen, en zij zullen je in mijn Aanwezigheid 
brengen. In deze communie zal ik jullie mijn nieuwe openbaringen en bevelen geven. 
63 Ik wil dat jullie nu uitrusten van jullie lange omzwervingen, dat jullie geen tranen meer vergieten 
in dit aardedal en dat jullie je geestelijk verheffen. 
64 Ik kondig u aan dat gij zult leven om de grootste rampen in de wereld te zien gebeuren, die het 
gevolg zullen zijn van het egoïsme en de zucht naar macht van de mens, van het gebrek aan liefde en 
barmhartigheid. Wat zul je op dat moment doen, Israël, als je ziet hoe alle natuurkrachten losbarsten 
en je medemensen tekeergaan? 
In deze wereld zullen zware aardbevingen plaatsvinden, de wateren zullen buiten hun oevers treden 
en delen van de zee zullen droogvallen, terwijl andere landen door het water zullen worden 
overstroomd. Mensen zullen hun land en zelfs hun thuisland verlaten op zoek naar redding. De 
overstromingen van water, zoals in de zondvloed van het eerste tijdperk, zullen vele steden 
verwoesten, en slechts enkelen zullen aan dit harde oordeel ontkomen. 



65 Hoe zult gij deze mensen ontvangen die vluchten voor zoveel ellende en pijn en in dit land de ark 
van verlossing zoeken? Zult u mijn wil gehoorzamen en uw brood en uw huis met hen delen? 
66 Spoedig zal voor de wereld een tijd van grote gebeurtenissen aanbreken. De aarde zal beven en 
de zon zal gloeiend hete stralen op deze wereld laten neerdalen, die haar oppervlakte zal 
verschroeien. De continenten zullen van de ene pool tot de andere door pijn worden geteisterd, de 
gehele aardbol zal worden gezuiverd, en er zal geen schepsel zijn dat de ontbering en de verzoening 
niet voelt. 
67 Maar na deze grote chaos zullen de volkeren weer tot rust komen en zullen de natuurkrachten tot 
bedaren komen. Na die "stormachtige nacht" waarin deze wereld leeft, zal de regenboog van vrede 
verschijnen, en alles zal terugkeren tot zijn wetten, zijn orde en harmonie. 
68 Opnieuw zul je de hemel helder zien en de velden vruchtbaar. De waterlopen zullen onbewolkt 
zijn en de zee kalm. Er zal fruit aan de bomen hangen en bloemen in de weiden, en de oogsten zullen 
overvloedig zijn. De mens, gezuiverd en gezond, zal zich weer waardig voelen en zal de weg geplaveid 
zien voor zijn opgang en terugkeer tot Mij. 
69 Ledereen zal zuiver en gezuiverd worden van onderop, om waardig te zijn getuige te zijn van de 
komende Nieuwe Tijd. Want ik moet de nieuwe mensheid vestigen op stevige fundamenten. 
70 Er zijn vele geesten die slechts wachten op de wedergeboorte van de deugd in deze wereld, om 
naar beneden te komen en de opdracht te vervullen die ik hun heb gegeven. Bereidt u voor en maak 
u gereed om hen te ontvangen wanneer die tijd komt, en verkort de dagen van uw loutering door uw 
werken van barmhartigheid. 
71 Ik zal alle huizen binnentreden om door hun geweten te spreken tot de ziel van de heersers ─ tot 
de vaders van de gezinnen, tot de rechters en de leraren, en Ik zal de wet in hen gegrift laten staan. 
72 De heerschappij van het kwaad, die zo lang in deze wereld heeft geheerst, zal nu spoedig 
verdwijnen om plaats te maken voor de heerschappij van de geest, de vrijmaking van de geestelijke 
gaven en vermogens die in de mens bestaan en waardoor hij een zeer hoge bestemming heeft. 
73 Velen van u zullen getuige zijn van de gebeurtenissen die ik u vandaag aankondig. De een gelovig, 
de ander ongelovig, u zult zien dat deze woorden bewaarheid worden. 
74 Wacht op de vervulling van deze profetieën, waak altijd, opdat geen beproeving u zwak maakt, en 
draag mijn woorden in u gegrift. Want elk van hen bevat wijsheid en kracht die u zal redden als u 
weet hoe ze in uw leven toe te passen. 
75 Als gij weet hoe gij u biddend kunt handhaven en Mijn onderricht kunt volgen, zult gij uw 
geestelijke vooruitgang bereiken en bewust de nieuwe periode kunnen doormaken die u te wachten 
staat. Jullie zullen Mijn aanwezigheid voelen in jullie handelingen, in jullie samenkomsten, en 
geïnspireerd door Mij zullen jullie werken volbrengen die jullie waardig zijn als discipelen van Mij. 
76 Leef in harmonie met de verlangens en idealen van uw geestelijke broeders en zusters, zelfs 
wanneer u ver van elkaar verwijderd bent. Uw zielen zullen met de hunne verenigd worden, en gij 
allen zult met Mij in gemeenschap leven. Dit is mijn wil. 
77 Voelt mijn bemoediging als jullie mijn woord horen, want het is leven voor ieder die in staat is het 
te begrijpen, opdat jullie morgen mijn leerlingen zijn die mijn wet vervullen ─ zodat jullie geen 
voedsel geven aan Sodom en Gomorra. Ik geef u mijn woord, opdat gij moogt begrijpen wat de ware 
rijkdom der ziel is, opdat gij u moogt vergeestelijken en waardig moogt zijn mijn Rijk te beërven. 
78 Ik geef u het licht van Mijn heilige Geest, opdat gij niet in duisternis verzinkt. Ik heb tot jullie 
gesproken opdat jullie Mij een woning geven in jullie hart en het veranderen in een heiligdom van 
Mijn Goddelijkheid. 
79 Wat voedt de wereld op dit moment? Trots, ijdelheid, vijandschap, en verderfelijke genoegens die 
de ziel en het lichaam ziek maken. Maar ik wil je vrij zien van deze zinnelijke genoegens, en daarom 
heb ik je ziel alleen het witte gewaad nagelaten. Aan het einde van de levensweg wil Ik jullie in Mijn 
Vaderlijke armen ontvangen en tot jullie zeggen: Welkom, jullie die hebben geweten hoe te leven 
binnen Mijn Wet en je hebben afgezonderd van de wereld om Mijn werkers te worden. 
80 Een ieder die naar mijn woord luistert en het ten nutte maakt, zal waardig zijn mijn 
barmhartigheid uit mijn schatkamer te ontvangen. Hij zal het zijn die zich als een heldere spiegel aan 
anderen zal tonen. In hem zal de gave van genezing zijn, het profetische woord. Hij zal zijn als een 
fontein van kristalhelder water voor hen die dorsten naar mijn Woord. Ik zal mijn goddelijk Woord in 



hem leggen en hem mijn genezende balsem toevertrouwen, opdat hij het zal zijn die troost geeft aan 
allen die lijden. 
81 Ik zal ervoor zorgen dat waar hij zich ook vestigt, er vrede en vreugde zal zijn, en Ik zal hem een 
zwaard toevertrouwen om elke afgodendienst te bestrijden. 
82 Leer uw kinderen Mij te zoeken in het onbekende. Zeg hun, dat gij met Mij aan Mijn tafel hebt 
gezeten en dat gij niet langer afgodendienaars zijt. Als zij Mij afwijzen, heb hen lief en vergeef hen. 
83 De volkeren vestigen hun grenzen, voeren oorlog en zaaien dood. Maar Ik ben in de geest 
gekomen om sommige mensen voor te bereiden, en dat zijn jullie, die deel uitmaken van de nieuwe 
generaties die Mij morgen zullen zoeken van geest tot geest. In die tijd zullen de volkeren der aarde 
zich niet langer op oorlog voorbereiden. De mensen zullen Mij in hun zielen ontvangen. 
84 Ik wil dat jullie de "eersten" zijn en je voorbereiden om de Blijde Boodschap te verkondigen en 
een voorbeeld te zijn voor je medemensen. 
85 Het is Mijn Wil dat gij u reinigt, want de bezoedelde bereikt Mij niet en uw pijn is dan zeer groot. 
Verhef je tot Mij om je pijn te verzachten. Ik verwijder het slechte uit je, zodat er welzijn en vreugde 
in je ziel zal zijn ─ zodat je kunt stijgen naar de top van de geestelijke berg. 
86 Voel liefde voor uw Meester en voor de mensheid, onthoud mij niet van genade. Doe moeite om 
je medemensen te bevrijden van fanatisme, dan zal mijn geestelijke wereld met je zijn. Wees mijn 
getuigen, dan zal ik de wereld de blijde boodschap brengen door jullie bemiddeling. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 352  
 
1 Een gezegend moment is het waarop mijn Geest bij jullie intreedt ─ een dag waarop de wegen 
verlicht worden door mijn licht, zodat de discipelen naar deze ontmoetingsplaatsen komen in 
verlangen naar mijn woord. 
2 Mensen, ik ontvang jullie, wees welkom! 
3 Ik hoor uw gebed en wegens uw hartelijk verzoek breid Ik Mijn Barmhartigheid uit tot de mensheid 
opdat ieder menselijk schepsel geestelijk Mijn streling zal voelen; Ik ben het die u Mijn 
Barmhartigheid zal schenken; Ik ben het die u Mijn Liefde zal schenken 
4 Met goede wil en geloof hebt gij uw harten bereid en uw lichamen en zielen gereed gemaakt om 
het goddelijk onderricht te ontvangen. 
5 Door deze voorbereiding laat u mijn woord van liefde bij u zijn. 
6 Discipelen, sinds de eerste tijden heb Ik de wegen bereid die jullie zouden leiden naar het punt 
waar jullie nu zijn ─ naar de geestelijke ontwikkeling die jullie in staat zal stellen de dialoog van geest 
tot geest met jullie Vader te begrijpen. 
7 Hiermee maak ik u duidelijk dat ik u nooit in het wilde weg uw weg heb laten gaan, en dat uw 
schreden bij de vervulling van mijn wet gehoorzaam zijn geweest aan een goddelijke raad. 
8 Alsof ik uw schaduw was ─ zo ben ik u steeds gevolgd, u steeds helpend op het pad van leven en 
waarheid te gaan. Want als jullie er eenmaal op staan, ben Ik het niet die jullie zal volgen, maar jullie 
zullen Mijn spoor volgen. 
9 Hier, op mijn weg, zal het zijn waar je alle gaven ontdekt die je geest bezit ─ de enige weg 
waarlangs hij in zichzelf de noodzakelijke wapens ontdekt om zich te verdedigen tegen de duizend 
gevaren die op hem liggen te wachten als hij ronddwaalt. 
10 Voor velen is de levensweg zwaar en lang geweest, omdat zij niet wilden begrijpen dat zij het zelf 
zijn, met hun fouten en zwakheden, die het kruis van hun bestaan steeds zwaarder maken. maken 
het kruis van hun bestaan zwaarder en zwaarder. 
11 Het heeft hen ontbroken aan idealen en liefde, en toen zij zich daarom in de armen van een 
materialistisch leven wierpen, voelden zij zich uiteindelijk walgelijk en moe. Tot die zielen die 
vermoeid zijn van de wereld, die hun eeuwenlange vermoeidheid hebben overgebracht op hun 
menselijk deel, heb Ik in deze tijd Mijn bemoedigend woord gebracht, dat is als een fijne beitel die 
geleidelijk het ruwe gesteente van die harten bewerkt, totdat het hun een mooie en harmonische 
vorm heeft gegeven ─ niet alleen een vorm, niet alleen uiterlijk vertoon, maar waar leven, geestelijk 
leven. 
12 Ik wil dat alleen de hardheid van deze rots overblijft, die later het fundament zal zijn van een 
heiligdom waarin alleen de waarheid woont ─ een kerk waarin mijn wet wordt gehouden en waarin 
de stem van het geweten wordt gehoord. 
13 Mijn inspanning, in dit derde tijdperk, om u te onderrichten door middel van het menselijk 
begripsvermogen, is getekend door goddelijk geduld. Want Ik wil dat wanneer deze manifestatie 
eindigt, Mijn woord bewaard blijft in het hart van ieder van jullie. Zo zult gij morgen, wanneer gij 
beseft dat de tijd van uw getuigenis gekomen is, gevoelen dat uw ziel vervuld is van deze essentie en 
dat uw lippen niet weigeren de geestelijke inspiratie uit te spreken die Ik in u stort. U zult omringd 
zijn door grote menigten, en toch zult u zich even alleen voelen. Maar jullie eenzaamheid zal slechts 
uitwendig zijn, want het zal voor jullie voldoende zijn je met Mij te verbinden om innerlijk Mijn 
liefdevolle bijstand te voelen, en bovendien de aanwezigheid van een wereld van licht die, hoewel 
onzichtbaar voor jullie fysieke blik, wel waarneembaar is voor jullie geestelijke zintuigen. 
14 Zult gij u alleen of verlaten kunnen voelen, ook al kent gij het geheim van het gebed dat u in 
contact brengt met het Geestelijk Leven? Zult gij u door tegenslagen laten verslaan, ook al hebt gij de 
kracht van uw Meester in uw wezen? Nee, geliefde discipelen, jullie mogen het vertrouwen niet 
verliezen en zwak worden op jullie zendingsreis. Want dan zal het gebeuren dat gij tranen zult 
vergieten, uzelven als paria's beschouwend, zonder te beseffen dat uw tranen vallen op de schat die 
gij in uw wezen draagt en die gij niet hebt willen zien. 



15 Vul nu reeds uw schatkist, maar bewust van wat gij daarin bewaart, en bewust van al wat gij bezit, 
en van het gebruik van elk uwer gaven. 
16 Ik wil niet dat jullie alleen maar met de lippen herhalen dat jullie erfgenamen van mijn koninkrijk 
zijn ─ Ik wil dat jullie echt weten waarom jullie mijn erfgenamen zijn en wat jullie erfenis is. 
17 Alleen hij die van binnenuit weet wat hij in zijn ziel draagt, zal weten hoe hij mijn werk bekend kan 
maken. Alleen hij die zich bewust is van alles wat hij weet en bezit, zal in staat zijn stand te houden in 
de grote beproevingen. 
18 Ik zie dat jullie in de tijd dat jullie Mij horen, geestelijk vooruit zijn gegaan. Want als gij een 
onderzoek doet in het licht van uw geweten, zult gij zien dat gij zedelijk beter zijt geworden, dat uw 
geloof groter is, dat gij iets hebt opgenomen van de kracht die Mijn woord uitstraalt. Maar ik zeg u 
ook niet tevreden te zijn met wat u tot nu toe bereikt hebt, maar stap voor stap voort te gaan op de 
weg van volmaaktheid, zonder in stilstand te vervallen. 
19 Nu kent gij het pad dat gij gaat, gij weet waarheen gij uw schreden richt, en gij hebt een hoog 
ideaal. 
20 Hoevelen van u zijn niet verslagen door de strijd van het leven aangekomen, zonder volharding in 
de werken, zonder te weten waarheen u ging, zonder doel en zonder hoop op redding. Maar vandaag 
leef je een nieuw leven vol vertrouwen en vol idealen. Is dit geen stap voorwaarts op je spirituele 
pad? 
21 Mijn Licht schijnt reeds lang op jullie pad om jullie te redden van de afgrond waarin de zielen 
vallen die niet het licht van geloof en hoop hebben. 
22 Ik, die het leed ken dat de mensen overkomt, kom met Mijn onderricht om hun de weg te wijzen 
om rampen te weerstaan, bekoringen te overwinnen en de overwinning te behalen over kwaad en 
tegenspoed. Op deze manier hebben jullie een andere manifestatie van mijn liefde gehad. 
23 Ik ben tot u gekomen om u te verenigen en een begin te maken met de vorming van het nieuwe 
volk Israël, volgens een belofte van Mij die sinds de vroegste tijden aan de mensheid is gegeven. 
24 Is het niet zo dat gij dikwijls, op ogenblikken van rust of meditatie, gevoeld hebt dat er iets 
geestelijks op u afkwam? Het was omdat mijn belofte in je ziel was geschreven voordat je naar de 
aarde zou komen, en toen die tijd kwam, openbaarde de intuïtie zich met helderheid en liet je het 
moment van mijn Aanwezigheid op je pad voelen. 
25 Denk niet dat dit voorgevoel alleen in jullie is geweest die dit woord hebben gehoord ─ nee, het is 
in iedere ziel geweest, want mijn nieuwe volk zal de hele mensheid vormen, zonder onderscheid in 
ras, geslacht, huidskleur en taal. 
26 Heden, nu de mensen van de gehele aarde pijn leegdrinken als de bitterste beker aller tijden, heb 
ik velen van uw medemensen mediterend en zelfs biddend aangetroffen na een beproeving te 
hebben doorstaan. Ik heb grote zondaars en hardnekkige vrijbuiters zien pauzeren in hun daden, en 
hoe zij zich voorbereidden om de stem van het geweten te horen. 
27 Dit was het ogenblik waarop de Geest mijn belofte aan het hart openbaarde, en waarop de man 
zich innerlijk afvroeg: "Waar komt deze hoop vandaan die in mij leeft?" 
28 Ik zal het jullie zeggen: het komt voort uit Mijn goddelijke Geest. Mijn roede der gerechtigheid 
beroert de rots van uw hart om er het kristalheldere water van berouw uit te doen ontspringen, 
waarin gij uw vlekken zult wassen totdat gij tot vernieuwing komt en er liefde uit doet ontspringen. 
29 Hoe streng, onbarmhartig en onverbiddelijk jullie mijn gerechtigheid ook vinden, waarlijk, ik zeg 
jullie, jullie zullen daarin altijd mijn Vaderlijke liefde vinden. 
30 Concentreer je aandacht op jezelf: U reinigt uzelf voortdurend door pijn, maar tegelijkertijd hebt u 
de troost, de balsem en de kracht die mijn woord u geeft. 
31 Ik vertel jullie niets nieuws, mensen. Want alles is gezegd in de wet van de eerste tijden. Maar uw 
onvolwassenheid van ziel en de onhandigheid van uw begrip hebben ertoe geleid dat uw Vader, 
vermenselijkt in Jezus, naar de wereld is gekomen om u de inhoud van de wet duidelijk te maken met 
werken. 
32 Maar de menselijke geslachten zijn niet in staat geweest tot de kern van mijn woord door te 
dringen en hebben ervoor gezorgd dat er in deze tijd een nieuwe uitleg is van de wet van het eerste 
tijdperk en van mijn werken en woorden van het tweede. 



33 Ik doorzoek thans de harten, want in sommigen zal Ik de geboden van mijn wet schrijven als 
waren zij de stenen tafelen waarop in het Eerste Tijdperk mijn geboden gebeiteld zijn, terwijl Ik ze in 
anderen zal leggen als het hout waarop Jezus gekruisigd is. 
34 Ja, mensheid, er is zo'n grote geestelijke achterstand onder de mensen dat het nodig zal zijn het 
verleden te herhalen opdat zij zullen ontwaken en - eenmaal ontwaakt - mijn nieuwe boodschap 
zullen ontvangen, die de verklaring is van alles wat in de vorige tijden is geopenbaard. 
35 Ik weet gebruik te maken van het ogenblik, waarop ik iemand aantref die aan zelfbezinning, 
gewetensonderzoek of gebed is toegewijd, om hem te verkondigen, dat het uur van zijn opstanding 
tot het ware leven is aangebroken. Het is het moment waarop de ziel de ketenen verbreekt die haar 
aan de wereld hebben gebonden, en uit het zuiverste deel van haar wezen de roep om vrijheid uit, 
zoals een gevangene die, na een lange tijd van gevangenschap, eindelijk voor zijn ogen de tralies ziet 
opengaan die zijn marteldood zijn geweest ─ zoals een schipbreukeling die, na wanhopig tegen de 
kolkende zee te hebben geworsteld, eindelijk aan de horizon het verlangde strand ziet verschijnen. 
36 Ik zeg u: De beproevingen die de mens in deze tijd voor zichzelf heeft geschapen, zijn zeer 
moeilijk, want zij zijn noodzakelijk voor zijn verlossing. 
37 Op de geliefde van ieder mens zal de goddelijke gerechtigheid worden uitgevoerd, om rekenschap 
te eisen van het werk van ieder menselijk schepsel. 
38 Nu dan, geliefde mensen: jullie die een voorgevoel hebben gehad van Mijn Aanwezigheid in een 
vorm die voelbaar is voor jullie onvolwassenheid ─ hier hebben jullie Mij, die Mijn woord 
vermenselijkt, zodat jullie het kunnen voelen en begrijpen. Gij, die vele ogenblikken van bezinning 
hebt gehad over uw verleden, over uw heden en over de eeuwigheid die u wacht, gij neemt thans 
een grote geestelijke verantwoordelijkheid op u tegenover de mensheid: die van getuige te zijn van 
mijn nieuwe boodschap, van dit woord dat gij hebt gehoord aan de voet van de berg van het Derde 
Tijdperk. 
39 Jullie hebben nog veel te strijden tegen het "vlees" en tegen de wereld, opdat jullie niet langer 
haar dienaren zullen zijn ─ en jullie hebben nog veel om je hart te zuiveren, opdat jullie het tot een 
waardige drager van mijn woord zullen maken. 
40 Daarom is het nodig dat mijn werk jullie aan een voortdurende strijd onderwerpt en dat 
beproevingen niet ontbreken als wijze lessen in jullie leven, opdat jullie wakker zullen leven. 
41 Ik verzeker u dat degene die zijn geloof in pijn heeft gesterkt, degene zal zijn die zijn leven lang 
met de grootste standvastigheid trouw zal blijven aan Mijn wet. Want er zijn er die het geloof pas 
voelen herleven als ze een uitkering krijgen. Maar wanneer datgene waar zij om vragen of op hopen 
hen niet bereikt, dan keren zij mij de rug toe. Maar dit is geen geloof, dit kan niet het bolwerk zijn om 
in de grote strijd van het leven zijn toevlucht in te zoeken. 
42 Hoe belangrijk is het dat de mens weet wat geestelijke verzoening betekent, zodat hij, beseffend 
dat de ziel een verleden heeft dat God alleen kent, zijn beker van lijden met liefde, geduld, eerbied 
en zelfs vreugde kan aanvaarden ─ wetend dat hij daardoor vroegere en tegenwoordige vlekken 
wegwast, schulden betaalt en verdienste verwerft voor de wet. 
43 Er zal geen geestelijke verheffing zijn in pijn zolang men niet lijdt met liefde, met eerbied voor 
Mijn gerechtigheid en met overgave aan wat ieder voor zichzelf heeft verkregen. Maar alleen deze 
verheffing te midden van beproevingen zal in staat zijn de mensen de kennis te geven van wat de 
wet van geestelijke genoegdoening is. 
44 Beeft niet over deze openbaringen; integendeel, verheugt u bij de gedachte, dat dit woord het 
denkbeeld zal vernietigen, dat gij van een eeuwige straf hadt, en al de uitleggingen, die u in vroeger 
tijden van het eeuwige vuur gegeven zijn. 
Het "vuur" is het symbool van pijn, van zelfbeschuldigingen en van berouw dat de ziel zal folteren en 
haar zal zuiveren zoals goud gezuiverd wordt in de smeltkroes. In deze pijn ligt mijn wil, en in mijn wil 
ligt mijn liefde voor jou. 
45 Indien het waar zou zijn dat het vuur de zonden van de mensen uitroeit, dan zouden al de 
lichamen van hen die gezondigd hebben hier, in het aardse leven, in het vuur geworpen moeten 
worden, want dood zouden zij het niet meer voelen. Want de lichamen stijgen nooit op naar de 
geestelijke ruimte ─ integendeel, wanneer zij hun taak hebben volbracht, zinken zij weg in het 
binnenste van de aarde, waar zij opgaan in de natuur waaraan zij het leven ontleenden. 



46 Maar indien gij meent, dat wat gij "eeuwig vuur" noemt, niet voor het lichaam, maar voor de ziel 
is, is ook dit een grove dwaling, want in het Geestelijk Koninkrijk zijn er geen stoffelijke elementen, 
noch heeft vuur enige uitwerking op de ziel. Wat uit materie geboren wordt, is materie, wat uit geest 
geboren wordt, is geest. 
47 Mijn woord komt niet naar beneden om een geloof aan te vallen. Als iemand dat denkt, vergist hij 
zich schromelijk. Mijn Woord zal de inhoud verklaren van alles wat niet juist is geïnterpreteerd en 
wat daarom dwalingen heeft voortgebracht die van generatie op generatie onder de mensheid zijn 
doorgegeven. 
48 Welke waarde zouden mijn wet en mijn onderricht hebben, indien zij niet in staat waren de zielen 
te redden van dwaling en zonde? En wat zou de zin van mijn aanwezigheid als mens in de wereld zijn 
geweest, als er velen waren die voor eeuwig zouden moeten vergaan, in een verzoening zonder 
einde? 
49 Luister naar mijn woord, en je zult zien uit hoeveel duisternissen het je bevrijdt. Luister naar mijn 
woord en gij zult alle openbaringen ontdekken die uw ziel begeert, de kennis die gij moet bezitten, 
en alle verklaringen voor uw twijfels. 
50 Alles wat de mens over het geestelijk leven moet weten om zijn levensweg op dat vlak van 
bestaan te kunnen richten, openbaar ik jullie in mijn onderricht. 
51 Zo zult gij een idee hebben van de evolutie van de ziel, zult gij kennis hebben van de stadia die de 
ziel doorloopt, en zult gij het belang kennen van herstel. Maar als jullie werkelijk Mijn leringen willen 
begrijpen, zeg Ik jullie, dat jullie moeten leren dit niveau van materialisme, waarop jullie leven, te 
verlaten, vanwaar het voor jullie onmogelijk is het Licht der waarheid te zien. 
52 Het verstand alleen is niet in staat de inhoud van dit werk te begrijpen. Er is ook spirituele 
gevoeligheid en intuïtie voor nodig om door te kunnen dringen tot de kern van mijn spirituele leer. 
53 Dit is de reden waarom Ik Mijn discipelen leer bidden van geest tot geest. Want zonder deze 
manier van bidden zullen de mensen niet in staat zijn de verlichting van hun geest met andere 
middelen te bereiken. 
54 De tijden die de profeten hebben voorspeld, de tijden waarin de Geest der Waarheid zou komen 
om alles op te helderen, zijn juist de tijden die u thans beleeft. Maar Ik heb jullie willen verrassen 
door Mijzelf in deze vorm te openbaren, om jullie op de proef te stellen hoe doordrongen jullie zijn 
van de betekenis van de profetieën die zeggen dat Ik Mijzelf geestelijk zou openbaren door middel 
van het menselijk verstandsvermogen. 
55 Heden, nu Mijn belofte vervuld is toen Ik Mijzelf door hen aan de mensen bekend maakte, wil Ik 
dat jullie niet vergeten dat een van de grootste doelen van Mijn verkondiging was, dat jullie de weg 
van bidden en opstaan die Ik jullie geleerd heb, over de hele wereld zouden verspreiden, zodat de 
mens zou weten hoe hij zich kan voorbereiden om Mijn Aanwezigheid te voelen in zijn ziel, in zijn 
geest en in zijn hart. 
56 Gelooft gij niet, geliefde mensen, dat het beter zou zijn indien gij het zoudt zijn die de mensheid 
mijn tegenwoordigheid in de geest zou verkondigen in dit derde tijdperk, en niet de ontketende 
elementen, de ontketende stormen, de aardbevingen die steden verwoesten, de zeeën die het land 
verwoesten, en het land dat zee wordt? Denkt u niet dat het van uw kant geestelijker en menselijker 
zou zijn om op deze gebeurtenissen te anticiperen door uw vervulling van liefde en barmhartigheid? 
57 Bereidt u voor in waarheid en in geest, dan zal Ik dit volk gebruiken als Noach, die sterk was in 
geloof, en Ik zal hem adviseren een geestelijke ark te bouwen, in welks boezem de mensen redding 
zullen vinden ─ een ark gebouwd door geloof, door vergeestelijking, door barmhartigheid, die een 
ware tempel van vrede, van veiligheid, en een toevluchtsoord zal zijn, zowel in materiële als in 
geestelijke rampen. 
58 Wanneer de tijden voorbijgaan en de mensen de getuigenissen en tekenen onderzoeken om de 
waarheid van mijn verkondiging te bewijzen, zullen zij begrijpen dat alles wat in deze tijden is 
gebeurd niets anders was dan een van de vele tekenen die aan de wereld het einde van mijn 
verkondiging en het begin van een andere periode aankondigden. 
59 Hoezeer hebben de profeten van het derde tijdperk geslapen! Slechts zelden open je je ogen en 
maak je ze klaar om te zien wat er komt. Daarom weet dit volk niet alles wat het zou moeten weten 



over de toekomst, net zoals in andere tijden Israël eeuwen vóór een gebeurtenis werd voorbereid en 
gewaarschuwd door hun profeten. 
60 Het moest Mijn woord zijn dat u waarschuwt en wakker schudt, zoals Ik doe op deze dag waarin Ik 
u ook aankondig dat de Goddelijke Gerechtigheid de overheden of heersers van de aarde zal treffen, 
omdat ook zij hun ziel zullen zuiveren. Zij zullen meer en meer beproefd worden, want zo bereid Ik 
de tijd van vrede, welvaart en vereniging voor, die zal volgen op de tijd van beproeving. 
61 Na de nieuwe zondvloed zal de regenboog stralen als een symbool van vrede en van het nieuwe 
verbond dat de mensheid geestelijk met haar Heer zal sluiten. 
62 Jullie moeten voorbereid zijn op een zware strijd, want jullie zullen allen moeten strijden tegen de 
draak van het kwaad, wiens wapens zijn: roem, haat, aardse macht, losbandigheid, ijdelheid, 
egoïsme, leugens, afgoderij en fanatisme ─ alle machten van het kwaad die voortkomen uit het 
menselijk hart, waartegen jullie met grote moed en geloof zullen moeten strijden, totdat jullie het 
verslaan 
63 Wanneer de draak van uw hartstochten door uw wapens van licht zal zijn gedood, zal een nieuwe 
wereld voor de ogen der mensen verschijnen - een nieuwe wereld, hoewel zij dezelfde is, maar zij zal 
er mooier uitzien. Want dan zullen de mensen het gebruiken voor hun welzijn en vooruitgang, en in 
al hun handelingen een ideaal van vergeestelijking inbrengen. 
64 De harten zullen worden veredeld, de geesten van de mensen zullen worden verlicht, de geest zal 
van zijn bestaan kunnen getuigen. Al wat goed is zal bloeien, al wat verheffend is zal dienen als zaad 
voor menselijke werken. 
65 In de stof zult u eveneens de transformatie ervaren: De rivieren zullen rijk aan water zijn, de dorre 
akkers zullen vruchtbaar zijn, de natuurkrachten zullen terugkeren tot hun gewone loop, omdat er 
harmonie zal heersen tussen de mens en God, tussen de mens en de goddelijke werken, tussen de 
mens en de wetten die door de Schepper van het leven zijn voorgeschreven. 
66 Lijkt mijn woord op een fantasie voor jou? Dat komt omdat jullie niet beseffen dat jullie aan het 
einde van een aards tijdperk staan en aan het begin van een geestelijk tijdperk. Uw reis door deze 
wereld is zo kort dat velen van u niet in staat zijn de veranderingen op te merken die in het materiële 
leven of in het geestelijke leven plaatsvinden. Want soms duurt het eeuwen voor deze overgangen 
voltooid zijn. Alleen de studie van een geest, verheven door geloof, door goedheid en door gebed, 
maakt het mogelijk de invloed van de tijd op de mensen te beseffen. 
67 Wanneer gij, die Mij met scepsis hoort, in het geestelijke zijt, zult gij deze waarheid in al haar 
volheid kunnen vatten, want dan zult gij in staat zijn de vergelijking te maken van uw aardse bestaan 
bij de verschillende gelegenheden, waarin gij haar hebt bewoond, en zult gij in staat zijn de evolutie, 
de doelstellingen en de beginselen van elke aardse fase en van elk geestelijk tijdperk te beoordelen. 
Dan zult gij betreuren dat gij niet hebt geweten hoe gij de ervaring van uw ziel moest gebruiken om 
werken te volbrengen waardig aan hen die zo lang leerlingen van het leven zijn geweest. 
68 Ik laat deze woorden in uw gedachten geschreven, opdat gij, wanneer gij getuige zult zijn van hun 
vervulling, mijn woord zult zegenen en zult opstaan om getuigenis af te leggen van mijn leer en van 
de verklaring van al de gebeurtenissen, die ik u thans voorzeg. 
69 Ik weet, dat het berouw van hen, die Mijn woord niet geloofden of het verwierpen, zeer groot zal 
zijn, wanneer zij getuige zullen zijn van zijn komst, en hun harten zullen vol zinnen zijn, die Mij om 
vergiffenis zullen vragen, omdat zij hebben getwijfeld. Maar Ik weet ook, dat er onder hen zullen zijn, 
die vervuld zullen zijn van ijver, en die veranderd zullen worden in de onvermoeibaarste zaaiers van 
Mijn onderricht. 
70 De mens heeft, om zijn geloof als een levende vlam in stand te houden, altijd buitengewone 
gebeurtenissen nodig gehad om hem tot nadenken aan te zetten en zijn gevoelens te verheffen. Bij 
gebrek aan zielsontwikkeling twijfelt hij aan de waarheid wanneer deze zich op een duidelijke manier 
openbaart en niet gehuld is in sluiers van mysterie. 
71 Altijd hebt gij Mij gezocht door pijn, weinigen zijn het die Mij zoeken uit liefde en dankbaarheid. 
72 De mens moet zichzelf kennen, opdat hij zich ervan bewust wordt dat hij niet alleen materie is, 
maar dat hij ook een edel, goed deel van zijn wezen heeft, dat de geest is. 



73 Zij die geestelijk meer ontwikkeld zijn, erkennen Maria als geest zonder haar een bepaalde vorm 
te geven. Maar zij die moeten zien om te geloven, hun mentale achterstand dwingt hen om beelden 
te zoeken die hun mentale kwaliteiten weergeven. 
74 Als jullie de Meester tot voorbeeld nemen, door het lichaam te beheersen zodat jullie geestelijke 
gaven zich kunnen ontplooien, zullen jullie in staat zijn van Mij alles te ontvangen wat jullie nodig 
hebben om goed te doen. Maar je moet dit niet doen om op te scheppen tegen anderen, maar om je 
Meester te volgen. 
75 Als u God zoekt, zoek Hem dan in het geestelijke, in het goede, in de wonderen der natuur, maar 
zoek God niet in beelden. 
76 Maria is de Geest, zo versmolten met het Goddelijke, dat zij een van haar aspecten vormt, zoals 
voorgesteld door de drie verschijningsvormen: De Vader, het Woord, en het licht van de Heilige 
Geest. In die zin is Maria de Geest van God die de goddelijke zorg openbaart en belichaamt. 
77 Maria is het die u inspireert en aanmoedigt om verdiensten te verwerven en de beproevingen van 
de wereld waarin u leeft met overgave en bereidwilligheid te aanvaarden, opdat u te midden van de 
beproevingen geestelijk geluk zult vinden, want dit zal uw ziel helpen om tot grotere verheffing te 
komen. 
78 De ziel zal genieten en deel krijgen aan God. Maar eerst moet het evolueren door verschillende 
lichamen te bewonen en dan verder evolueren op hoge levensvlakken totdat het de eeuwige 
volmaaktheid bereikt. 
79 Mijn volk, stelt u niet tevreden met alleen het horen van Mijn woord ─ doorgrond het, opdat 
wanneer u Mij niet meer in deze vorm hoort, u zich sterk zult voelen en het voorbeeld van uw 
Meester zult volgen in het goed doen aan de mensheid. Uw handelingen zullen altijd gebaseerd zijn 
op Mijn waarheid. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 353  
 
1 Het hart van de Vader opent zich liefdevol om jullie te ontvangen. Want Ik zie uw lijden en schenk u 
Mijn barmhartigheid. 
2 Stroomt de fontein van genade in deze Derde Tijd; en als Ik in de Tweede Tijd Mijn apostelen met 
Mijn Woord heb voorbereid, verlicht Ik in deze Tijd de gehele mensheid met het Licht van Mijn 
Heilige Geest. Want ik wil iedereen waardig maken om zich kinderen van God te noemen. 
3 Jullie zijn het uitverkoren volk van Israël, de sterken, de verwekten, en jullie zullen de scharen van 
de gehele mensheid moeten voorgaan, want jullie zijn allen Mijn kinderen. In deze tijd kies ik de 
zondaar, geef ik de verloren zoon de kans op de verlossing van zijn ziel. 
4 Ik wil niet dat iemand verloren gaat, ik wil niet dat iemand van jullie uit mijn boezem wegtrekt, 
want mijn liefde is uniek. Hier zijn mijn barmhartigheid en mijn volmaakte liefde. 
5 Noch verraad ik u, noch kijk ik naar de smet in uw hart. Ik hoor jullie berouw als jullie tegen Mij 
zeggen: "Vader, wij willen deze weg bewandelen zonder enige smet." Dan vergeef ik elke zonde. Ik 
hoor u ook tot Mij zeggen: "Vader, wij willen uw weg volgen" en Ik zeg tot u: "Gaat deze weg in, die 
vol is van deugd. Het is de zuivere weg waarlangs de zonde uit uw hart zal worden verwijderd." 
6 Vragen jullie Mij jullie te laten communiceren met jullie naasten, en inderdaad, op deze genadedag 
zegt de Meester jullie: Ik verleen jullie deze genade voor de laatste maal. Want waarlijk, ik zeg u: Na 
dit jaar zal er geen sprake meer zijn van deze manifestaties via de menselijke geest. Maar de zielen, 
voor wie gij Mij om licht vraagt, zullen zich slechts van geest tot geest aan u bekend maken. Daarom 
bereid Ik u voor, opdat uw ziel zich meer en meer zal verheffen, opdat gij deze genade zult 
ontvangen. 
7 Jullie zullen nooit weerloos zijn, volk, want Ik heb Mij nooit van jullie afgewend, Ik heb jullie altijd 
beschermd met de tederheid van Mijn Barmhartigheid. gij zijt het die u soms van Mij hebt 
afgezonderd; Ik heb Mij nooit van u afgezonderd; Ik heb Mij nooit van u afgezonderd. 
8 Vandaag herinner ik jullie eraan dat er voor jullie een Vader is, een allerbeminnelijkste Vader, die 
jullie Zijn barmhartigheid schenkt om jullie op het ware pad te leiden 
9 De mens heeft een duister verband over uw ogen gelegd en heeft u van het veilige pad doen 
afdwalen; hij heeft u naar de afgronden geleid, naar de duisternis. Maar waarlijk, Ik zeg u, gezegend 
volk, Ik wil niet dat u verloren gaat. Daarom geef ik je een nieuwe kans voor je verlossing. 
10 Ik schrijf nu in ieder van jullie harten het woord "liefde" ─ liefde die de beste verdediging is van 
het volk Israël ─ liefde die het machtigste wapen is voor de hele mensheid ─ liefde die jullie werkelijk 
in het Koninkrijk van Licht zal brengen. 
11 In het verleden was je verdwaald, wandelde je als de verloren zoon op de wegen van de wereld, 
radeloos in je ziel, teleurgesteld in je hart, met verdriet gegraveerd in het diepst van je wezen, en je 
vond geen woord van troost, noch een hand om je te leiden, en soms verscheen de fata morgana van 
de woestijn voor je. En toen je dacht dat je de veilige weg had ontdekt, begreep je op hetzelfde 
moment dat je je had vergist en dat het licht dat voor je ogen was verschenen slechts een bedrog 
was. 
12 In deze tijd zijn jullie de weg van het licht ingeslagen. Het is geen toeval dat je op dit pad bent 
gekomen ─ het is Mijn wil geweest. Want waarlijk, Ik zeg u, geliefde mensen: "Geen blad van de 
boom beweegt zonder Mijn wil." Want het lot van elk schepsel is in Mij. 
13 De Vader zegt jullie: In de Tweede Era, toen het lichaam van Jezus naar de grafkelder werd 
gedragen, zond mijn Geest om het licht te geven aan de zielen die in duisternis verkeerden en hen te 
bevrijden van hun ketenen. Vanaf dat moment ontvingen de zielen die veroordeeld waren tot de 
"eeuwige" nacht het licht. 
14 Mijn woord zal uitkomen, de zielen zullen de verrijzenis ontvangen door mijn genade en door mijn 
liefde en steeds meer verheffing zoeken in het geestelijk dal. Want zij hebben hun Heer herkend, hun 
Verlosser, die voor hen kan gaan. Zij zullen Hosanna zingen voor de Heer, en ik zal hun waarlijk een 
andere genade schenken: Om hen in je beschermengelen te veranderen, zodat zij je naar 1950 
kunnen leiden. Je zult hun boodschappen en raadgevingen ontvangen door intuïtie, en in momenten 
van beproeving kun je hen in Mijn naam aanroepen. Hun wil is mijn wil, in hun liefde voor u is mijn 



liefde, want zij hebben zich gewassen in het zuiverste water van het Lam en hebben zich die genade 
waardig gemaakt. 
15 Gij zijt het uitverkoren volk, aan wie de wet is gegeven, opdat de mensheid zich daardoor zou 
kunnen laten leiden. En nu is het tijd voor deze mensheid om op te staan in de weg van licht en 
waarheid door mijn geboden te gehoorzamen. 
16 Ik heb u Mijn Goddelijk Licht in drie tijden gegeven, maar Ik breng u geen vruchten met een 
verschillende "smaak". Mijn onderricht in deze Derde Tijd is hetzelfde geestelijke onderricht als 
datgene wat Ik u altijd heb toevertrouwd. 
17 Te allen tijde is de ziel gematerialiseerd. Daarom is de mensheid gedesoriënteerd en weet zij niet 
hoe zij zichzelf geestelijk kan leiden op het pad dat haar tot volmaaktheid zal brengen. 
18 De Meester is bij jullie geweest om jullie uit te kiezen en voor te bereiden, om jullie om te vormen 
tot arbeiders die mijn woord zaaien in de harten die naar waarheid verlangen. Maar twijfel en gebrek 
aan vergeestelijking zijn de reden geweest waarom mijn Werk nog niet door de hele mensheid is 
erkend. 
19 Klein is het getal dergenen, die Mij in deze tijd hebben gehoord. Mijn Universele Straal heeft je 
verlicht en je voorbereid, zodat al Mijn kinderen Mijn oproep kunnen horen door jouw bemiddeling. 
20 Bereid u voor, Israël, om met vertrouwen en moed het zwaard van de liefde op te nemen 
waarmee u zult strijden tegen de duisternis die nog op u wacht, ook in de laatste dagen van mijn 
verkondiging in deze gedaante. 
21 Mijn Goddelijk Woord heeft zich bekend gemaakt door het menselijk intellect om u, door de 
essentie van Mijn Woord, voorbereiding en leven te geven voor de verheffing van uw ziel, opdat u 
het voorbeeld zult zijn voor de mensheid. 
22 In jullie ziel heb Ik Mijn onderricht gelegd, opdat het zich zou verheffen en het lichaam ervan zich 
zou overgeven, opdat jullie de boodschappers van Mijn Woord zouden zijn, opdat de mensen geen 
hinderpaal zouden worden voor de voortgang van het werk van de Geest 
23 De wereld voedt heidendom en afgoderij. Ik heb u nooit een Leer gegeven die fanatisme 
bevordert of de spiritualiteit ontkent die in Mijn Werk bestaat. De krachten der natuur hebben Mij 
aanschouwd, maar de wereld slaapt in een diepe slaap en laat de ziel in de afgrond en in de 
duisternis blijven. Sta op, Israël, met gehoorzaamheid, met kracht in uw geest, om tot de wereld te 
spreken en haar wakker te schudden. 
24 Daar gij u niet hebt voorbereid, daar gij Mijn leer niet hebt verzameld, noch bestudeerd, zal Ik Mij 
dus niet meer door de stemdrager aan u bekend maken ─ neen, want Mijn Wil is één, en zij 
openbaart zich door Mijn Woord in de gehele wereld tot voltooiing te brengen ─ in het zichtbare en 
in het onzichtbare. Na 1950 zal ik jullie blijven begeleiden en inspireren van geest tot geest. 
25 Jullie zullen niet vergaan, want dan zou ik niet langer God zijn. Maar alles wat uit Mij voortkwam 
moet naar Mij terugkeren. Maar de ziel moet zich zuiveren en verdiensten verwerven in haar strijd 
om haar zuivere oogst uit te spreiden voor Mijn doordringende blik. 
26 Sta op met moed om de duisternis te trotseren, het bedrog. Laat de waarheid zien die je in deze 
tijd hebt ontvangen. 
27 De herder Elia zal jullie voorgaan en jullie uitleggen wat jullie niet begrepen hebben. Leid u zelf op, 
wees als zachtmoedige en nederige schapen die aan de wereld getuigen wat zij van mijn 
Goddelijkheid hebben ontvangen. 
28 Maria zal jullie met haar mantel bedekken en uit haar moederlijk hart zal de goddelijke tederheid 
vloeien, zodat jullie haar in jullie hart kunnen dragen en zij jullie tot bemoediging zal zijn. 
29 Bereidt u voor, volk, want er zullen moeilijke tijden over u komen en het is niet Mijn wil dat gij, bij 
gebrek aan voorbereiding, leiding zoekt bij de blinde en behoeftige die u niets te geven heeft. Ik heb 
Mij in deze tijd bekend gemaakt om de blinde licht te brengen en hem de weg te wijzen. 
30 Bedenk dat de Meester jullie lang geleden heeft gezegd dat jullie zullen moeten strijden tegen het 
bedrog van de valse stem-dragers. Want in de toekomende tijden zullen valse werkers hun 
opwachting maken. 
31 Het is niet mijn wil dat jullie zwak of zonder kennis zijn. Maar als jullie je zo voelen, is dat niet 
omdat jullie Mijn onderricht ontbeerd hebben, maar omdat jullie het niet in jullie hart geprent 
hebben. Velen van jullie vertrouwen erop dat Ik langer bij jullie zal zijn als Meester, bekend gemaakt 



door de menselijke geest. Maar ik zeg jullie wakker te zijn, want deze tijd loopt ten einde. Daarom 
zeg Ik u, dat gij bereid moet zijn, want onder u zullen de leraars verschijnen, die Mijn onderricht aan 
de wereld zullen geven. 
32 De mensheid zal Mij zoeken, zij zal Mijn Werk zoeken, zij zal jou zoeken. De man die het meest 
gelasterd heeft, zal degene zijn die Mij het spoedigst zal zoeken, en gij zult dan bereid moeten zijn 
met hem over Mijn leer te spreken. 
33 Israël, verloochen nooit mijn barmhartigheid en sluit uw lippen niet om mijn waarheid te 
verbergen. Niemand bezit deze wijsheid zoals u, en zelfs de meest beperkte geest zal, op het juiste 
moment, geen van uw woorden ongehoord laten. Als je voorbereid bent, zullen er woorden over je 
lippen komen die de wereld versteld zullen doen staan. 
34 Laat deze gelegenheid niet voorbijgaan, Israël, wees altijd bereid de zending te volbrengen en het 
licht te geven aan hen die in duisternis verkeren. Vertrouw op mijn woord, want in de loop der tijden 
zul je zien dat slechts één leer op aarde stand zal houden: die van de liefde. 
35 Morgen zullen grote menigten op weg gaan en gij moet hen dan de weg wijzen, hun afgoderij en 
fanatisme wegnemen, bidden opdat Mijn Licht moge schijnen in hun geest, in hun ziel, opdat zij hun 
blik zullen richten op het Oneindige en zij Mijn Aanwezigheid zullen aanschouwen, die tot hen zal 
zeggen: "Wees welkom bij de Vader, gij hebt u met geloof en met hoop op Mij voorbereid om Mijn 
Woord te ontvangen en Ik ontvang u." 
36 Vanaf de vroegste tijden heb Ik uw zielen voorbereid door hen dichter bij het pad van de deugd te 
brengen en Ik heb u Mijn inspiratie gegeven. 
37 Ik heb u te allen tijde gerechtigheid, liefde en gehoorzaamheid aan mijn wet voorgehouden. Deze 
strijd heeft u zwaar geleken, en het bewandelen van deze weg moeilijk. Daarom werk ik constant aan 
jullie harten. Mijn Woord is als een beitel die een hard rotsblok nadert en er voortdurend aan werkt 
om het vorm te geven, om een heiligdom te scheppen op het altaar waarvan de deugden die Ik u 
gegeven heb, schitteren. Daar zal Ik vertoeven om jullie geloof te aanschouwen en jullie gebed in 
ontvangst te nemen ─ daar zullen jullie, volgens Mijn Wil, Mijn Goddelijk Woord bewaren als in een 
kist, opdat jullie morgen, wanneer jullie je verlaten achten en omringd door de tegenslagen van dit 
leven, je herinneren dat jullie een schat in je hart dragen, dat jullie ziel er de eigenaar van is, en dat 
jullie barmhartigheid moeten tonen aan de massa's mensen die omkomen van dorst en die Ik zie 
hongeren naar de waarheid. Geef hun het brood dat ik u gegeven heb, het brood van het leven dat 
de ziel voedt. 
38 Mijn woord is als een luide klok, die op dit ogenblik de zielen oproept om hun moed, kracht en 
geloof te geven. 
39 U hebt zonder richting rondgezworven, als een zwerver die het doel van het pad niet vindt. Toch is 
de Vader tot u gekomen in deze tijd van strijd voor de mens. Terwijl de wisselvalligheden van het 
leven u benauwen en het onrecht zijn hoogtepunt bereikt, ben ik gekomen als een stralend licht dat 
de duisternis verdrijft. 
40 Ik heb u geroepen omdat gij behoort tot de twaalf stammen van het gezegende volk Israël. Ik 
wilde niet dat deze tijd zou voorbijgaan zonder dat uw ziel Mijn vrede zou voelen en dat u aan het 
banket zou genieten van de beste spijzen die Ik u op Mijn tafel heb gegeven. 
41 Ik spreid mijn vaderlijke armen uit om jullie zielen te ontvangen, om mijn woord in jullie harten in 
te prenten, om jullie de wet te tonen, om jullie mijn goddelijke aanwezigheid als de heilige Geest te 
laten voelen. 
42 Ik wacht op uw verheffing en vergeestelijking om u ten volle mijn barmhartigheid te schenken. De 
ketenen van de zonde binden je nog steeds. Daarom zegt de Vader tot jullie: Ik heb jullie 
onderworpen aan een moeilijke strijd, maar Ik heb jullie de nodige kracht gegeven om de 
hindernissen te kunnen overwinnen. 
43 Bevrijd u van de zonde, maak u vrij van haat en van het kwade, en kom tot Mij om u met Mijn 
onderricht voor te bereiden. Want morgen zullen jullie boodschappers zijn van deze waarheid. 
44 "Weest niet in verwarring en verdraait niet de weg die Ik u heb onderwezen door aan Mijn werk 
de verschillende geloven van de wereld toe te voegen. Want dan zal Ik u ter verantwoording roepen 
als slechte discipelen, die hun lampen hebben gedoofd en zijn gaan slapen als de dwaze maagden uit 
Mijn gelijkenis. 



45 de weg die Ik voor jullie heb uitgestippeld is als een smeltkroes waarin jullie ziel zich zuivert om 
tot Mij te komen; Ik ben het die jullie tot Mij zal doen komen 
46 De smeltkroes waaraan de Vader jullie onderwerpt, doet jullie de juiste weg kennen en raadt jullie 
aan jullie ziel te zuiveren door jullie goede werken, door het vervullen van bevelen en geestelijke 
genoegdoening. 
47 Het is noodzakelijk dat gij u zuivert, opdat gij mijn Aanwezigheid kunt voelen en de inspiratie van 
mijn Goddelijke Geest kunt ontvangen. Daarom heb ik jullie ook geleerd te bidden. 
48 Mijn vrede moet in elk huis zijn, uw kinderen moeten zijn als een zaad van vrede. Gij zult hen 
leiden door gerechtigheid, door liefde en barmhartigheid, door goede voorbeelden. In elk huis zal Ik 
wonen als een pelgrim en Ik zal er spreken over Mijn Wet, die in het geweten is van de vaders van 
het gezin, opdat zij zich zullen voegen naar Mijn Wil. 
49 Ik zal de huizen der mensen binnengaan en hun hebzucht uitroeien. Ik zal hen leren te leven als 
broeders en zusters, opdat zij elkander liefhebben en in vrede leven. 
50 Gezegend volk, deze tijd waarin Ik nu tot jullie spreek en waarvan het einde nabij is, zal het begin 
zijn van het einde van het kwaad, het hoogtepunt van de verdorvenheid die de wereld in deze tijd 
heeft gevoed. 
51 Het licht van de Heilige Geest zal in al zijn pracht schijnen over de hele wereld. Al mijn kinderen 
zullen de helderheid ervan aanschouwen, en het zal dienen om hen te doen herleven in een nieuw 
leven vol vrede. 
52 Wanneer zullen deze gebeurtenissen plaatsvinden, mijn volk? Je weet het niet. Ik laat alleen de 
profetie in uw hart geschreven; maar wanneer gij gereed zijt, zal het u niet moeilijk vallen mijn 
tegenwoordigheid te voelen en mijn stem te horen van geest tot geest. 
53 Morgen zult gij u geestelijk verenigen, zoals ik u heb gevraagd, en zo zult gij op weg gaan en uw 
moeilijke opdracht volbrengen. Jullie zullen je gedachten, je idealen en je wil verenigen, zodat Ik de 
Mijne onder jullie kan volbrengen. 
54 Zalig volk: prent Mijn woord in uw hart, overdenk, bestudeer en onderzoek, en gij zult de smaak 
van dit voedsel, dat Ik u heb nagelaten, voelen. Jullie zullen op weg gaan, naar jullie naasten, naar de 
verschillende provincies, en jullie zullen als boodschappers zijn van Mijn vrede, Mijn licht en Mijn 
genade, waarvan Ik jullie tot brengers maak. 
55 In deze hoek van de aarde waar jullie wonen, is het licht van mijn Geest neergedaald om jullie 
bestaan te verlichten en jullie te veranderen van egoïstische wezens in echte broeders en zusters van 
jullie naasten. 
56 "Arbeiders van Mijn velden" noem Ik jullie in Mijn Woord, omdat Ik tot jullie gekomen ben om 
jullie de volmaakte manier te leren om liefde te kweken in de harten van de mensen. 
57 Voorlopig verlang Ik van u nog niet de vrucht van de wijnstok, omdat gij nog veel van Mij moet 
leren om Mij een vrucht te kunnen geven die Mij waardig is. Niettemin moeten jullie er vaak aan 
denken dat Mijn manifestatie in deze vorm niet eeuwig, maar tijdelijk zal zijn, en dat jullie tot het 
laatst van Mijn leringen moeten leren. 
58 De luide klok, die gij zo lang hebt gehoord en die u geestelijk tot de vergadering riep, slaat nu zijn 
laatste slag. Het geluid ervan is zwaar en vol gerechtigheid, want nu is het niet meer de uitgelaten 
roep die de onwetenden uitnodigt tot het geestelijk banket, of de oproep aan de zieken om zich te 
ontdoen van hun zware last door alleen maar naar mijn woord van leven te luisteren. Nu is het de 
wekroep, die de discipelen, die reeds lang de Goddelijke leringen hebben ontvangen, bijeenroept; 
het is de stem, die allen, die bewijzen van mijn waarheid, gaven, bevelen en weldaden hebben 
ontvangen, beveelt zich rond hun Vader en Meester te verzamelen, opdat zij zijn laatste leringen, zijn 
laatste levensregels mogen horen. 
59 Zalig zijn de zielen die, zich bewust van het belang van deze ogenblikken, zich onttrekken aan de 
verlokkingen van de wereld en aan genoegens zonder inhoud, om in de geest bij Mij te zijn. Want zij 
zullen weten hoe zij mijn goddelijke geboden moeten interpreteren en opvolgen. Zij zullen de 
wijnstok kunnen blijven verzorgen en aan het eind van de dag, wanneer zij Mijn roep door de geest 
horen, zullen zij Mij de verrukkelijke vruchten van hun vergeestelijking, hun liefde en verheffing 
kunnen aanbieden. 



60 Het jaar 1950 is geschreven in de geest van dit volk omdat het het jaar is dat door mijn wil is 
vastgesteld voor de voltooiing van dit stadium van mijn manifestatie door de menselijke geest. 
61 Ik heb u Mijn onderricht gezonden opdat gij daarin bemoediging en licht moogt vinden in het 
lijden. Want de tijd van grote beproevingen komt voor de mensheid, en Ik wil dat Mijn volk er 
ongedeerd en zegevierend doorheen komt. 
62 Toch zie ik je zwak in je geloof. Het is genoeg dat de natuurelementen worden losgelaten, en je 
hart is al vervuld van angst. Waarom? Heb Ik jullie niet gezegd dat de natuurkrachten jullie moeten 
gehoorzamen en respecteren als jullie je op het pad van Mijn Wet begeven? 
63 Ach, mensen, het is omdat jullie geweten jullie telkens weer zegt dat jullie je plicht als goede 
discipelen niet nakomen! 
64 Ik lieg niet, noch overdrijf ik wanneer ik u zeg dat de natuurrijken uw stem kunnen horen en u 
gehoorzamen en respecteren. De geschiedenis van Israël is geschreven als een getuigenis van Mijn 
waarheid, en daarin kunt u ontdekken hoe het volk van God steeds weer werd erkend en 
gerespecteerd door de krachten en elementen van de natuur. Waarom zou dat niet voor jou gelden? 
Denk je dat mijn kracht of mijn liefde voor de mensheid in de loop der tijden is veranderd? Neen, gij 
scharen die dit woord hoort, het licht van mijn Geest omgeeft u, mijn kracht en mijn liefde zijn 
eeuwig en onveranderlijk. 
65 Nu wil Ik dat dit volk, het nieuwe Israël, vol geloof, kracht en geestelijk licht onder de mensheid 
verschijnt, om ook aan de wereld te getuigen van de waarheid van Mijn bestaan, Mijn liefde en Mijn 
gerechtigheid, zoals dat volk van het Eerste Tijdperk getuigde van het bestaan en de gerechtigheid 
van de levende en ware God. 
66 Bedenk dat gij het gevangen volk zijt, dat het Nieuwe Egypte de wereld is, en dat Farao het 
heersende materialisme is, dat knecht en martelaar maakt. Maar bedenk ook dat jullie je moeten 
verenigen in de strijd en samen jullie omzwervingen moeten voortzetten, om nooit door jullie 
vijanden verslagen te worden. Dan zult gij al die wonderen en machtige werken, die het volk Israël op 
zijn weg naar de bevrijding heeft ondervonden, herhaald zien, zij het nu in geestelijke vorm. 
67 Mijn volk, geliefd volk: Als u werkelijk de vrijheid van geest liefhebt, als u hongert en dorst naar 
gerechtigheid, als de ketenen van schaamte en ellende die u met u meesleept werkelijk zwaar op u 
drukken, verenig u dan geestelijk, bid oprecht, versterk uw voornemens, laat het licht van het geloof 
u verlichten, van inspiratie en ideaal, en op weg gaan naar het nieuwe Beloofde Land, waarvan het 
bestaan even zeker is als het land Kanaän was voor het Israëlitische volk dat in het Eerste Tijdperk de 
beproevingen en de beproevingen van de woestijn doorstond tot het de vervulling van de goddelijke 
belofte had bereikt. 
68 Het is mijn stem die u wekt, en als gij haar zoudt negeren, zal zij u morgen niet voor de tweede 
maal wekken. 
69 Israel: "Gaat onvermoeibaar op weg naar Mijn onderwijzing die Ik in uw hart en in uw ziel heb 
gelegd. Ik ben de Meester die tot u komt om tot u te spreken in de intimiteit van uw hart en om u het 
vuur van mijn liefde te laten voelen om uw ziel te verheffen tot het licht en de genade van mijn 
Goddelijke Geest. 
70 Onvermoeibaar schenk Ik u Mijn barmhartigheid om u van de ondergang te redden. Als Arts zalf Ik 
u met Mijn balsem en als Vader kom Ik tot u, Ik troost u en Ik laat u uw onvolkomenheden zien. 
71 Gezegend Israël, ik vraag u: Wat zult gij morgen doen, wanneer de Meester zich niet meer door 
het menselijk verstand laat kennen? Jullie zijn nog niet in staat de grootsheid van Mijn Werk te 
bevatten en daarom heb Ik jullie gezegd Mijn Woord te bestuderen en te doorgronden, opdat jullie 
niet vervallen in fanatisme en afgoderij. Ik heb tot u allen gesproken, met u allen heb Ik aan Mijn 
tafel gezeten en u allen heb Ik op de beste plaats gezet. Ik heb u de nederigheid van Mijn Geest 
getoond, opdat ook gij nederig moogt zijn. 
72 Besef, geliefde mensen, dat het nu de tijd voor u is om zachtmoedig en nederig te zijn, opdat u de 
ware spiritualisten zult zijn die de essentie, de liefde en de kracht van uw Vader in zich dragen, zodat 
u op deze weg kunt gaan. Want ik heb u onderwezen met het licht van de heilige Geest, en als gij 
thans nog leerlingen zijt, zult gij morgen meesters zijn. 
73 Ik zal je alles geven wat je nodig hebt om de wereld te voeden. Gij zult naar de natiën, de 
volkeren, de dorpen en de provincies gaan en doorgeven wat ik u heb toevertrouwd. En door 



inspiratie zult u een onuitputtelijke bron van licht, genade, liefde en onderricht voor uw 
medemensen hebben. 
74 Ik heb je nooit iets onnodigs of slechts geleerd. Mijn Wet en Mijn Werk zijn zuiver en ver van 
materialisme. Daarom heb Ik fanatisme en afgoderij uitgebannen en zelfs de materiële symbolen die 
het geestelijke belichamen, heb Ik u ontnomen. Ik heb jullie de zuivere, volmaakte manier geleerd 
om te bidden en Mij te zoeken. 
75 Het is niet Mijn wil, Israël, dat jullie morgen de gebedshuizen veranderen in huizen van fanatisme. 
Want Ik heb jullie onderwezen hoe je de Spiritualistische Leer moet beoefenen, en wanneer je van 
Mijn leringen gebruik hebt gemaakt, zul je de rechtstreekse dialoog van geest tot geest hebben. Op 
deze manier zal er altijd harmonie en broederschap onder u zijn. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 354  
 
1 Komt nogmaals tot de Meester, o leerlingen, en versnelt uw schreden om zo spoedig mogelijk de 
voet van de berg te bereiken, vanwaar gij de groet en de raad hoort, die uw Vader u zendt. 
Vanaf het moment dat je de klank begint te horen van deze stem die Ik je zend vanuit de 
oneindigheid, begint je ziel op te stijgen, te stijgen tot ze de top bereikt en Mij vindt, terwijl Ik Mijn 
eeuwige onderricht van liefde en wijsheid geef. 
2 Zo bereiden jullie je voor op elk van mijn manifestaties, opgaand vanaf de voet van de berg om aan 
te komen op de top wanneer mijn les ten einde loopt, verenigd en één gemaakt met mijn geest. 
3 Ik geef u thans de laatste lessen van dit stadium van mijn manifestatie door de mens en gij luistert 
er gretig naar, drinkt druppel voor druppel van hun essentie en sterkt u in uw geloof. Zo geven jullie 
vreugde aan mijn Geest, want als mijn woord in deze vorm eindigt, blijven jullie over als trouwe 
getuigen. Ik laat jullie bereid achter om mijn werk in de harten van de mensen voort te zetten. 
4 Als jullie diep nadenken, zullen jullie beseffen dat Ik jullie onder Mijn hoede heb genomen om jullie 
te veranderen in ware apostelen ─ dat Ik niet alleen tot jullie heb gesproken door Mijn woord, maar 
ook in de beproevingen en voorvallen van jullie leven, dat Ik jullie daarin heb gevormd en gelouterd 
omdat Ik jullie wil achterlaten als verkondigers van de waarheid. Spreek Mijn woorden niet zonder 
dat je ze in je hart voelt, zonder dat je Mijn leer beleeft, opdat jullie werken in deze tijd meer zullen 
spreken dan jullie woorden in de voorbije eeuwen, en jullie een voorbeeld zullen zijn van 
nederigheid, overgave en geestelijke verheffing. Ik wil dat de wereld, wanneer zij jou ziet lijden en 
getuigenis ziet afleggen van je zielskracht, leert vertrouwen en zelfs glimlachen, zelfs in de grootste 
pijn. Als u mijn instructies opvolgt, zal uw werk een goed zaad achterlaten in de harten van uw 
medemensen. 
5 Je kunt niet langer liegen tegen de mensheid. Het is zover geëvolueerd dat het zowel waarheid als 
bedrog weet te ontdekken. 
6 Laat er onder u geen herhaling zijn van het geval waarin de sekten van de Farizeeën en de 
Sadduceeën zich boven het volk verhieven door hen met valse voorbeelden te verleiden en te 
bedriegen. In de tegenwoordige tijd zullen dergelijke sekten niet ontstaan in de boezem van mijn 
volk. Er zullen geen Farizeeërs of Sadduceeërs zijn onder mijn nieuwe apostelen. Ieder die zich niet 
bereid acht te prediken, zal zijn lippen sluiten, zijn handen gesloten houden, totdat hij veranderd is in 
mijn discipel. Pas dan zullen zijn lippen zich openen om mijn woorden uit te spreken en zal de schat 
die hij in zijn ziel bewaart, overvloeien. 
Daarom heb Ik veel tot u gesproken om u te laten voorbereiden, opdat de wereld u niet met haar 
theorieën bedriegt en de tempel die gij in uw hart hebt gebouwd niet vernietigt. Dit is de reden 
waarom Ik een lange tijd heb uitgetrokken om jullie te onderrichten, opdat Mijn woord jullie ziel zou 
zuiveren, en het geloof diep wortel zou schieten, en zelfs jullie lichaam deel zou krijgen aan de 
vergeestelijking, en jullie zo zouden worden voorbereid als Mijn werktuigen om aan de wereld de 
kracht en de genade te openbaren waarmee jullie zijn bekleed. 
7 Ik heb geen wetenschappers, filosofen of geleerden gebruikt om Mijn zaad van liefde te 
verspreiden onder de mensheid van deze tijd. Ik heb de nederigen uitverkoren, zij die hongeren en 
dorsten naar geestelijke verheffing ─ zij die verlangen naar de eeuwigheid, die verlangen naar de 
vrede van het heelal. Deze hongerigen, die verstoken zijn van de goederen van de wereld, behoren 
tot het volk van het Geestelijk Israël. Toen ik deze schepselen riep om hen zo'n grote missie toe te 
vertrouwen, koos ik hen niet willekeurig. Ik heb iedere ziel wijselijk uitgekozen om haar Mijn stem te 
doen horen en haar haar weg te wijzen, haar dagtaak, om haar de grond en het zaad te geven, en 
ook het werktuig. Want als jullie eenmaal zijn toegerust, o ootmoedigen en armen der aarde, zal Ik 
jullie naar de wereld zenden om dit licht te tonen en aan te bieden dat jullie met gelukzaligheid zal 
vervullen en dat zich daarna over de hele wereld zal verspreiden. 
8 Ik heb u de vervulling van mijn beloften doen verwachten, maar alleen in de tegenwoordige tijd ziet 
gij ze vervuld. In jullie vorige incarnaties hebben jullie gezocht naar de vervulling van deze belofte van 
mij om naar jullie terug te keren, en jullie hebben die niet gevonden. Maar uw ziel, die het eeuwige 
leven bezit, heeft haar tijdelijke bedekkingen achtergelaten als kleren die in de strijd worden 



gescheurd, en houdt vast aan haar hoop, en eindelijk ziet u uw geloof en uw vertrouwen dat mijn 
woord moet worden vervuld, beloond. Vandaag heb je de lange weg die naar Mij leidt voor je ziel 
zien opengaan. 
9 Zijn Mijn Wet en Mijn onderricht in vroegere tijden niet op dezelfde wijze geweest als die welke Ik 
u thans toon? Ik zeg het je: In Mijn onderricht, dat Ik u vanaf de vroegste tijden heb geleerd en 
geopenbaard, heb Ik u voorbereid op de kennis van wat Ik heden tot u spreek. Door Mozes en de 
profeten heb Ik u de wet verkondigd, opdat gij rechtvaardig en eerbiedig onder elkander zoudt leven 
en Mij met uw voorzichtig en ordelijk leven eer zou bewijzen. 
Jullie hebben ingezien dat alleen wanneer jullie goed doen, jullie in genade leven, en dat Ik jullie 
werken beloonde toen zij de voorschriften van de Wet gehoorzaamden, en dat toen jullie niet naar 
hun stemmen luisterden, jullie voelden dat jullie je Vader niet welgevallig waren geweest, en jullie 
geweten jullie trouweloosheid berispte. 
En toch, ofschoon gij in mijn boodschappers zulke wijze leringen voor uw ogen hebt gehad, hebt gij 
er geen vermoeden van gehad, dat zij u tot de kennis van het geestelijk leven hebben gebracht. De 
mensheid heeft met haar blik niet de drempels overschreden van dat wonderbaarlijke leven dat jullie 
allen zullen bezitten en dat het doel is waarvoor jullie geschapen zijn. 
10 Tijden gingen voorbij, Ik zond u Jezus, en door Hem sprak Ik tot de ziel en het hart der mensen, 
opdat zij zouden gevoelen, dat Hij, die tot hen sprak, onderwees met zijn leven en voorbeeld, zodat 
zijn onderricht zou worden opgevat als een hemelse boodschap, een uitnodiging tot het ware leven. 
En gij hebt uw ogen geopend, uw hart en uw ziel, en hebt geleerd van wie het woord was. U hebt zijn 
voorbeelden ontvangen, zijn wonderen en leringen, en met Hem hebt u een glimp opgevangen van 
de schoonheid van het geestelijk leven. U hebt geleerd dat die nederige Meester niet gekomen is om 
in deze wereld te heersen, dat Hij niet gekomen is om op aarde te blijven, en dat Hij er slechts kort 
doorheen zou gaan, om dan terug te keren naar het huis waar Hij vandaan gekomen was om daar 
Zijn discipelen op te wachten, nadat Hij Zijn verlossingswerk voltooid had. 
11 Maar waarheen keerde die Meester terug, die gekomen was om bewijs te leveren van zijn 
oneindige liefde voor de mensheid? Vanwaar kwam Hij die een fontein van tederheid en wijsheid 
was? En waar zouden Zijn discipelen dat brood des levens en die wijn der liefde zoeken? Hoevelen 
hebben Hem liefgehad en gevoeld, en toen zij Hem zagen vertrekken, zouden zij Hem gaarne gevolgd 
zijn naar Zijn huis, waarheen Hij terugkeerde, en dit omdat hun ziel tot leven was gewekt toen zij zich 
geroepen en gestreeld voelde door de stem van de Meester ─ vanwege die leer die uitlegde wat de 
menselijke gevoelens van liefde, de stoffelijke natuur, en ook de betekenis van het geestelijk leven 
betekenen. 
12 Ik heb u de wereld niet doen verafschuwen, noch heb Ik de mensen beroofd van goed voedsel, 
noch van gezonde genoegens, noch van heilige plichten jegens het gezin. Ik zet de mensen alleen op 
het zedelijke pad van dit aardse leven, en de ziel op het oneindige pad dat naar Mij leidt. Door die 
Goddelijke instructie bloeide de deugd op, zag de ziel de deur naar opstijging opengaan op het pad 
van ieder wezen dat Mijn geboden zou gehoorzamen. Maar niemand vermoedde dat Ik na die tijd 
een andere keer zou komen met Mijn woorden om Mijn Werk voort te zetten, en dat Ik jullie nog 
meer zou openbaren dan wat Ik jullie in Jezus heb verteld. 
13 Voordat Ik uit deze wereld vertrok, zei Ik tot Mijn discipelen: "De Trooster zal tot u komen, de 
Geest der Waarheid, die u zal openbaren wat Hij in Zijn schatkamer heeft." Maar gij, die verlangdet 
de verborgenheden te kennen van het leven des Geestes, waaraan nooit een einde komt, hebt het 
ene leven na het andere afgewacht, de ene beproeving na de andere, en elk daarvan is de vervulling 
geweest van een van die woorden. Jullie wisten dat de Vader Zijn belofte niet kon breken, want al in 
de vroegste tijden hebben jullie ervaren dat elk woord dat van Hem komt, wordt vervuld. En 
eindelijk, in deze tijd, heb je de beloning voor je hoop. 
14 Zie hier de voortzetting van Mijn Werk, Mijn komst in het Derde Tijdperk als een Troostergeest, 
omringd door Mijn grote scharen engelen, zoals er geschreven staat. Deze geesten in mijn kielzog 
vertegenwoordigen een deel van de troost die ik u heb beloofd, en in hun heilzame raadgevingen en 
voorbeelden van deugdzaamheid hebt u reeds bewijzen ontvangen van hun barmhartigheid en 
vrede. Door hen heb Ik u weldaden geschonken, en zij zijn middelaars geweest tussen u en Mijn 
Geest. 



Toen gij hun gaven van genade en hun nederigheid bemerkte, voelde gij u geïnspireerd om werken te 
doen die even rechtvaardig waren als die zij in uw leven hadden gedaan. Als ze je huis bezochten, 
voelde je je vereerd door hun spirituele aanwezigheid. 
15 Weest gezegend als jullie hun hoogmoed kennen. Maar de Meester zegt tot u: Denkt gij dat zij 
altijd deugdzame wezens zijn geweest? Weet gij niet, dat een groot aantal hunner de aarde heeft 
bewoond en zwakheid en grove overtredingen heeft gekend? 
Maar kijk nu eens naar ze: Zij hebben geen smet meer over zich, en dat komt omdat zij geluisterd 
hebben naar de stem van het geweten, tot liefde ontwaakt zijn en berouw hebben getoond over hun 
vroegere overtredingen. In die smeltkroes hebben zij zich gelouterd om waardig op te staan, en 
vandaag dienen zij Mij door de mensheid te dienen. 
Hun geesten hebben uit liefde de taak op zich genomen om hun naasten te helpen bij het 
goedmaken van alles wat zij verzuimd hadden te doen toen zij de aarde bewoonden, en als een 
Goddelijke gave hebben zij de gelegenheid aangegrepen om het zaad te zaaien dat zij eerder niet 
hadden gezaaid en om al het onvolmaakte werk dat zij hadden verricht, te verwijderen. Daarom zijt 
gij thans met verwondering getuige van hun nederigheid, hun geduld en hun zachtmoedigheid, en 
soms hebt gij hen zien lijden ter wille van hun eerherstel. Maar hun liefde en kennis, groter dan de 
hindernissen die zij tegenkomen, overwinnen alles, en zij zijn bereid tot het uiterste te gaan. 
16 Maak hun lijden niet groter. Wees gehoorzaam, begripvol en volg hun raad op. Geef hun 
strelingen terug, zij zijn jullie geestelijke broeders en zusters, dan zullen jullie morgen zijn zoals zij 
vandaag zijn. Ook jullie zullen die wereld bewonen, en jullie liefde, inspanning en berouw zullen de 
vlekken die in jullie zijn achtergebleven wegwassen, zodat jullie rein en edel worden zoals zij. Uw 
volharding en liefde voor het goede zullen u ertoe brengen uw gebed te richten tot hen die gij op 
aarde hebt achtergelaten, verstrikt in tegenspoed en kwaad, en gij zult tot de Vader zeggen: "Heer, 
sta mij toe terug te keren, al is het in een onzichtbare en onaantastbare gedaante voor mijn broeders 
en zusters, om een boodschap van vrede en gezondheid te brengen aan hen die lijden", en Ik zal u 
deze genade verlenen. Dan zullen jullie als engelen zijn en niets zal jullie beletten de wereld van 
verzoening te bezoeken, terwijl jullie de bron van genade en goedheid in je dragen, die Ik jullie als 
Mijn kinderen heb toevertrouwd. En in de mate dat je je ziel laat overstromen, zul je rustiger worden 
en een grotere verhevenheid bereiken. 
17 Wanneer ik voor de laatste maal de klok luid en mijn kinderen roep om voor de laatste maal mijn 
woord te horen, zal ook de manifestatie van deze geestelijke gastheren ophouden. Je zult ze niet 
meer horen via de giftendragers, je zult hun advies niet meer in deze vorm horen. Maar zij zullen niet 
van u wijken, zij zullen er nog zijn als beschermengelen en beschermers der mensen. Het zal genoeg 
zijn dat je bidt en om hun raad vraagt, en zij komen je al te hulp. Maar doe het zuiver van hart, zodat 
je hun invloed voelt, en niet twijfelt aan hun aanwezigheid. Want in entiteiten van zo'n hoge graad 
van vergeestelijking is er alleen maar barmhartigheid voor de naaste. 
18 Wat heeft de geestenwereld in deze tijd geleerd? Het heeft alleen de uitleg en interpretatie van 
Mijn openbaringen gebracht. Het heeft u niets geopenbaard of geleerd, dat niet reeds vroeger door 
Mij is gezegd. Zij heeft niet geanticipeerd op Mijn leringen, maar zij is niettemin een profeet geweest 
en een voorloper en een aankondiger toen de tijd van Mijn manifestaties aan de mensen naderde. 
19 Toen jullie je voorbereidden om je intellect aan te bieden voor de manifestatie van deze 
entiteiten, hebben jullie, die dit vermogen bezitten, van hen manifestaties van zuiverheid en kracht 
ontvangen die hun eigen zijn. Hoeveel nederigheid in hun woorden en hoeveel gehoorzaamheid en 
liefde voor Mijn Werk hebben jullie geestelijke broeders en zusters betoond en hoe hebben zij jullie 
leven verlicht door hun onderricht! 
20 Reeds naderen de dagen van Mijn laatste manifestaties en indien gij, stemdragers en 
woordoverbrengers, u niet voorbereidt, zult gij niet in staat zijn Mijn laatste openbaringen, decreten 
en instructies te ontvangen, die Ik u moet nalaten. Maar na die tijd ─ hoezeer zullen jullie je moeten 
inspannen om te ontvangen wat Mijn schatkist voor jullie in petto heeft. Je moet verdienste 
verwerven om van geest tot geest te ontvangen wat je door je kostbare gave had moeten ontvangen. 
Mijn Geestelijke Wereld zal, wanneer dit stadium eindigt, ophouden zich te manifesteren als een 
gehoorzame dienaar, en zelfs wanneer zij in Mijn naam wordt aangeroepen, zal zij niet langer gebruik 
maken van het menselijk brein, en zal zij zich beperken tot het verlichten en inbrengen van haar 



heilzame raadgevingen in hen die haar aanroepen, en in allen zal zij barmhartigheid gieten. Ik heb 
deze dag vastgesteld, zoals Ik elk tijdperk heb beperkt in elk van de tijden of perioden waarin Ik Mijn 
Geest heb geopenbaard. En in deze, waarin Ik ben gekomen omringd door Mijn Geestelijke 
Gastheren, is het jaar 1950 het einde, zoals Ik heb gezegd door al Mijn Stemdragers. 
21 Maak gebruik van deze tijd! Wees volhardend, discipelen, streef ernaar, discipelen! Toch bespeur 
ik bij sommigen van u lethargie, bij anderen onwetendheid over de tijd waarin u leeft en over het uur 
dat voor de mensen nadert. Ik zie in sommigen de intentie om de Geestelijke Wereld te blijven 
aanroepen, en anderen met de hoop dat Ik Mijn besluit zal herroepen. Maar aan sommigen zal Ik 
niet toestaan, noch aan anderen, waarom zij Mij vragen. 
22 Keer uw blik terug en laat uw zielen zich de gebeurtenissen rondom Mozes herinneren toen hij 
aan het einde van zijn levensreis kwam. De mensen zagen in die man de belichaming van je vader. U 
kende hem als geestelijk machtig, rechtvaardig en wijs in de wetten en verordeningen die hij gebood 
─ moedig in de strijd en toegewijd in beproevingen, vol van geloof, gedrevenheid en leven. Terwijl 
het volk uitrustte tijdens de lange en zware tocht, keek Mozes toe, zijn ziel steeg op naar Mij, en 
gesterkt in het gebed, aanschouwde hij zijn volk en omhulde het in zijn liefde. 
Terwijl dit wankelde in de strijd, en gebrek aan vertrouwen het deed vloeken, hief Mozes zijn armen 
op en riep Jehovah aan, kracht en moed afsmekend voor hen die hem volgden, en na zijn gebed 
keerde hij tot de zijnen terug om hen in hun strijd goed toe te juichen, en zo bracht hij hen tot de 
overwinning. 
23 Na zoveel strijd, zoveel beproevingen, begon het volk zijn leider te vertrouwen. Hij dacht er niet 
aan dat hij het op een dag zou moeten verlaten, dat hij, zoals ieder mens, het aardse leven zou 
moeten verlaten om op te stijgen in de vlucht. 
En de door Mij aangewezen dag kwam eindelijk. De dagen van Mozes waren reeds geteld, en er zou 
er niet één meer voorbijgaan dan die welke waren aangegeven. En toen hij zijn einde voelde 
naderen, beklom hij een berg vanwaar hij het land Kanaän kon zien, dat zij nog niet hadden bereikt. 
Vanaf die berg omvatte Hij het volk met Zijn blik en zeide: "Gaat voort, totdat gij het land der belofte 
bereikt." 
24 Toen het volk vernam dat het uur van de dood was gekomen voor hun leider, hun wetgever en 
profeet, richtten zij hun gebed tot Mij en zeiden: "Heer, laat hem bij ons, want wij hebben de 
poorten van Kanaän nog niet bereikt. Laat hem ons tot daar leiden en draag hem daarna aan Uw 
boezem." De mannen en vrouwen waren geschokt, de volwassenen en de kinderen weenden, maar 
het uur was gekomen en het leven van de Leider werd geen ogenblik meer verlengd. Maar dat was 
niet omdat ik niet ontroerd was door de pijn van het volk en door de liefde die zij betoonden voor 
degene in wie zij mijn belichaming zagen, maar omdat het uur vaststond en mijn raad wijs en 
onherroepelijk is. 
25 Mozes kwam tot Mij, en het volk volgde zijn opvolger. Het was toen dat Israël de macht testte die 
Mozes het had gegeven. Het was in staat de hindernissen te herkennen en zich te beschermen tegen 
de ontketende elementen, en zo vocht het en versloeg het zijn vijanden. Het doorstond ontberingen 
en week niet af van het pad dat het naar het Beloofde Land leidde, en het bewees dat de Heer gelijk 
had toen Hij Mozes tot Zich riep. Want deze had zijn opdracht volbracht en kon nu rusten aan de 
liefdevolle borst van zijn Vader. Het volk had geleerd te leven en te gehoorzamen aan de wet die Ik 
hun had gegeven door Mijn uitverkorene. 
26 Drie jaar lang leefde Jezus met zijn discipelen. Hij was omringd door een grote menigte die veel 
van hem hield. Er zat voor die discipelen niets anders op dan te luisteren naar hun Meester wanneer 
deze zijn goddelijke leer verkondigde. Toen zij Hem volgden, gevoelden zij honger noch dorst, zij 
struikelden en werden niet gehinderd, alles was vrede en blijdschap in de atmosfeer die de groep 
omringde, en toch, toen zij eens bijzonder in vervoering waren gebracht door de aanschouwing van 
hun geliefde Jezus, zei Hij tot hen: "Een andere tijd zal nu komen; Ik zal van u weggaan en gij zult als 
schapen tussen wolven worden achtergelaten. Dat uur nadert, en het is noodzakelijk dat ik terugkeer 
vanwaar ik kwam. Jullie zullen een tijd alleen zijn en het getuigenis brengen van wat jullie gezien en 
gehoord hebben aan hen die hongeren en dorsten naar liefde en gerechtigheid. Werk in Mijn naam 
en hierna zal Ik u tot Mij nemen in het Eeuwige Huis." 



27 Die woorden bedroefden de discipelen, en toen het uur naderde, herhaalde Jezus die 
aankondiging met grotere nadruk, sprekende over Zijn vertrek. Maar tegelijkertijd troostte Hij de 
harten van hen die naar Hem luisterden, door hun te zeggen dat Zijn Geest niet zou wijken en zou 
blijven waken over de wereld. Als zij zich voorbereidden om Zijn woord te brengen als een 
boodschap van troost en hoop aan de mensen van die tijd, zou Hij door hun mond spreken en 
wonderen doen. 
28 De goddelijke Geest kondigde met deze woorden het einde van die periode aan. En toen Jezus 
door de scharen werd gegrepen om te worden veroordeeld als een verstoorder van de openbare 
orde, waren de discipelen bezorgd en stonden op tegen degenen die Hem beschuldigden. Maar de 
Meester stelde hen gerust en zei tot hen: "Wees niet verontrust, want Mijn uur is nog niet 
gekomen." 
Velen waren van plan de volgelingen van Jezus te verstrooien en zelfs de Meester te tuchtigen. Maar 
Hij, die de tijd kende waarop Hij Zich moest overgeven, zette Zijn zending voort om dat volk voor te 
bereiden om de proef met moed te doorstaan. 
29 Maar toen Hij zich overgaf in de handen van Zijn vijanden, protesteerden Zijn discipelen en zeiden 
verontwaardigd: "Waarom geeft Hij Zich zo over en biedt Hij geen weerstand? Waarom vlucht Hij 
niet voor hen die niet weten wie Hij is?" En een van die discipelen trok zijn zwaard en verwondde een 
van hen die op het punt stonden de Meester te arresteren. Maar deze wendde zich tot hem en zeide 
tot hem: Werp uw zwaard neder, verdedig mij niet op deze wijze! Het uur dat voorspeld is, is 
gekomen, en wat geschreven staat, moet geschieden." 
30 Toen die mannen en vrouwen hun Heer te midden van de menigte zagen, voelden zij dat zij Hem 
nu voorgoed zouden verliezen, dat zij Zijn Goddelijk Woord niet meer zouden horen ─ dat die dagen 
waarin de Meester hen in geestelijke gewesten had doen vertoeven en hen in hun verrukking naar de 
voeten van de hemelse Vader had gevoerd, voorgoed voorbij zouden zijn, en dat alleen de 
herinnering aan die gelukkige dagen van gemeenschap en gelukzaligheid in hen zou blijven leven. 
31 Deze discipelen smeekten om genade voor hun onschuldige Meester, hopende Hem weer vrij te 
zien, predikend op de wegen en in de dorpen zoals zij Hem in die korte jaren hadden gezien. Maar de 
tranen en de smeekbeden van de scharen die Hem liefhadden waren niet genoeg, en het leven van 
de Meester werd niet langer dan het vastgestelde uur verlengd ─ geen ogenblik. 
32 Pas nadat het offer was volbracht en de discipelen tot het dagelijks leven waren teruggekeerd en 
hun bedroefde hart tot rust was gekomen, begonnen zij te studeren, maakten zij diepe 
overpeinzingen, en begrepen zij dat hun Meester Zijn Werk niet onvoltooid had achtergelaten, maar 
dat het geheel voltooid was ─ dat Hij uit een onbekend rijk was gekomen, dat Zijn leven als mens en 
als goddelijke boodschapper voorbeeldig was geweest, en dat dit een etappe zou vormen, een 
kostbare tijd, waarin Hij in de harten van Zijn gelovigen een schat van wijsheid zou achterlaten en 
hun de weg zou wijzen waarlangs zij het beloofde Koninkrijk zouden kunnen bereiken. 
33 Na verloop van tijd ontvingen zij steeds meer bewijzen dat de Meester hen bezielde en wonderen 
schonk bij de uitvoering van hun zending als apostelen, en zij merkten dat zijn Geest door hun mond 
sprak terwijl zij zich voorbereidden en voorbereidden om zijn boodschap van liefde te brengen aan 
hen die op hen wachtten. Deze eerste discipelen waren werkelijk vertegenwoordigers van Hem, en 
omdat zij Hem die hen had onderwezen tot voorbeeld namen, herhaalden zij Zijn grote werken onder 
zondaars. 
34 Door deze opdracht begrepen zij hun Meester veel beter en voelden zij zich verlicht en vol van 
Zijn Geest om de zending uit te voeren die Hij hun had gegeven. 
35 Het Goddelijke Woord dat door Jezus sprak is hetzelfde Woord dat nu naar u is teruggekeerd om 
zijn werk voort te zetten. Ik heb Mijzelf bekend gemaakt door mannen en vrouwen die door Mij zijn 
uitverkoren. Zij zijn mensen, eenvoudig en nederig, die zich wisten voor te bereiden op de vervulling 
van hun moeilijke zending, en die, wanneer deze periode voorbij is, onder u zullen blijven wonen, 
zullen blijven werken en zich tot het uiterste zullen inspannen om de geestelijke gemeenschap met 
Mij te bereiken. 
36 Mozes besteeg symbolisch de berg, en toen hij aan het einde van zijn levensreis was gekomen, 
steeg hij op tot Mij. Jezus werd opgeheven aan een kruis, en van daar slingerde Hij zich omhoog om 
zich met Mij te verenigen. Maar vandaag, in het Derde Tijdperk, waarin Ik heb gesproken door Mijn 



Stemdragers, zal Ik alleen Mijn Universele Straal terugtrekken ─ die machtige straal die, neerdalend 
op de instrumenten die Ik heb gebruikt, deze wereld van de ene pool naar de andere heeft verlicht 
en geschokt. Elk schepsel ontving zijn licht, dat is wijsheid en kracht van Mijn Geest. En de 
stemdragers die Mij in dit stadium hebben gediend, zullen nog een tijd in deze wereld blijven om van 
Mij te getuigen. 
37 Stemdragers: wijdt u aan het gebed, wees spaarzaam en draag Mijn Woord altijd levend in uw ziel 
en wanneer de laatste dag van Mijn manifestatie is aangebroken, verenigt u dan met Mozes en 
bedenkt dat dit uur gelijk is aan dat waarin de Boodschapper, de Wetgever, het ogenblik zag naderen 
om zijn werk voor Mij te presenteren. Word één met de Meester en beleef Zijn lijdensweg aan het 
kruis, zodat je kunt bidden en zeggen zoals Hij deed in dat uur van de dood: "Alles is volbracht." 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 355  
 
1 Ik zegen u, volk van Israël, op dit ogenblik verzameld in de aardse vallei, en ik zegen ook de 
entiteiten die tot dit volk behoren en die in de geestelijke vallei wonen. Want beiden hebben één 
doel gehad in hun streven om hun missie te vervullen: Om je broeders en zusters lief te hebben en te 
dienen. Jullie zijn verenigd door dit doel en beginnen beiden in perfecte harmonie te leven. 
2 Ik heb jullie gezonden om verschillende huizen te bewonen, opdat jullie van daaruit voor de vrede 
opkomen en een straal van licht en gerechtigheid brengen tot de ziel van jullie broeders en zusters. 
jullie zijn op aarde gekomen als een deel van dat grote volk dat Mij volgt, in het uur van de grootste 
beproevingen, vechtend als soldaten in deze strijd van goed tegen kwaad, en wanneer jullie deze 
strijd trotseerden, voelden jullie je sterk, zeker en zeker van je lot 
3 Hoort Mij met een voorbereide ziel, opdat gij Mijn woord verstaat. Zelfs uw geest zal niet 
tussenbeide komen, en wees in dit uur van Mijn manifestatie een en al gevoeligheid, aandacht en 
vurigheid, opdat gij Mijn woorden als een leidraad moogt nemen en bedachtzaam kunt zijn in uw 
werk. 
4 U bent reeds overtuigd en wandelt op het pad van uw vervulling. U hebt elk van mijn leringen in u 
opgenomen, die uw verlangen naar kennis en naar het verwerven van kennis van het geestelijk leven 
bevredigen. 
5 Leer van Mij, neem in uzelf de werkkracht op die gij nodig hebt. Ik ben de onuitputtelijke bron. 
Maar denk niet dat ik je dit met trots vertel. Want hoewel ik de Schepper van alles ben, leer ik jullie 
nederigheid. Daarom, vraag Mij om alles wat je nodig hebt voor je redding. Als je geen licht hebt voor 
je geest, ontvang het. Als je zwak bent in je bedoelingen, maak ik je sterk en geef ik je wilskracht. Als 
jullie geen liefde voelen voor je naaste en Mij vragen om dit vermogen, dan geef Ik het jullie. Maar 
weet dat je al deze vermogens en kwaliteiten vanaf het begin bezit, en dat ze alleen maar in slaap 
zijn gevallen in je ziel, wachtend op een stem die ze zal wekken en ze in overvloed zal laten vibreren 
en handelen. 
6 Ik bereid u op dit ogenblik voor opdat gij de mensen zult onderrichten en de materialisten in 
discipelen van Mij zult veranderen. Dit woord, door mensen gegeven, is slechts door een klein deel 
van de mensheid gehoord, maar allen zullen uw getuigenis en het door Mij geschreven boek 
ontvangen als een erfenis voor deze en komende generaties. 
7 Ik wil niet langer onwetendheid en onderdrukking in uw ziel zien. Ik geef u de kracht om elk juk te 
overwinnen, uw lichaam goed te besturen en ziel en lichaam in Mijn wetten te bewaren, zodat u in 
het laatste uur van het leven dat Ik u op aarde schenk, uw werk voltooid zult zien en de weg bereid 
zult zien die u naar het hoge hiernamaals zal voeren. 
8 Deze periode waarin u leeft is tijdelijk, het is een moment te midden van de eeuwigheid. Daarom 
adviseer ik u om het als een diepgaande les te zien. Want het is een van de vele leringen die samen 
het boek van geestelijke wijsheid vormen dat ieder van jullie zal bezitten. Verzamel in dit leven alle 
ervaring en zoveel verdiensten als je kunt, zodat je de weg kunt verkorten. De weg die je moet 
afleggen is lang, en het is noodzakelijk dat je je haast. 
9 Raak niet meer aan de aarde geworteld dan uw geweten toelaat. Gebruik de vruchten die zij u 
schenkt met mate, opdat gij ook voor de geestelijke vooruitgang moogt leven. Dit leven, met al zijn 
schoonheid, met al de rijkdommen die het u biedt, is slechts een flauwe afspiegeling van het leven 
dat u zult leiden in andere werelden van de grootste volmaaktheid. 
10 Ik heb u de aarde gegeven voor uw tijdelijk verblijf, en toen u incarneerde vormde u een deel van 
deze mensheid. Maar opdat jullie het roer van het "vlees" zullen zijn, dat zijn koers zal bepalen, en 
opdat het zich zal laten sturen als een gewillige boot op deze grote oceaan, heb Ik jullie het licht in je 
ziel gegeven, opdat jullie de route zullen volgen die Ik voor jullie heb uitgestippeld, steeds 
gehoorzamend aan de tekenen die jullie bestemming aangeven, totdat jullie aankomen in de haven 
die op jullie wacht. 
11 Ik heb jullie als een lichtstraal gezonden naar de boezem van de gemeenschappen, van de 
samenlevingen en Ik wil dat jullie, in deze kleine wereld waarin jullie leven, je gaven openbaren, dat 
jullie je naasten dienen, dat jullie hen helpen de problemen van hun leven op te lossen en hen de 



weg wijzen. Ik heb je wijselijk op de plaats gezet waar je kunt werken voor het welzijn van je 
medemens. 
12 Hoe moeilijk is uw taak, en hoe kunt gij, in een ogenblik van verwarring, uw schreden laten 
dwalen! Daarom heb ik je altijd aangeraden om te bidden. "Waakt en bidt" heb ik jullie gezegd, opdat 
jullie niet in verzoeking komen. Leef aandachtig naar de onderwijzing van uw geweten, dat u altijd zal 
adviseren tot gerechtigheid en liefde in uw handelen. 
13 Jullie zijn op aarde gekomen om medewerkers te zijn in Mijn werk. Want er staat geschreven dat 
Ik zou komen, omringd door scharen die met Mij zouden strijden tegen het kwade in deze tijd, en Ik 
bevestig thans Mijn woorden door daden. Grote scharen van wezens ─ sommige geestelijk en andere 
vleesgeworden ─ zijn in Mijn gezelschap gekomen om dit werk van zuivering en herstel te 
volbrengen, om alle zielen naar hun juiste plaats terug te brengen. 
14 Ik dring er bij u op aan te overdenken en berouw te tonen. Want het moeilijke uur, de plechtige 
dag is aangebroken waarop jullie voor de laatste maal Mijn woord zullen horen, en het is nodig dat 
jullie alle onreinheid wegwerpen, want Ik wil dat jullie rein en vrij van zonde zijn. Verenig je goede 
werken en bied ze Mij aan. Want Ik heb u aangeboden hun vruchten te vermenigvuldigen en ze de 
mensheid te laten bereiken als een boodschap van troost, hoop en vrede. 
15 Maar wanneer Ik dit volk hier, dat Mijn discipelen zijn, zal oordelen, zal Ik ook de volken oordelen 
en Ik zal hun allen Mijn erfenis van liefde, het Derde Testament, nalaten, opdat jullie de gaven en 
genaden zullen genieten waaraan Ik al Mijn kinderen deelachtig maak; Ik zal ook de volken oordelen 
en Ik zal hun allen Mijn erfenis van liefde, het Derde Testament, nalaten, opdat jullie de gaven en 
genaden zullen genieten waaraan Ik al Mijn kinderen deelachtig maak 
16 De volkeren wier leiders streng en onbuigzaam zijn geweest, die hen genadeloos naar de afgrond 
hebben gebracht, hebben het juk verdragen, en ondanks hun lijden heeft hun ziel zich niet gebogen, 
heeft zij haar ogen niet tot Mij opgeheven, noch heeft zij Mij om bevrijding gevraagd. Toch volharden 
zij in hun trots, en hun hoogmoedige hoofd buigt niet om clementie te vragen. Het heeft er de 
voorkeur aan gegeven de hardheid van de snode oorlog te ondergaan, zonder te vermoeden dat Ik 
Mij thans manifesteer op het pad van ieder schepsel, om het te helpen zijn beproeving te doorstaan. 
17 Deze in haat verharde mensheid heeft Mijn aanwezigheid niet willen voelen en weet niet dat Ik al 
haar pijnen ken en voel en dat Ik bereid ben haar de vrijheid en de triomf te schenken waarnaar zij 
verlangt. Maar de goederen waarop de mensen hopen, zal ik aan haar ziel geven en niet aan haar 
"vlees". Ik zal haar heerschappij geven over haar lichaam, over deze wereld die haar zo gebonden 
heeft. Ik zal haar doen zegevieren over het materialisme om haar tot bezitter te maken van 
geestelijke goederen, Ik zal haar doen binnentreden in die schatkamer van wijsheid die Mijn Geest is, 
zodat zij daarin haar dorst naar kennis kan lessen en de kennis van het ware leven kan bezitten. 
18 Verruil je streven naar macht en superioriteit voor heilzame verlangens van de ziel, en je zult 
ontdekken dat je werk je rechtmatige bevredigingen en vreugden geeft. 
19 Wanneer zult gij Mij erkennen en een harmonieus en gehoorzaam gezin vormen dat weet hoe het 
Mijn wetten moet vervullen? Die tijd nadert nu al. Na de beproevingen die over u zullen komen, zult 
gij terugkeren tot de vrede en van de onderlinge liefde en eerbied een ware aanbidding van God 
maken. 
20 Ik oordeel over u op dit ogenblik en zoals Mijn oordeel onverbiddelijk is, zo manifesteren Mijn 
liefde en Mijn vergeving zich in ieder van u. Wat zou gij doen, indien Ik u, uw werken afwegende, 
veroordeelde en u onherroepelijk ter verantwoording riep, gelijk de rechters dezer wereld doen? 
Realiseer je dat ik je rechter ben en tegelijkertijd je advocaat. Begrijp Mij en besef dat Ik jullie Vader 
ben, en daarom wil Ik dat jullie heel zijn. Want ik hou oneindig veel van je, ondanks je zwakheid. 
21 De beproevingen die de mensen thans doormaken, en die welke daarna komen, zullen hun ziel 
versterken en hen op de hun toekomende plaats brengen. Elk schepsel zal boeten voor zijn 
overtredingen totdat het zuiver is en voorbereid om het Tijdperk van Spiritualisatie binnen te gaan, 
dat reeds is begonnen. En wanneer dit tijdperk van zuivering voorbij is, zullen jullie tot Mij 
terugkeren om Mij te danken. Je zult niet klagen over de pijn die je hebt geleden, en je zult je alleen 
sterk voelen om te vechten voor je hemelvaart. 



22 En als gij uw beker van lijden ledigt, voelt u dan niet vernederd noch gekleineerd door Mijn 
barmhartigheid. Bedenk dat jullie door Mijn Liefde geschapen zijn, zuiver, gezond en sterk, en dat 
jullie dus tot Mij moeten terugkeren. 
23 Hoe rijk en lang is het leven dat Ik u schenk om daarin de verdiensten te verwerven die nodig zijn 
voor de ziel! Op deze weg moeten jullie de deugd bewijzen die de ziel eigen is, niet aan Mij, want Ik 
ken jullie en weet waartoe jullie in staat zijn, maar aan jullie zelf, want jullie kennen jezelf nog niet. 
24 Vandaag zijn jullie voldoende voorbereid om Mijn huidige manifestatie te begrijpen, omdat jullie 
lange tijd geleefd en geëvolueerd hebben. Voor uw studie en onderzoek laat ik u leringen na die een 
kostbare erfenis van liefde vormen: het Boek des Levens. Elk van haar bladzijden openbaart u de 
wijsheid die Ik erin heb gelegd, gebruik makend van uw beperkte taal en met gebruikmaking van uw 
verstand. Deze kennis zal u brengen om op volmaakte wijze met Mij te communiceren, wanneer uw 
gebed niet langer woorden zal gebruiken, maar de geestelijke taal, de oprechte uitdrukking, de uiting 
van liefde die de superieure ziel heeft voor haar God en die Ik ken en met welbehagen ontvang. Ik wil 
dat jullie op deze manier met Mij spreken, opdat Ik jullie de toekomst openbaar en jullie instructies 
geef. Maar deze profetieën en instructies die u ontvangt, moet u bekendmaken aan uw 
medemensen. Als u eenmaal zo bent voorbereid, zullen uw lippen, die gesloten zijn gebleven, zich 
openen. Een grote gave van woorden zal worden geopenbaard, en dat wat gij tot nu toe verborgen 
hebt gehouden, zal ten volle worden geopenbaard. 
25 Gij die om de gave van genezing hebt gevraagd omdat gij in staat zijt mee te voelen met de pijn 
van anderen, gij zult de ontplooiing van deze werkzaamheid zien, en uw gebed, uw woord of uw blik 
zullen genezende balsem brengen aan de zieken. Zij onder jullie die vragen om vrede voor deze 
wereld, om harmonie en broederschap onder de mensen ─ draag deze kracht in je en zaai vrede op je 
weg en zend ook je ziel daarheen waar vrede ontbreekt. Het uur nadert reeds waarop jullie allen 
verlicht zullen worden en jullie gaven tot leven zullen voelen komen en zich in volle helderheid zullen 
openbaren. 
26 In deze tijd hebben sommigen mijn roep gehoord als het geluid van een luide klok, die uw ziel 
heeft bereikt. Anderen worden echter nog steeds op alle manieren door Elia gezocht. 
27 Jullie hebben naar Mij gezocht in verschillende geloofsovertuigingen en in verschillende 
wereldbeschouwingen zonder de reddende boot te vinden. Maar ik zeg je: Ik wijs u den weg weder, 
en geef u de onderwijzing, opdat gij Mij moogt begrijpen. 
28 Van de grote scharen die door Elia in dit derde tijdperk zijn verzameld, zijn sommigen hun vrije wil 
blijven volgen. Maar de anderen hebben Mij hun geloof getoond en hun voornemen om Mij te 
volgen en op Mijn veld te werken. 
29 U bent behoeftig, dorstig en hongerig gekomen. Toch heb Ik u rust gegeven onder het gebladerte 
van de machtige boom, Ik heb u genezen, Ik heb u het kristalheldere water gegeven en het brood van 
het eeuwige leven. 
30 Gezegend zijt gij, die met de waarheid in uw hart op weg zijt gegaan om de schipbreukelingen te 
redden uit de woeste golven der zee. 
31 Volk, Ik heb Mij in grote mate door uw bemiddeling bekend gemaakt, Ik heb u met het beste 
voedsel gevoed, Ik heb u een juweel van onschatbare waarde toevertrouwd, Ik heb u een kleed van 
genade gegeven en uw voeten van schoenen voorzien opdat u de doornen niet zult voelen. Jij bent 
het kleine kind dat tot Mij zegt: "Goddelijke Meester, ik zal Uw leer in mijn hart gegrift dragen en ik 
zal ze aan de mensheid overbrengen. Ik zal uw boodschapper zijn die dit licht naar de wereld zal 
brengen." 
32 De Meester zegt tot jou: Ik heb u voorbereid en u mijn wet toevertrouwd, opdat gij moogt zijn als 
de discipelen van het tweede tijdperk. 
33 Ik heb jullie vrede gegeven, het licht van de heilige Geest, opdat jullie ziel niet langer in duisternis 
verkeert. 
34 Hoe welkom zijn de manifestaties die Ik u via de menselijke geest heb geschonken. Inspiratie 
ontspringt uit de bodem van deze harten als een lichtgevende fakkel. Het zijn keien waaraan ik 
steeds meer werk om ze vorm te geven en het zuiverste en helderste water eruit te laten stromen. Zij 
zijn het kanaal waardoor Ik jullie Mijn woord geef. 



35 Zie de bron, de machtige boom met zijn takken vol goede vruchten, die zijn schaduw geeft aan de 
reiziger om u te laten rusten van uw hartstochten, uw eerzuchtige aspiraties, uw verleidingen. Gij zijt 
doof noch blind, die, Mijn woorden horende, Mij niet herkent. Als jullie Mij horen en dit licht in jullie 
ziel toelaten, zullen jullie Mij snel begrijpen en zullen jullie weten hoe Mij te vragen voor hen die Mij 
niet hebben herkend. 
36 Wend u tot de vergeestelijking en u zult zien dat de duisternis van uw gedachten zal verdwijnen 
en dat zij zullen worden verlicht door een prachtig licht. Jullie zullen de inspiratie van de Vader 
ontvangen en jullie zullen zijn stralen voelen, zodat jullie als een heldere spiegel voor de mensheid 
zullen zijn. Dan zullen jullie gezichten vreugde en goedheid jegens anderen weerspiegelen. 
37 Zalig hij, die zich niet beroemt, wanneer hij goed doet; want hij zal een schat in het Hiernamaals 
verwerven. Verwacht geen betaling voor wat je doet in Mijn werken. Laat het mij zijn die u betaalt 
voor uw werken. 
38 Ik zeg jullie nogmaals dat jullie elkaar moeten liefhebben, want al zijn jullie van verschillend ras en 
kleur, jullie zijn één kind in de ogen van de Vader. 
39 Jullie zijn zielen geboren uit de Vader aan wie Ik Mijn streling schenk en als Meester vertrouw Ik 
jullie de leer toe om jullie fouten te verbeteren en jullie om te vormen tot Mijn discipelen 
40 Omdat ik u in het verleden een belofte heb gedaan, kom ik die vandaag na. Ik kom terug om jullie 
te verlossen van de pijn die jullie verdiend hebben, en om jullie eraan te herinneren elkaar lief te 
hebben van natie tot natie, van de ene wereld tot de andere. 
41 Hierom heb Ik jullie geroepen, volk, opdat jullie de boodschapper van mijn vrede, mijn licht en 
mijn liefde zullen zijn in alle volken. Jullie zijn mijn boodschappers die de bazuin zullen blazen op 
wiens roep de mensheid zal ontwaken. U bent als een geestelijke klok waarvan het geluid zal 
weerklinken in iedere ziel en in ieder hart. Zo bereid Ik jullie in deze tijd voor, opdat jullie de mensen 
zullen zijn die gelukzaligheid brengen op alle plaatsen op aarde. 
42 Gezegend is hij die zijn menselijk leven verliest in de vervulling van zijn zending, want zijn ziel zal 
vol gelukzaligheid en triomf tot Mij komen. 
43 Na 1950 zal Ik Mijzelf aan u bekend blijven maken van geest tot geest. Je missie zal dan nog niet 
voorbij zijn. Jullie zullen Mijn leer in praktijk brengen en, zoals jullie Meester, Mijn Leer verspreiden. 
Jullie zullen de goede discipelen zijn die het goede voorbeeld geven en de blijde boodschap aan de 
mensheid brengen. 
44 Gij zult mijn leringen, die door de "gouden veren" zijn neergeschreven, in alle zuiverheid en 
duidelijkheid bekendmaken en van al deze bladzijden tekst zult gij een boek maken om het de 
mensen bekend te maken. Het is het Derde Testament, in deze tijd gedicteerd door de Vader als de 
Heilige Geest door het geestesorgaan van de mens. Daarin geef Ik jullie lettergreep voor lettergreep 
Mijn leer, opdat jullie die kunnen doorgronden en tot je laten doordringen. Kort is al de tijd waarin ik 
in deze vorm zal spreken. Maar wanneer jullie bereid zijn en jullie hart een heiligdom is voor Mijn 
Goddelijkheid, zal Ik in jullie wonen. 
45 Ik geef jullie mijn onderricht, opdat jullie kinderen van het licht zullen zijn. Ik geef jullie mijn 
wijsheid, zodat jullie morgen leraars worden. Want gij zult die scharen ontvangen, die uitgeput, 
hongerig en dorstig zijn, die slechts een beker leed hebben geledigd. Het is aan u, mijn leerlingen, om 
die bittere beker van hun lippen te verwijderen, hun weldadigheid en vrede te schenken en hen naar 
de haven van de zaligheid te leiden. Sta op, één lichaam vormend, en heb één en dezelfde wil om Mij 
lief te hebben en de mensheid te dienen. 
46 Kijk niet naar hun smet en hun zonde, want zelfs in het tweede tijdperk heb Ik geleerd te 
vergeven. Denk eraan: Toen de zondares zich aan Mijn voeten neerknielde, zeide Ik tot degenen, die 
haar veroordeelden: Wie onder u zonder zonde is, laat hij den eersten steen werpen. Toen werden zij 
verbijsterd, omdat zij de stem van het geweten hoorden. En toen die vrouw opkeek, zei ik tot haar: 
"Waar zijn zij die u beschuldigen? Keer terug naar je huis en zondig niet meer." Zo ook, geliefde 
discipelen, oordeel niet over uw medemensen, want Ik alleen kan oordelen over uw daden. 
47 De ziel moet zuiver als een sneeuwvlok tot Mij komen. Bereid u voor, gezegende mensen, opdat u 
zich niet verweesd voelt nadat u dit Woord niet meer ontvangt, maar Mij in uw hart draagt en met 
Mij in gemeenschap treedt van geest tot geest. 



48 Te allen tijde heb Ik u de weg gewezen, Ik heb uw ziel verlicht, opdat gij verenigd zoudt zijn in Mijn 
Goddelijk Werk. 
49 Sommigen onder u hebben de Wet vervuld die Ik in dit Derde Tijdperk heb bevestigd door middel 
van het menselijk verstand. Jij bent het voorbeeld geweest dat ik de wereld heb laten zien. Maar 
anderen van jullie hebben in de weg gestaan. 
50 Gij vraagt Mij: "Meester, welke weg moet ik volgen om verdienste in mijn leven te verwerven?" En 
als Meester, die u onvermoeibaar onderwijst opdat gij niet onwetend zijt, heb Ik u het licht gegeven, 
heb Ik u geïnspireerd en heb Ik tot u gesproken door uw geweten, opdat gij zoudt werken in Mijn 
gang. 
51 Ik geef jullie de vruchten van de machtige boom in overvloed, opdat jullie je sterk zullen voelen, 
opdat jullie je zullen inspannen en onvermoeibaar zullen werken. 
52 Ik heb uw ziel met mijn barmhartigheid overstroomd, opdat het u aan niets zou ontbreken. Ik heb 
uw dorst en uw honger gelest met de essentie van mijn Woord en Ik heb mijn Werk aan uw handen 
toevertrouwd als een juweel van onschatbare waarde. 
53 Sommigen onder u hebben de weg van het licht afgelegd en hebben zich daarop verkwikt. De 
anderen zijn afgedwaald op de wegen van het verkeerde, en pijn en uitputting hebben hen in hun 
leven ingehaald. 
54 Ik heb Mijn uitverkorenen opgeroepen zonder te kijken naar hun ras, kleur, noch naar hun sociale 
klassen of standen, zonder te kijken of zij hun verstand hebben getraind of dat zij ongeschoolde en 
onhandige verstandsorganen hebben. Ik heb hen uit de wereld uitverkoren en hen met Mijn licht en 
met Mijn genade toebereid om Mijzelf bekend te maken door hun bemiddeling. Ik heb mannen, 
vrouwen, kinderen en volwassenen gebeld die moe zijn van de wereld en erdoor teleurgesteld zijn. 
De vrouwen die een bittere beker hebben gedronken, Ik heb hen gezuiverd, Ik heb hen getroost, en 
Ik heb hen veranderd in Mijn dienaressen. Voor de jeugd die in dit derde tijdperk ten onder gaat door 
de corruptie van de wereld, heb ik een grens gesteld. Ik heb hun het voedsel van Mijn tafel gegeven 
en Ik heb hen uitgenodigd om het aantal van Mijn werkers, Mijn discipelen, in deze tijd te 
vermeerderen. 
55 Gij hebt u aan Mijn dienst gewijd en vraagt Mij u te helpen om het doel van uw levensreis te 
bereiken. Ik bemoedig je, help je en versterk je ziel en lichaam, zodat je Mij kunt bereiken. 
56 Ik heb u gered toen u bijna in de afgrond was gevallen en ten prooi was gevallen aan de hongerige 
wolf. Sommigen van jullie erkennen Mijn grote liefde voor jullie en loven Mijn naam. Maar de 
anderen tonen mij alleen de pijn die zij voor zichzelf hebben gecreëerd. 
57 Sommigen onder u vragen Mij de dagen van uw bestaan op aarde te verlengen om Mij van dienst 
te zijn. Maar de anderen wijzen Mij op hun vermoeide voeten en hun harten die gewond zijn door de 
wisselvalligheden van dit leven. Maar ik zeg u: Ik heb jullie allen naar deze planeet gestuurd om 
werken van verdienste te doen voor de ascentie van jullie ziel. 
58 Voorwaar, Ik zeg jullie: Ik ben gekomen om zondaars te redden. Sommigen van jullie hebben het 
voornemen om Mijn leringen te volgen. Maar anderen leven volgens hun eigen wil en leggen hun 
pijn aan Mij voor. Maar de Vader zegt tot jullie: "Besef, Mijn kinderen, dat jullie Mijn leer niet volgen 
en dat daarom pijn jullie treft, hoewel dit niet Mijn Wil is. Herken Elia als een onvermoeibare herder 
die je opzoekt in het struikgewas, om je weer naar de schaapskooi te brengen. 
59 Hij laat je rusten in de armen van zijn herder en brengt je in mijn nabijheid. Dan bidt hij voor zijn 
kudde opdat jullie opnieuw mijn barmhartigheid, mijn vergeving en mijn zegen mogen ontvangen. 
60 Wat vraagt gij heden van Mij, wat hebt gij nodig dat Ik u niet zou willen schenken? Jullie zeggen 
Mij jullie te vergeven en jullie aan te moedigen in de strijd ─ bovendien, dat jullie geleden hebben en 
troost nodig hebben. Niets gaat onopgemerkt aan Mij voorbij. Ik heb je stappen gevolgd en ben je 
hart binnengedrongen als een dief om alles te weten wat in je is. Al wat gij Mij vraagt, zal u 
geschieden. 
61 Gij die Mijn Aanwezigheid in de geest zoekt, gij hebt geen behoefte aan een uitwendige cultus, 
noch aan riten en ceremoniën. Jullie komen naar deze nederige plaatsen van samenkomst waar 
jullie, volgens Mijn Wil, moeten samenkomen om Mijn Woord aan jullie te laten horen, en hier 
verheffen jullie je om Mij te vinden. 



62 Op het ogenblik zoek ik zielen van goede wil die een voorbeeld nemen aan mijn apostelen van het 
tweede tijdperk. Vandaag ben Ik niet gekomen om mens te worden, en Mijn manifestatie is subtiel. 
Daarom moeten jullie je voorbereiden en zuiveren, zodat jullie elk teken of elke vinger die van Mij 
komt, kunnen waarnemen. 
63 Neem Elia tot uw voorbeeld, de onvermoeibare herder die strijdt en de zielen der mensen bereidt. 
Help hem in zijn moeilijke taak en verheug je wanneer je je gaven ontdekt. Open de ogen van de ziel 
en aanschouw reeds in deze wereld de volmaaktheid van anderen ─ van de geestelijke werelden. 
64 Geef Mij het eerbewijs van uw vervulling van orders, zoals de hoge wezens, de rechtvaardigen, 
doen. Bestudeer Mijn Werk niet oppervlakkig, want dan zul je het niet begrijpen, noch zul je de 
volmaaktheid ervan ontdekken. Neem het als het Derde Testament dat Ik aan de mensheid zal 
nalaten, en herinner u dat Ik in het verleden met dezelfde liefde tot u heb gesproken: Jehovah met 
Zijn stem van gerechtigheid toen Hij sprak tot de mensen in het Eerste Tijdperk ─ daarna Jezus met 
Zijn verlossend woord, en vandaag de Trooster Geest hebben de menselijke ziel op één weg geleid. 
Het is één en dezelfde Goddelijke Geest, die altijd op u heeft geschenen. 
65 Zeg niet, dat gij Mij alleen liefhebt, wanneer gij verlichting van uw lijden hebt ontvangen, en 
vertrek dan. Zie hoe de bloemen hun schoonheid en geur behouden, zelfs als het guur weer is. Zo 
zullen ook jullie Mij liefhebben, zowel in de dagen van vrede als in de dagen van beproeving. 
Parabel 
66 Een jonge man zat in een boot op een onrustige zee. Maar ondanks het geweld van de golven, 
bleef de boot kalm. 
Die jongeling ontdekte midden in die zee twaalf eenvoudige mannen die er als schipbreukelingen 
uitzagen. Hij trok hen in zijn boot en zei tot hen: "Ik zal jullie naar de haven brengen en jullie geven 
wat jullie ontbreekt." Die mannen knielden voor hun Heiland en dankten Hem. Maar in hun ziel 
voelden ze zich onwaardig om bij hem te zijn. 
Toen de jongeling hen aldus aanschouwde, zeide hij tot hen: Ik ben gekomen om zondaars te redden, 
ik heb de armen gezocht om hen rijk te maken door mijn genade. Ik zoek de zieken om ze gezond te 
maken." Toen de schipbreukelingen deze woorden hoorden, herkenden zij wie die jongeling was die 
hen had gered van de ondergang in de kolkende golven van de zee. Toen zeiden zij tot hem: "Heer, 
het licht van een nieuwe dag is opgegaan voor ons en voor allen die behoeftig zijn." 
Die jongeman zei tot hen: "Ik geef jullie nu de opdracht om deze onrustige zee over te steken." Toen 
waren de twaalf die gered waren verbaasd toen zij zagen dat in de loop van die boot de onrustige 
golven zacht en gedwee werden bij de stem van hun redder. 
De schipbreukelingen die ongehoorzaam waren geweest aan een gebod, een wet, en die zondaars en 
behoeftigen waren geworden, voelden wroeging en zeiden tot Hem: "Heer, geef ons opnieuw uw 
onderricht." 
Toen toonde de Heer hun een open boek, waarin een volmaakte onderwijzing was geschreven, en 
zeide tot hen: "Ik vertrouw u thans deze boot toe, opdat gij de schipbreukelingen moogt redden." Zij 
aanvaardden die opdracht met vreugde en zwoeren gehoorzaam te zijn om die missie te volbrengen. 
In de loop van die boot werden zij gered die in die zee aan het zinken waren, en die mannen stonden 
versteld, overtuigd van de kracht die die Heer hun had gegeven. Einde van de gelijkenis 
67 De Meester zegt jullie in waarheid: Ik heb jullie in dit Derde Tijdperk geroepen, terwijl de wereld 
op het toppunt van haar corruptie afstevent, om jullie in dit schip te redden door middel van de Leer 
die Ik jullie heb toevertrouwd, zodat jullie haar aan de mensheid kunnen tonen. 
68 Na deze tijd van onderricht zult gij in staat zijn uw zending in de wereld te volbrengen. U zult 
vergezeld worden door uw beschermengelen en u zult geloof en gerechtigheid als norm hebben. Gij 
zult de onwetendheid onophoudelijk bestrijden, maar gij zult ook barmhartigheid en geduld aan de 
dag leggen bij uw moeilijke taak om te onderrichten en te verbeteren. 
69 Ik begrijp uw gebed, Ik hoor uw verzoeken en Ik ken uw verlangens en uw hoop, en Ik zeg u: 
Maakt u geen zorgen, het zal u aan niets ontbreken. Je zult alle middelen hebben die nodig zijn voor 
de vervulling van je spirituele opdracht, en voor het behoud van je lichaam zal ik je geven wat je 
nodig hebt. 
70 Ik zegen u op deze morgen van genade. Laat uw oprecht gebed zijn als een mantel die de naties 
omhult als Ik hen zegen, nu en voor altijd. 



Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 356  
 
1 Jullie zijn degenen die in mijn komst hebben geloofd. Het zijn reeds de laatste jaren van Mijn 
manifestatie, en toch komt gij haastig om Mij te horen, alsof het nog die dagen waren waarin gij Mijn 
discipelen begon te zijn. 
2 Velen zijn geroepen in deze tijd, maar weinigen zijn Mij gevolgd. Maar op hen allen daalde het licht 
van Mijn Geest neer. Als Ik in de tweede Era gezegd heb: "Zalig zijn zij die geloven zonder te zien", 
dan herhaal Ik nu tot u: "Zalig zijn zij onder u die geloven zonder te zien, die Mij volgen en volharden! 
3 Hoewel Ik jullie moet zeggen dat niemand verbaasd hoeft te zijn over Mijn manifestatie en Mijn 
aanwezigheid in deze vorm, want het is reeds door Mij voorzegd en beloofd in de Tweede Era. Ik heb 
u niet verrast, dat was niet mijn bedoeling. Als jullie verbaasd waren over mijn komst, en als velen 
verbaasd waren toen zij van mijn manifestatie hoorden, dan was dat omdat jullie geestelijk in een 
diepe slaap verzonken waren. Het was omdat je niet wakker was. 
4 Na Mijn vertrek in het Tweede Tijdperk werd van geslacht tot geslacht op Mijn wederkomst 
gewacht door hen die in Mij geloofden. Van ouders op kinderen werd de Goddelijke belofte 
doorgegeven, en Mijn woord hield het verlangen levend om Mijn wederkomst te zien. Elke generatie 
geloofde dat zij de begenadigde was in de verwachting dat in haar het woord van hun Heer zou 
worden vervuld. 
5 Zo ging de tijd voorbij, en ook de geslachten gingen voorbij, en uit de harten werd mijn belofte 
meer en meer verdreven, en zij vergaten te waken en te bidden. 
6 De eeuwen gingen voorbij en toen de mensheid zelfs niet meer verwachtte dat Ik zou komen op 
het minst verwachte moment ─ toen de mensen het verst van de waarheid verwijderd waren, deed 
Ik Mijn geestelijke aanwezigheid gevoelen door de vervulling van Mijn woord. 
7 De vorm die Ik heb gekozen om Mijzelf bekend te maken aan de mensen van deze tijd heeft velen 
verbaasd en zelfs aangemoedigd om het te veroordelen zonder eerst te hebben nagedacht over Mijn 
vroegere openbaringen 
8 Ik zeg u, dat elke vorm die Ik zou hebben gekozen om Mij te openbaren, allen in verwarring zou 
hebben gebracht die niet gereed zouden zijn geweest om Mij te ontvangen. Maar voor degene die 
wakker was en voorbereid, zou geen enkele vorm die Ik zou hebben gebruikt voor Mijn manifestatie 
hem hebben verrast, want hij zou Mij hebben gevoeld in elke vorm van manifestatie. 
9 Allen die Mij in deze tijd hebben geloofd ─ allen die Mij hebben aangevoeld en allen die Mij hebben 
gevolgd ─ waarlijk, Ik zeg u, zij hebben Mij geestelijk verwacht. Zonder het te beseffen, hebben zij 
Mijn terugkeer gezocht en op Mijn woord gewacht. 
10 Mijn belofte in die tijd was niet voor een enkel volk, maar voor de gehele mensheid, daarom zeg 
Ik jullie vandaag, dat Mijn Licht niet alleen is neergedaald tot deze scharen van mensen die Mij horen 
door het orgaan van de geest van de stemdragers, maar dat Ik Mij op duizend manieren manifesteer 
op de weg van alle mensen, om hen de komst van een nieuwe tijd te doen voelen. Ook moet Ik jullie 
zeggen dat er mensen zijn geweest die - hoewel zij Mij van de ene dag op de andere en van het ene 
leven op het andere verwachtten - niet konden geloven toen zij Mij zagen komen in de gedaante 
waarin jullie Mij hebben, Mijn aanwezigheid ontkenden en vertrokken. Waarom? Omdat zij lange tijd 
in hun verbeelding een vorm van manifestatie creëerden die niet precies de vorm was die ik koos. 
11 Begrijp dat mijn besluiten en mijn ingevingen alle menselijk giswerk en verbeelding te boven gaan. 
12 Ik heb u vele bewijzen gegeven, dat mijn werken boven hetgeen de menschen als waarheid en 
volmaaktheid kunnen begrijpen, uitgaan. 
13 Lets van wat sommigen het meest in verwarring heeft gebracht, is Mijn Leer uitgedrukt door 
beperkte menselijke organen van verstand. Maar als zij, die zich om deze reden geërgerd voelen, 
zouden trachten door te dringen tot Mijn woord ─ waarlijk, Ik zeg u, zij zouden weldra ontdekken 
welke redenen Ik had om juist een ongeschoold en zelfs onzuiver persoon uit te kiezen om Mijn 
onderricht aan hun oren te brengen. Dan zouden zij ontdekken dat de redenen die Ik had om dit 
middel te kiezen, Mijn Liefde, Mijn Gerechtigheid en de eeuwige wet waren, krachtens welke de 
menselijke ziel in staat zou zijn rechtstreeks met haar Vader te communiceren, een vorm van 



communicatie waaraan de kwaliteiten van de ziel en de vermogens van het lichaam gelijktijdig 
zouden deelnemen. 
14 Het is niet meer dan normaal dat degene die weet dat hij een zondaar is, zichzelf onwaardig acht 
om een genade als deze te bezitten. Maar het is goed dat jullie ook weten dat Ik verder kijk dan jullie 
aanwezigheid en dat Ik boven jullie onvolkomenheden sta. 
15 Begrijp, daar jullie deel van Mij uitmaken, dat het enige wat Ik doe is jullie te helpen jezelf te 
zuiveren en te vervolmaken, zodat jullie in Mij kunnen leven. 
16 Het is geen tijd meer dat anderen verdiensten voor zondaars verdienen. Die tijden zijn reeds 
voorbij, maar die verdiensten zijn als voorbeeld aanwezig. 
17 Heden zal het de zondaar zelf zijn die verdiensten verwerft voor zijn verlossing. Ik wil zijn gids zijn, 
zijn leraar, zijn redder. 
18 Wanneer hebben ouders op aarde alleen de goede kinderen liefgehad en de slechte verafschuwd? 
Hoe dikwijls heb ik niet gezien dat zij het meest liefdevol en zorgzaam waren jegens hen die hen het 
meest kwetsten en deden lijden! Hoe zou het mogelijk zijn dat u grotere werken van liefde en 
vergeving zou kunnen doen dan ik? Wanneer heeft men ooit gezien dat de Meester moet leren van 
de discipelen? 
19 Weet dan dat ik niemand onwaardig acht en dat de weg naar de redding u dus uitnodigt om die 
altijd te bewandelen, zoals ook de poorten van mijn koninkrijk, die licht, vrede en goed zijn, eeuwig 
open staan, in afwachting van de komst van hen die ver van de wet en van de waarheid zijn geweest. 
20 Vanwege dit alles wilde ik uit de menigte van zondige schepselen diegenen kiezen die ik zou 
gebruiken als instrumenten om mijn woord te laten horen; ik zou degenen kiezen die de 
instrumenten van mijn woord zouden zijn, zij die de instrumenten van mijn woord zouden zijn 
21 Hoeveel gevallen van ware wedergeboorte zijn er niet geweest onder hen die ik voor deze dienst 
heb uitgekozen! Hoeveel bewijzen van bekering en berouw! 
22 Ik kondigde aan dat Mijn terugkeer in de geest zou zijn, en daarom heb Ik het in deze tijd vervuld. 
Waarom zou Ik een ander middel dan de mens hebben gekozen om Mij bekend te maken, daar Ik het 
de mensen ben die Ik heb gezocht? Het was voldoende voor deze massa's mensen om zich een 
beetje te vergeestelijken, en hun gevoeligheid stelde hen in staat om Mijn Aanwezigheid en Mijn 
Essentie waar te nemen, en dit soort manifestatie juist en natuurlijk te vinden. 
23 Ik moet u zeggen dat niet allen met voldoende gevoeligheid zijn gekomen om de sensatie van mijn 
Aanwezigheid vanaf het eerste ogenblik te ervaren. Want terwijl sommigen gekomen zijn met een 
alerte geestelijke blik om dit licht te zien en de essentie van mijn woord te vatten, zijn anderen 
gekomen met zoekende fysieke ogen, om welke reden hun oordelen, hun evaluaties en hun 
waarnemingen oppervlakkig zijn geweest, altijd alleen maar bezig met de buitenkant. Want in plaats 
van de betekenis of de essentie van het woord te zoeken, hebben zij de meer of mindere juistheid 
van de toespraak beoordeeld, en vervolgens geïnformeerd naar het leven van de stemdragers, hun 
levenswijze, hun manier van spreken, en zelfs hun kleding. 
24 Deze laatsten moesten natuurlijk onvolkomenheden ontdekken bij hen die slechts beginners zijn 
in dit Werk, en vervolgens ontkenden zij alle waarheid aan mijn Leer, terwijl de eersten de fouten, de 
beperkingen en de schamelheid van mijn dienaren over het hoofd zagen, omdat zij van mening 
waren dat zij slechts mensen zijn en daarom fouten begaan, en slechts uit waren op de betekenis, de 
essentie van dit woord, en daarom vonden zij in dit "boeket" de aanwezigheid van mijn Geest. 
25 Wie niet de nodige aandacht aan mijn woord schenkt en zich niet in de inhoud ervan verdiept, zal 
nooit de waarheid ervan kunnen vinden, noch de opheldering of de oplossing van al zijn twijfels 
vinden. 
26 Ik ben het die alles in mijn woord zelf verklaar, opdat er onder de discipelen niet de minste 
dwaling of twijfel zal zijn. 
27 Herinner u hoe dikwijls ik u heb gezegd te leren zoeken naar de essentie van dit woord, de 
betekenis die boven de menselijke vorm van uw taal uitgaat. Bedenk dat Ik jullie gezegd heb je niet 
te laten beledigen door de aardse vorm van het woord, want dan zul je de betekenis ervan niet 
vinden, en dat jullie er altijd rekening mee moeten houden dat Ik Mijzelf bekend heb gemaakt door 
zondaars, door mensen met een ongeschoolde geest, zonder opvoeding en studie, zodat jullie niet te 



veel belang hechten aan de uiterlijke vorm van het woord, en leren om aan Mijn manifestatie de 
waarheid toe te kennen die zij heeft, evenals om aan deze lichamen toe te kennen wat hun toekomt. 
28 Besef dat niet allen Mijn licht hebben gezocht, noch discipelen zijn geweest die ernaar streefden 
discipelen te worden. Leer nu waarom velen Mij de rug hebben toegekeerd en blijven beweren dat 
zij teleurstellingen hebben geleden door Mijn werkers! 
29 Het zijn dorstige harten die bij de bron van onuitputtelijke waarheid zijn geweest en niet in staat 
zijn geweest zich neer te buigen om te drinken tot verzadiging. Zij hebben een zeer grote leegte in 
zich en blijven zoeken en roepen zonder te vinden wat hun ziel nodig heeft. Maar op een dag zullen 
zij dit pad weer naderen, en dan zal hun pijnlijke ervaring hun zeggen dat zij Mij niet langer in het 
uiterlijke moeten zoeken, maar in het diepere. Wanneer zij terugkeren, zullen jullie de wijsheid zien 
schijnen in hen die Mij vurig hebben aangehoord ─ in hen die bij de Meester zijn gebleven en die 
voor hun geloof en vergeestelijking zijn beloond door het licht dat op hen neerdaalt en dat hun grote 
geheimen en leringen openbaart. 
30 Ik stelde u allen op de proef voordat u kwam om getuige te zijn van Mijn manifestatie. Ik zond aan 
ieder van Mijn discipelen wijze bewijzen, opdat zij u de gelegenheid zouden geven getuigen te zijn 
van Mijn aanwezigheid. Maar voorwaar, ik zeg jullie: Terwijl sommigen zich overgegeven, nederig en 
gehoorzaam aan Mijn oproep hebben getoond, zijn anderen, hoewel ook zij Mij gehoord hebben, 
zonder geloof gebleven, zonder wil, en vaak vol trots, afkeer en zelfs onwil. Wat kan de ziel 
ontvangen als de geest vertroebeld is en het hart vergiftigd? Een man van die aard zal alleen 
onvolkomenheden zien. 
31 Ik test jullie allemaal. Ik stel ook degenen op de proef die Mij voortdurend volgen, met de 
bedoeling dat hun hele wezen versterkt wordt en ─ als Mijn woord niet meer langs deze weg 
gehoord wordt ─ dat zij de wijsheid bezitten die in Mijn woord vervat ligt, en dat zij tegelijkertijd alle 
kracht bezitten die nodig is om deze Leer met ware zuiverheid te verspreiden. 
32 Mijn discipelen moeten ervan overtuigd zijn dat wanneer zij Mij niet meer horen zoals nu, hun 
voorbeeld zeer belangrijk zal zijn. Want dan zullen het de discipelen der uitmuntendheid zijn, die de 
anderen door hun werken onderrichten. Zij moeten weten dat het getuigenis dat zij van Mijn woord 
afleggen, altijd vergezeld zal gaan van daden. 
33 Indien morgen, wanneer de tijd der getuigenis voor dit volk aanbreekt, mijn woord niet leeft ─ 
indien zij hun werken niet aan mijn waarheid gelijkvormig maken, zal het hun niet baten mijn 
woorden te herhalen, hoe volmaakt zij ook zijn. 
34 Wie mijn woorden in de harten wil laten doordringen, moet zich met liefde bekleden, 
doordrongen zijn van barmhartigheid, zich een voorraad nederigheid en geduld eigen maken, bereid 
zijn tot vergeving en van goede wil zijn om het leed van zijn medemensen te verzachten. Dan zal hij 
ervaren hoe het hardste en meest onwillige hart wordt geschud en bewogen door mijn woord, dat 
werkzaam is in het hart van mijn discipelen. 
35 Daar gij weet, dat de reden, waarom velen uwer medemensen niet volharden in het horen van dit 
woord, is, dat zij uwe onvolkomenheden hebben ontdekt, tracht uzelven zooveel mogelijk af te 
houden van de overtreding mijner wet, wetende, dat uw voorbeeld veel invloed op hen zal hebben. 
36 Ik wil dat jullie tevreden zijn over jezelf, dat je geweten je nooit verwijt dat een van je 
medemensen van het rechte pad is afgedwaald omdat jij hem de zuiverheid en waarheid van mijn 
werk niet hebt kunnen laten zien. 
37 Toen Ik in het tweede tijdperk tot de scharen der mensen sprak, werd Mijn woord - volmaakt van 
betekenis en vorm - door allen gehoord. Mijn blik, doordringend in de harten, ontdekte alles wat 
ieder van hen in zich droeg. In sommigen was er twijfel, in anderen geloof, in weer anderen sprak 
een stem vol vrees tot Mij: het waren de zieken wier pijn hen deed hopen op een wonder van Mij. Er 
waren er die hun spotternij probeerden te verbergen toen zij Mij hoorden zeggen dat Ik van de Vader 
gekomen was om het Koninkrijk der Hemelen aan de mensen te brengen, en er waren ook harten 
waarin Ik haat tegen Mij ontdekte en de bedoeling om Mij het zwijgen op te leggen of uit te 
schakelen. 
38 Het waren de hoogmoedigen, de Farizeeërs, die zich door Mijn waarheid getroffen voelden. Want 
hoewel Mijn Woord zo duidelijk was, zo vol van liefde en zo troostend ─ hoewel het altijd bevestigd 
werd door krachtige werken ─ bleven velen de waarheid van Mijn Aanwezigheid willen ontdekken 



door Mij te beoordelen naar de man Jezus, door Mijn leven te onderzoeken en hun aandacht te 
richten op de bescheidenheid van Mijn gewaden en Mijn absolute armoede van materiële goederen. 
Maar niet tevreden met Mij te veroordelen, veroordeelden zij ook Mijn discipelen, terwijl zij hen 
nauwlettend gadesloegen of zij spraken, of zij Mij volgden in de wegen, of dat zij aan tafel zaten. Hoe 
ontsteld waren de Farizeeërs toen zij bij een bepaalde gelegenheid zagen dat mijn discipelen hun 
handen niet hadden gewassen voordat zij aan tafel gingen! Arme hoofden, die de reinheid van het 
lichaam verwarden met de reinheid van de ziel! Zij waren zich er niet van bewust dat toen zij het 
heilige brood in de tempel aanraakten, hun handen rein waren, maar hun harten vol bedorvenheid. 
39 Zolang Ik in de wereld gepredikt heb, heb Ik nooit gezegd dat Mijn discipelen reeds meesters 
waren of dat er naar hen geluisterd moest worden. Zij waren nog discipelen die, geboeid door het 
licht van Mijn Woord, Mij gewillig volgden, maar die nog fouten maakten, want het kostte hun tijd 
om te veranderen en daarna als voorbeeld voor de mensen te dienen. Zij waren rotsen die nog 
werden gladgestreken door de beitel van de Goddelijke liefde, opdat ook zij later stenen zouden 
veranderen in diamanten. 
40 Wanneer Ik u zeg, dat Mijn discipelen fouten maakten, denk dan aan die gelegenheid, toen Ik tot 
de menigte sprak en, omdat er vrouwen bij waren die hun kleine kinderen bij de hand of in de arm 
hadden, Mijn discipelen, die dachten dat de kinderen Mij konden lastig vallen, de fout begingen die 
moeders te zeggen weg te gaan met hun kinderen, omdat zij meenden, dat Mijn woord alleen voor 
volwassenen was. Want zij wisten niet, dat Mijn woord bestemd is voor de geest, hetzij een oud 
man, een rijp man, een jongeling of een kind, en dat het hetzelfde is, of het nu een man of een vrouw 
is, daar het geslacht niets met de geest te maken heeft. 
41 Wat een pijn beleefden die moeders die tot Jezus waren gekomen opdat Hij hun kleintjes zou 
zegenen, en hoe zij bij die daad van Mijn discipelen twijfelden aan de barmhartigheid en de liefde die 
Ik in Mijn woord uitstraalde! Daarom moest Ik Mijn stem verheffen en tot hen zeggen: "Laat de 
kinderen tot Mij komen." 
42 Ik gebruikte die fouten om Mijn discipelen lering te geven. Toen Ik werd gearresteerd in de Hof 
van Olijven, maakte een van Mijn discipelen, Petrus, in een poging om Mij te verdedigen, een 
zwaardslag tegen de dienaar van de hogepriester. Toen zei ik: "Steek je zwaard weer op. Want allen 
die het zwaard opnemen, zullen door het zwaard omkomen." 
43 Ik vertrok van mijn discipelen, en toen bleven zij in mijn plaats om met hun werken en hun 
woorden te getuigen. Mijn Geest overstroomde hen met licht en inspireerde hen om al die werken te 
doen die zouden dienen om mijn zaad over de wereld te verspreiden en te laten voortbestaan als 
een voorbeeld van liefde, nederigheid en verheffing. Zij waren niet langer tengere kinderen en 
hadden zich omgevormd tot vurige discipelen, waardige vertegenwoordigers van hun Meester op 
aarde. Aarzeling, twijfel en dwaling hadden plaats gemaakt voor de waarheid, die zij in elk van hun 
werken beleden. 
44 Geliefde mensen, ook jullie hebben, in de tijd van Mijn manifestatie in deze tijd, fouten gemaakt, 
zwakheden gehad, zijn in verzoekingen gevallen en hebben soms getwijfeld. Toch zal Ik Mijn 
verkondiging onderbreken en jullie de tijd geven om na te denken, je voor te bereiden en sterk te 
worden, want ook jullie zullen op aarde blijven om te getuigen van Mijn woord ─ een getuigenis dat 
zal zijn door jullie werken. 
45 Denk echter niet dat uw missie zwaar en droevig zal zijn. Waarlijk, ik zeg u, wanneer gij de 
geestelijke toerusting bereikt, zal niets u moeilijk of zwaar schijnen. 
46 Ongemerkt zult gij een deugdzaam leven beginnen te leiden, en dit zal het duidelijkste getuigenis 
zijn, dat gij aan uw medemenschen van mijne waarheid geeft. 
47 Bedenk dat u, ondanks uw onvolkomenheden, al vaak wonderen hebt verricht. Onthoud dus, dat 
wanneer je spiritualiteit volledig tot bloei komt in jou, je werken groter zullen zijn. 
48 Ik zie dat u het nog niet zo belangrijk vindt wat uw voorbeeld voor anderen betekent. U wilde de 
macht niet beseffen die in uw woorden ligt, evenals in uw gebeden en uw werken. 
49 Ik ben de Enige die weet welk zaad uw handelingen in de harten zaaien en Ik laat Mijn dauw van 
leven en liefde op uw zaad nederdalen opdat het niet vergaat. Maar het is noodzakelijk dat gij in de 
waarheid van uw werken gelooft, opdat gij ze niet in de steek laat, want gij zijt er nauwelijks mee 
begonnen. Wees je ervan bewust dat er altijd ogen zullen zijn die alles wat je doet in de gaten 



houden, en het zal goed zijn als die ogen altijd een voorbeeld van gehoorzaamheid aan mijn leer 
ontdekken. 
50 Op uw weg zijn vele blinddoeken van onwetendheid afgevallen. Door jouw woord zijn sommige 
van je vrienden van het pad der ondeugd afgeweken. Uw voorbeeld van vredelievendheid heeft de 
harmonie hersteld in vele huizen die door de wervelwind van onenigheid zijn overvallen. Vele zieken 
hebben op hun lijden de balsem gevoeld die Gij over hen hebt uitgestort en hen aldus van hun 
kwellingen hebt bevrijd, en Gij hebt ook vele harten sterk gemaakt tegen de vervolgingen en gevaren 
van de wereld. 
51 Waarom geeft u uw werken dan niet de waarde die ze hebben? Ik zeg u niet om er prat op te 
gaan, noch om ze bekend te maken; neen, Ik wil u alleen zeggen dat in elk van de gevallen waarin Ik 
Mijn barmhartigheid uitstort, u het belang erkent dat dat Licht dat door u stroomt kan hebben in het 
leven van uw medemensen. Want dan zul je niet langer in staat zijn om je zaden in de steek te laten. 
52 Geliefde zaaiers! Draag Mijn vrede over de wereld, daarin is Mijn liefde, Mijn barmhartigheid, 
Mijn waarheid en Mijn balsem! Heb deze balsem in gebed, in gedachte, in woord, in blik, in een 
streling, in uw ganse wezen, en waarlijk, ik zeg u, alleen uw geestelijk werk op aarde zal voor u rijk 
aan bevredigingen zijn, doch nooit bitter. 
53 Spoedig zal Ik Mij niet meer in deze vorm manifesteren. Maar Ik zal u verlaten vol van Mijn kracht 
en Mijn licht, en daarom zult gij niet bevreesd zijn dat Ik u verlaat als schapen onder wolven. 
54 De afwezigheid van mijn woord mag voor u geen reden zijn om koud te worden, het ophouden 
van deze manifestaties mag er niet toe leiden dat u zich van elkaar verwijdert ─ integendeel, juist dan 
moet u zich nog meer verenigen, zodat u de strijd en de beproevingen het hoofd kunt bieden. 
55 De tijd is nog ver weg waarin gij geestelijk nader tot elkander komt, zolang gij lichamelijk ver van 
elkander zijt. 
56 Op dit ogenblik moeten jullie elkaar nog zien en horen ─ op dit ogenblik moeten jullie elkaar nog 
warmte, kracht, geloof en moed geven. 
57 Ik heb u Mijn wil te kennen gegeven, dat gij ook na Mijn vertrek nog een tijd zult samenkomen, 
opdat gij door uw voorbereiding waardig zult worden getuige te zijn van Mijn geestelijke 
tegenwoordigheid in de schoot van uw samenkomsten. Maar wanneer uw geloof sterk is geworden, 
uw voornemens zijn gerijpt en u gewend bent Mij te zoeken en te ontvangen van geest tot geest, dan 
zult u in staat zijn u op de verschillende manieren te verspreiden als zaaiers van deze Leer die de ziel 
bevrijdt en verheft. 
58 Ik zal Mij altijd op uw bijeenkomsten opstellen en daarin zal Ik Mijn inspiratie uitstorten over ieder 
orgaan van de geest. Maar zelfs nu zeg ik je: Gezegend zijn de harten die in die dagen, wanneer Mijn 
woord niet meer gehoord wordt, dezelfde ontroering in de verspreiding ervan zullen blijven voelen 
die hen nu aangrijpt terwijl zij wachten op de neerdaling van Mijn straal. 
59 Ik wil dat uw bijeenkomsten doortrokken zijn van vrede, zodat uw meditatie diepgaand kan zijn en 
u de essentie van Mijn Woord kunt ontdekken, maar dat er bij die gelegenheden nooit strijd of 
hartstocht ontstaat. Want dan zul je alleen duisternis oogsten. 
60 Ik geef je een onzichtbare sleutel die de deur van elke verleiding op slot doet. Maar tegelijkertijd 
zal ik de deuren openen voor inspiratie. Want weet altijd, dat juist dan de openbaring van het Derde 
Tijdperk over jullie in overvloed zal worden uitgestort, want deze manifestatie door Mijn 
stemdragers heeft slechts gediend om jullie voor te bereiden. 
61 De vergeestelijking, de innerlijke bijeenkomst en de verheffing van uw denken zullen de sleutel 
zijn die de deur zal openen naar nieuwe openbaringen, in het licht waarvan gij de opheldering zult 
vinden van alle mysteriën en van al wat niet opgehelderd is. 
62 U zult blijven streven naar het aantrekken van nieuwe leden van de Kerk, die dan de nieuwe 
discipelen zullen zijn, de "laatsten", op wie Ik ook Mijn Geest zal uitstorten. Je hart mag zich niet 
sluiten voor de pijn van anderen ─ integendeel, je barmhartigheid moet het grootst zijn voor de 
zwakken en zij die lijden, voor hen die uitgeput zijn, geestelijk hongerig en dorstig naar liefde. 
63 Gij moet er zorg voor dragen dat uw vergaderingen de geestelijke kracht bezitten die uw 
medemensen aantrekt, zoals in deze tijd mijn woord de grote scharen heeft aangetrokken en 
verzameld. 



64 Uw gebed zal wonderen doen in die bijeenkomsten, wanneer gij uw gedachten verenigt en de 
zaken van uw medemensen op u neemt alsof het uw eigen zaken waren. Dan zult gij de troost 
voelen, de gezondheid voor hun lichaam of ziel, die op hen neerdaalt ─ de vrede voor hun hart, het 
licht dat hen verheft tot het ware leven. 
65 Gezien al die bewijzen van mijn aanwezigheid zal uw hart het einde van de tegenwoordige tijd 
niet missen, omdat u mijn woord op schrift hebt om het met de grootste voorbereiding uit te leggen; 
dan zult u het diep gevoelen. 
66 Er zullen uitleggers van mijn onderricht verschijnen, zieners met een heldere blik en het ware 
woord. Je zult een meer spirituele manier gebruiken om de zieken te genezen. De genezende kracht 
die Ik in u heb gelegd, zal eerst de ziel van de zieke bereiken en haar inspireren om haar prostrate 
lichaam op te richten en haar leren hoe het lijden en de hartstochten te overwinnen om de ware 
vrijheid van de ziel te herwinnen. 
67 Laat al uw werk bescheiden en geheimzinnig zijn, laat niemand afgunst of ijdelheid in zijn hart 
laten ontkiemen. Want als dit zou gebeuren, zou u het wonder van de dialoog van geest tot geest 
niet zien geschieden, hetgeen u moet gaan beoefenen zodra het huidige stadium voorbij is. 
68 Zoals Ik in deze laatste dagen van Mijn manifestatie met Mijn woord vol openbaringen, essentie 
en leringen de voorbereiding heb beloond die jullie hebben gehad ─ om het te horen ─ zo zal Ik in de 
dagen van jullie dialoog van geest tot geest jullie verheffing weten te belonen met inspiraties en 
profetieën die de wereld zullen doen schudden. 
69 De ijver, het respect en de gehoorzaamheid van mijn discipelen zullen met geestelijke weldaden 
worden beloond. 
70 Iemand zal uit andere landen komen om u te vragen wat Ik heb onderwezen en wat Ik heb 
aangekondigd, en dan zult gij Mijn woorden herhalen. Maar indien sommige of vele van Mijn 
leringen uit uw geheugen zouden worden gewist, zult gij het boek raadplegen dat Mijn inspiratie 
thans dicteert aan die discipelen die "gouden veren" worden genoemd. 
71 Dit boek zal voor allen zijn, zonder uitzondering en zonder voorrecht, zoals mijn woord voor allen 
is geweest. Op deze wijze zal mijn Leer niet begraven blijven in de harten van enkelen en zal zij voor 
altijd haar licht geven. 
72 Zelfs nu vermaan ik dit volk zorg te dragen voor dit boek dat zij spoedig zullen bezitten, opdat gij 
de lessen er van niet in vergetelheid laat geraken, opdat de bladzijden niet gesloten blijven. Bedenk 
dat gij in de dagen van strijd die komen zullen, in deze lessen de wapens zult vinden die nodig zijn 
voor de strijd, het juiste antwoord op de vragen die de mensheid u stelt, en de oplossing voor uw 
beproevingen. 
73 Dit boek zal de discipel met een zwak geheugen helpen, het zal ook degene helpen die taalkundig 
onhandig is, en het zal alleen nodig zijn omdat zijn intentie bezield is door barmhartigheid en liefde 
voor zijn medemensen, opdat hij op de ogenblikken waarop hij Mijn woorden herhaalt, terwijl hij ze 
leest, Mijn Aanwezigheid zal doen voelen en genieten door hen die Mij nog nooit hebben gehoord 
door de stemdrager. Waarlijk, Ik zeg u: wanneer gij u voorbereidt om Mij in deze gedaante te 
ontvangen, zullen zelfs de twijfelaars en de hardharten sidderen, omdat uw getuigenis zuiver is 
geweest. 
74 Reeds laat ik u deze aanbevelingen na, die u moeten dienen voor uw voorbereiding. 
75 Blijft na mijn vertrek eensgezind, doorgrondt mijn leer en overdenkt die, dan zult gij de tijd zien 
komen dat uw volk sterk genoeg zal zijn om de strijd aan te gaan. 
76 U zult aan niemand het uur of de dag hoeven te vragen om de zending te volbrengen die Ik u op 
dit ogenblik toevertrouw. U zult in uw hart de tijd voelen die Ik heb ingesteld, net als de profeten uit 
voorbije tijden die innerlijk de Goddelijke oproep hoorden en vol geloof, gehoor gevend aan die 
impuls, op weg gingen om Mijn Wil te vervullen. 
77 De taak van de zieners in die dagen zal zeer moeilijk zijn en hun verantwoordelijkheid zeer groot, 
richting te geven aan het volk, het wakker te schudden en aan te moedigen. Opdat de helderheid van 
mijn licht hen altijd bereikt, moeten zij goed toegerust blijven en nooit toestaan dat ijdelheid hen 
bedriegt of leugen hen verleidt. 
78 Ook zullen er gebeurtenissen in de wereld zijn die als tekenen of aanwijzingen zijn, zodat jullie het 
uur van jullie vertrek zullen kennen. 



79 Wat zul je dan niet kunnen weten? Welke twijfels zullen er in jullie harten zijn? Welke vragen 
zullen aan u gesteld worden die u niet weet te beantwoorden? 
80 Daar Ik u Mijn Woord en Mijn gehele Werk op eenvoudige wijze heb uitgelegd, hoewel dit het 
meest diepgaande is in uw leven, moet u Mijn Leer op dezelfde eenvoudige wijze uitleggen aan uw 
medemensen. 
81 Dan zult gij een bolwerk zijn voor de zwakken en voor hen die naar licht verlangen, die u om raad 
zullen vragen en u om gebed zullen vragen in ogenblikken van beproeving. 
82 Er zullen mooie tijden van activiteit zijn voor dit volk, als het weet hoe het die moet waarderen en 
gebruiken, en een lichtvolle gelegenheid voor uw ziel, die al haar gaven in volheid zal genieten. 
83 Hoeveel gevallen van bekering zul je meemaken! Hoeveel wonderbaarlijke genezingen van de 
zieken van lichaam of ziel! Hoe zult gij u verheugen, wanneer gij uw medemensen, die tot dan toe als 
paria's leefden, eveneens de gaven zult zien openbaren, die gij hen hebt geleerd in hun wezen te 
ontdekken! Zij, die dachten dat zij onterfd waren toen zij jullie gaven zagen, zullen bevestigen dat 
jullie allen Mijn erfgenamen zijn en dat wat Ik jullie geef Ik nooit van jullie wegneem, ook al onthoud 
Ik het jullie soms omwille van Mijn volmaakte wetten van liefde. 
84 Weet hoe mijn woord u voorbereidt om vastberaden de tijd van de actie binnen te gaan en een 
voorbeeld te zijn van spiritualiteit en nederigheid. 
85 Nu is de tijd van jullie voorbereiding, want de mensheid is al dicht bij het ontwaken. 
86 Ik laat u wakker en biddend achter, want gij zult getuige zijn van grote gebeurtenissen, die alle 
volkeren der aarde zullen doen schudden. U zult de meest verschrikkelijke oorlogen zien die in uw 
wereld hebben plaatsgevonden. U zult getuige zijn van de strijd tussen de verschillende 
godsdienstige gemeenschappen en leerstellingen, u zult hongersnood, pestilentie en dood naties en 
steden zien verwoesten, en dit alles zal wijzen op het einde van een periode, van een tijdperk. Maar 
daarna zul je de opstanding van het leven zien. 
U zult getuige zijn van de eenwording van volkeren die eeuwenlang als vijanden hebben geleefd. U 
zult getuige zijn van de verzoening van volkeren en rassen, u zult het bezegeld zien door de liefde van 
sommigen voor anderen. U zult de aardse macht van de grote religieuze gemeenschappen zien 
verdwijnen en de vruchten van de vergeestelijking overal zien verschijnen. Je zult velen die bekend 
staan als geleerden in verwarring zien, en je zult de grote woordvoerders radeloos zien, niet wetend 
wat te zeggen, omdat het licht van de waarheid hen zal treffen. Aan de andere kant zullen zij die 
altijd vervolgd of vernederd zijn om hun liefde voor gerechtigheid en waarheid, de zon van vrijheid 
en gerechtigheid aan de horizon zien schijnen. 
87 Dit zal de geschikte tijd zijn om de geestelijke vooruitgang van de mensen ten volle te openbaren 
en het geestesleven dat buiten de mensen bestaat, werkelijk door hen te laten ervaren. 
88 Het zal de ondergang van het materialisme zijn, wanneer de mensen, die alleen de wereld hebben 
liefgehad, het ware leven met de blik van de geest zullen aanschouwen ─ wanneer de daders van al 
het kwaad dat de mensheid kwelt, hun boeken, waarin zij dikwijls de waarheid hebben verloochend, 
in het vuur werpen. 
89 Ik, die niemand Mijn licht kan ontzeggen, zal het aan allen geven en daardoor de deuren van de 
geest openen voor inspiratie als een uitnodiging tot wijsheid, tot eeuwigheid en tot verheffing. 
90 Doorgrond, o discipelen, mijn leer en zeg of een van haar onderdelen achteruitgang, 
achteruitgang, stilstand of verwarring betekent. 
91 Als uw geloof in mijn woord volmaakt is, draag het dan onverwoestbaar in uw ziel gegrift, zodat 
spiritualiteit tot uitdrukking komt in elk van uw handelingen. 
92 Mijn woord belooft u het koninkrijk, dat naar mijn wil in uw hart zal worden gevestigd, zodat het 
uw leven zal verlichten en zijn licht zal zijn in de huizen, in de ouders, in de huwelijken, in de kinderen 
en in de medemensen, zodat de heersers edelmoedig zullen zijn, de leraren wijs en de rechters 
rechtvaardig. 
93 Dit is mijn doctrine. Laat haar niet vermengd worden met die wetenschappen waardoor de 
mensen slechts de openbaring en verwerkelijking van hun ziel zoeken. 
94 Ik heb mijn leer het Spiritualisme genoemd, omdat het de opgang van de ziel leert en aan de mens 
alle gaven openbaart die hij voor zijn volmaaktheid bezit. 



95 Hoe weinigen zijn er, tot op dit ogenblik, die de ware kern van deze Leer vermoeden! Hoe 
weinigen zijn zij die Mij beetje bij beetje begrijpen! Ik zie dat het grootste deel van jullie nog steeds 
ondergedompeld is in tradities en gebruiken die jullie zielen geen goed doen. 
96 Hoeveel angst zie Ik in vele harten als het gaat om het opgeven van deze gewoonten, tradities en 
handelingen die jullie binnen Mijn Werk hebben geschapen! En hoezeer voelen jullie je harten 
gekwetst als er tot jullie gesproken wordt zonder dat jullie willen begrijpen dat jullie, omwille van het 
volgen van deze tradities, afzien van de ware vervulling van Mijn Wet. 
97 Erken dat de uitwendige aanbidding van God door de mensheid steeds de oorzaak is geweest van 
haar geestelijke stagnatie. Maar vervalt niet weer in deze dwaling, en wees u er steeds van bewust, 
dat het, om geestelijk vooruit te komen en de volmaaktheid te bereiken, van wezenlijk belang is dat 
de aanbidding voor Mij innerlijk, zuiver, diep, geestelijk is. 
98 Ik zal Mijn volk met wijsheid en rechtvaardigheid beproeven om het van onwetendheid en 
dwaling te bevrijden. Ik zal hen behoeden voor fanatisme, en ook daarom zal Ik hen beproeven. 
99 Om uw naaste lief te hebben, vrede te verbreiden, Mijn woord bekend te maken, barmhartigheid 
te bewijzen en te bidden voor de vrede van de mensheid, dat is de geestelijke eredienst die Ik van u 
verwacht, hebt u geen uiterlijke daden van eredienst nodig ─ noch in de vergaderzalen waar u 
samenkomt, noch in uw huizen. 
100 Bedenk: Tenzij gij u verenigt in een ware vergeestelijking, zal uw gebed niet de nodige kracht 
bezitten om zich bij uw medemensen te doen gevoelen. 
101 Laten door deze woorden niet zij opstaan die zichzelf rein genoeg achten om over hun 
medemensen te oordelen. Want waarlijk, Ik zeg u: Ik ben het, Die de werken van den een en van den 
ander kan beoordelen. 
102 Noch zult gij uw broeders oordelen, zelfs indien het uur komt dat gij hen Mij zult zien verraden. 
Want gij zult u herinneren, dat Ik u gezegd heb, dat Ik alleen kan oordelen over geestelijke reinheid 
of onreinheid. 
"Oordeel niet", heb ik u gezegd, maar geef goede raad, probeer uw medemensen niet in verzoeking 
te brengen. Maar als je dat allemaal niet kunt, streef er dan naar om in de waarheid te blijven. Dan 
zal de dag komen waarop zij die van het pad zijn afgedwaald, er weer op terug zullen keren, 
overtuigd van hun dwaling, en zullen geloven dat jullie in Mijn geboden volharden. 
103 Waak en bid opdat u verenigd zult zijn en in vrede zult leven. U bent al in de laatste dagen van 
Mijn woord, en Ik wil dat wanneer de laatste dag komt, Ik u geestelijk verenigd vind. 
104 Ik heb u vele lessen gegeven, opdat gij moogt weten, hoe te voorkomen, dat een uwer broeders 
zich van het volk afscheidt. Begrijp dat zij die Mij weinig hebben kunnen horen, zwak kunnen zijn. 
Geef ze kracht en geloof. Zelfs onder hen die Mij dikwijls gehoord hebben, kunnen er harten zijn 
zonder vastheid, opdat Gij hun warmte en bemoediging geeft op de weg van het leven. 
105 Eenmaal verenigd, o volk, zult gij bijeenkomen om te bidden voor de vrede van de wereld en uw 
ziel, veranderd in een vredesduif op vleugels van gedachten, uitzenden naar de volkeren. 
106 Verwacht nooit dat het resultaat van uw gebeden onmiddellijk zal zijn. Soms zullen jullie een 
beetje moeten wachten, soms zullen jullie lang moeten wachten, en soms zullen jullie niet eens in 
staat zijn om de verwezenlijking te ervaren van wat jullie Mij gevraagd hebben. Maar uw missie is 
toch volbracht. 
107 Gij zult zaaiers des vredes zijn, maar ik zeg u nogmaals, dat gij niet moet verwachten te oogsten 
vóór de tijd. U zult toestaan dat dit zaad ontkiemt, ontkiemt, groeit en vrucht draagt, en pas dan zult 
u de oogst oogsten en uw ziel laten vervullen met tevredenheid. 
108 Discipelen, verwondert u, dat gij dit alles leert door een van uw broeders en zusters, die Ik 
veranderd heb in een werktuig van Mij, opdat gij getuigen zoudt zijn van de werken, die Mijn macht 
doet, door een onhandig schepsel te veranderen in een wezen, dat geestelijk nuttig is voor allen, en 
door een zondaar te veranderen in een wezen, zuiver van hart en geest, om Mijn woord door te 
geven. 
109 Ik heb jullie ook mijn stemdragers toevertrouwd, opdat jullie hen zouden leiden naar 
vooruitgang en volmaaktheid; en nu, in de laatste dagen van mijn verkondigingen, genieten de 
gemeenschappen die hun stemdragers tot verheffing hebben kunnen brengen, van de geestelijke 
"smaak" van een rijpe vrucht die met volharding en liefde is verzorgd. 



110 Niet allen hebben geweten hoe dit te doen, want velen van hen hebben de stemdragers 
verwaarloosd en in de steek gelaten. Anderen hebben zij van hun levenssap beroofd, zonder achting 
of barmhartigheid, en weer anderen hebben zij de groene takken van de boom des levens 
afgehouwen. Daar heb je de reden voor die bittere smaak die de massa's mensen vaak hebben 
gekregen in plaats van zoetheid; en daaruit zijn vele dwalingen voortgekomen, zoals die om datgene 
als volmaakt te beschouwen wat slechts onvolmaaktheid is geweest van de kant van de stem-drager, 
of die om Mij de onzuiverheden, materialisaties of onvolmaaktheden van de stem-dragers toe te 
schrijven. Na Mijn vertrek zult gij het kaf van het koren moeten scheiden, d.w.z. alle onzuiverheden 
die aan Mijn woord hadden moeten worden toegevoegd, moeten verwijderen, opdat gij deze Leer 
over de gehele wereld kunt uitdragen. 
111 Indien zij u zouden vragen, waarom Ik Mijzelf bekend heb gemaakt door zovele stemdragers, 
moet gij hun zeggen, dat, indien Ik gekomen was om Mijn woord te brengen, zoals Ik in die tijd in 
Jezus heb gedaan, één persoon voor Mij genoeg zou zijn geweest. Maar omdat Mijn manifestatie 
geschiedde door eenvoudige en ongeschoolde mensen, en Mijn boodschap tegelijkertijd zeer groot 
was, kon één enkel menselijk begripsorgaan niet voldoende zijn, maar moesten er zoveel zijn als 
nodig waren. 
112 Van Roque Rojas, de voorloper van Mijn manifestatie, door wie Elia sprak, en van Damiana 
Oviedo, door wie Ik Mijn eerste woord gaf in deze tijd, tot de laatste stemdragers, heeft ieder van 
hen slechts een deel van Mijn Werk bekend gemaakt, maar niet Mijn gehele boodschap. 
113 Zo maakte ik u door Roque Rojas bekend dat het Derde Tijdperk voor de mensheid was 
aangebroken. Ik openbaarde u de opening van het zesde zegel, dat zijn wijsheid, zijn oordeel, zijn 
gaven en de vervulling van vele oude profetieën bevat om hun licht uit te storten op elke geest en op 
alle vlees. 
114 Het geheim van het "merkteken" of "kenmerk" werd u door die man bekend gemaakt, en hij 
herinnerde u aan het symbolische getal van de uitverkorenen van het derde tijdperk. 
115 Later, door Damiana, werd het doel van mijn komst aan u geopenbaard ─ de gaven die elke 
discipel in zich had, en ook de datum waarop mijn manifestatie zou eindigen. Van die lippen kwam 
het woord dat mijn Geest in die tijd bracht en uitdrukte door eenvoudige leringen en kleine 
gelijkenissen voor de eerste discipelen. Maar het geestelijke woord kwam ook van Maria als een 
boodschap van oneindige tederheid en onuitsprekelijke troost voor ieder bedroefd hart. 
116 Met Roque en met Damiana, alles was slechts een begin, een belofte. Maar naarmate de jaren 
verstreken, drongen de stemdragers die hen volgden meer en meer door in het mysterie van de taak 
van de stemdrager, waardoor het mogelijk werd dat mijn woord uitgebreider werd, dat mijn Werk 
duidelijker vorm kreeg, en dat de mysteries ontrafeld werden. 
117 Hoeveel harten zijn niet bemoedigd en getroost toen gij Mijn Woord hoorde door het 
geestesorgaan van Mijn uitverkorenen! Hoeveel zielen zijn er niet gered uit de duisternis, omdat zij 
Mij door de bemiddeling hebben gehoord! 
118 Ik zegen mijn stemdragers die zich wisten voor te bereiden en zich aan mijn dienst wijdden. 
119 Maar Ik zeg u ook dat velen van Mijn kinderen Mij de rug hebben toegekeerd en Mij hebben 
verloochend vanwege het gebrek aan vergeestelijking van de stemdragers. Aan hen vergeef ik en ik 
geef hen de kans om hun vlekken zelf op te ruimen. 
120 Geliefde mensen: Waakt en bidt tot de laatste ogenblikken van mijn manifestatie, opdat jullie de 
nieuwe fase van mijn manifestatie beginnen met een vastberaden stap van geest tot geest. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 357  
 
1 Op deze dag staan een jongeling en een maagd voor Mij om Mij te vragen dat hun verbintenis 
gezegend en bevestigd wordt door Mijn Liefde. 
2 En Ik ontvang jullie, Mijn kinderen ─ niet alleen in dit uur, want jullie zijn altijd bij Mij geweest en Ik 
bij jullie. 
3 Jullie komen om jullie verbintenis te vieren, maar ik zeg jullie: Jullie zijn al lang verenigd door het 
lot. Maar het blijft nodig dat de mensen een handeling vieren die getuigt van de gemeenschap, van 
het huwelijk van de twee mensen, opdat het geestelijk en menselijk erkend en gerespecteerd wordt. 
4 Jullie wonen geen ceremonie bij, jullie komen om een streling te ontvangen, raad van de Vader en 
onderricht van de Meester. 
5 Jullie zijn twee zielen, twee harten verenigd tot één wezen en één wil. Jullie zijn ver van elkaar 
geweest in verschillende werelden en zijn op aarde gekomen ─ eerst de een en dan de ander, en in 
deze overgang zijn jullie beproefd in jullie liefde, in jullie geduld, en zijn jullie Mij trouw gebleven. U 
bent uw beloften nagekomen en hebt alle obstakels met liefde en geloof overwonnen. 
6 Gij zijt in de tegenwoordigheid van uw Heer, die uw ziel siert en bemoedigt, opdat gij met deze 
moeilijke taak, die ik u voorhoud, het verhevenste moogt volbrengen, dat ik de mensen in het 
mensenrijk heb geschonken 
7 U treedt nu, in vervulling van een ideaal, toe tot deze instelling van liefde, van opoffering en van 
leven ─ van verzaking en gehoorzaamheid aan het lot. En opdat uw stap op de nieuwe weg zeker zal 
zijn, komt u verlangend naar licht, en dit schenk ik u overvloedig. 
8 U mens: de gaven die Ik aan de eerste mens op aarde heb gegeven, heb Ik ook aan u gegeven: 
Talent, Wil en Energie ─ ook Kracht, Leven en Zaad. Je houdt in je rechterhand symbolisch een 
zwaard en in je linker een schild. Want het aardse leven daagt jullie uit tot strijd, waarin jullie 
mannen soldaten zijn, bewaarders van vrede, gerechtigheid en deugd, verdedigers van de mensheid. 
Ik maak u soldaten in deze strijd en plaats aan uw linkerzijde, bij uw hart, een maagd. Zij is geestelijk, 
zedelijk en lichamelijk een bloem, door Mij verzorgd in een heerlijke tuin, een tuin van genot, 
begeerd door de menselijke hartstochten, die Maria, de goddelijke Moeder, altijd bewaakt en 
beschermt, en besproeit met het kristalheldere en zuivere water van haar maagdelijkheid en 
kuisheid. 
9 Jij hebt Mij nederig om deze bloem gevraagd en Ik heb haar liefdevol aan jou gegeven. Dit is het 
grootste dat de mens in dit leven kan bezitten. 
Je bent niet gebonden aan je ouders. Want om die bestemming te vervullen, verwijder je je van hen 
en blijf je op het pad van de strijd van het leven. Ook uw kinderen zullen, wanneer de tijd gekomen is 
om de weg van hun bestemming te gaan, het ouderlijk huis verlaten, en dan zal alleen zijn metgezel 
dicht bij het hart van de man blijven ─ de vrouw die hij koos, die zijn vreugden en smarten deelde, en 
wier verbintenis met hem alleen de dood kan verbreken. 
10 Het is mijn woord van liefde dat jullie samenbindt en kracht geeft aan jullie doel. 
11 Hef uw aangezicht op, loop met vaste tred, wees voor elkander als een staf! Wees een liefdevolle 
mantel die de tranen droogt, zeg ik tegen jullie beiden. Want geestelijk zijn jullie beiden gelijk, in de 
geest is er geen geslacht of verschil. Geen van jullie staat boven de ander. Maar eenmaal 
geïncarneerd, heb ik de man voor de vrouw geplaatst. 
12 Een man zijn is voor de ziel een test waar ik haar aan onderwerp. Een vrouw zijn is ook een 
genoegdoening voor de ziel. 
13 In de mens is kracht, en hij moet die altijd met verstand gebruiken. In de vrouw, die met tederheid 
en fijngevoeligheid is geschapen, wonen liefde en opoffering, en beide vullen elkaar aan. Uit deze 
vereniging, uit deze gemeenschap van ziel en lichaam, ontspringt het leven als een onuitputtelijke 
stroom. Uit dit zaad en deze vruchtbare grond ontspruit het zaad dat geen einde kent. 
14 Ik zegen u en verbind u met mijn Meesterarm, met mijn goddelijke kus. Ik laat u een voorbeeld 
zijn onder dit volk, omdat u hier met geestelijke voorbereiding en met eerbied bent gekomen. 
15 De mensen zullen u als getuigen dienen, en ik stel hen verantwoordelijk voor u. Ik wil dat zij, met 
hun verhevenheid op dit ogenblik, uw pad met geluk besprenkelen, dat zij zich altijd verheugen in het 



zien van uw glimlach en uw vrede, en dat zij u zegenen in uw vermeerdering zoals Ik u zegen. Dit is 
mijn wil. 
16 Het is niet de hand van een predikant geweest, die uw verbond heeft bevestigd, maar mijn 
eeuwige wet, mijn liefde. Ik leid u op het pad van vervulling, en wanneer uw levensreis voorbij is, zult 
u rekenschap geven aan uw Heer. En op dat ogenblik zul je opnieuw de klank van dat woord horen ─ 
maar niet langer de klank van de menselijke stem, maar dat wat je hoort in het diepst van je 
geweten, en je zult zeggen: "De Vader, die de weg voor onze ziel heeft uitgestippeld, zegt ons 
vandaag dat wij het doel hebben bereikt en ons werk zullen presenteren". 
Daar wacht Ik op jullie in Mijn woning, op de top van de berg, opdat jullie je Heer zullen zien. Ik wil 
jullie op dat moment ontvangen, Mijn weldaden schenken en jullie zegenen. 
17 Heden geef Ik u het zaad, slechts één, maar morgen zult gij het vermenigvuldigd aan Mij 
teruggeven. Maar als gij wilt weten of uw werk Mij behaagt, zult gij het kunnen zeggen, wanneer uw 
hart u behaagt en u voldoening geeft. 
Maria zegent ook jullie, geeft jullie warmte en vreugde en nodigt jullie uit om stap voor stap de weg 
van de deugd te gaan, steeds met die deugd en dat geduld waarvan zij jullie een voorbeeld heeft 
gegeven. 
18 Ik zegen u en verenig u. 
19 Mensen, dit zijn Mijn laatste mededelingen door menselijke bemiddeling. "Hoe zullen wij in de 
toekomst deze huwelijksdaad vieren?" vragen jullie Mij, geliefde leerlingen, en Ik antwoord jullie: 
doe het in de schoot van jullie gemeenschap. Verenig u met hen die zich hebben voorbereid als 
apostelen van deze leer. Maar zij zijn het niet die u zullen verenigen, want ik heb deze taak aan 
niemand gegeven. Ik ben de Heer van je lot. Bereidt u lichamelijk en geestelijk voor om met Mij in 
gemeenschap te komen, dan zal uw levensverbond onuitwisbaar in het eeuwige boek geschreven 
blijven. 
20 Als je op dit plechtige moment waarop twee wezens zich verenigen om één te worden en dit pad 
van liefde, zelfverloochening en opoffering bewandelen, mijn leringen wilt lezen ─ die welke over 
deze dingen spreken, dan kun je dat doen. Dan, op mijn woord, zullen uw harten bemoedigd worden 
in hun vastberadenheid, en uw stappen zullen zeker worden. 
21 Ik wil dat gij met deze eenvoud leeft, en noem hen gelukkig die hun huwelijk met voldoening en 
vreugde vieren. Want zij zullen genade en zegen ontvangen op hun levensreis. 
22 Uw medebroeders van verschillende godsdienstige gemeenschappen zullen komen, en terwijl 
sommigen de waarachtigheid van deze geestelijke daad zullen begrijpen, zullen anderen 
verontwaardigd zijn. Maar jullie zullen met jullie deugdzame werken bewijzen dat jullie door Mij 
gezegend zijn en jullie verbintenis is onverbrekelijk. 
23 Ik heb u op deze dag gezegd dat het ogenblik waarop deze handeling wordt gevierd slechts de 
bevestiging van uw verbond is. Want jullie waren voorbestemd elkaar eerder te ontmoeten, en 
aantrekkingskracht en liefde bestonden al tussen jullie. Ik sta u toe en belast u met het voltrekken 
van deze handeling in aanwezigheid van uw familieleden, vrienden en ouders, opdat uw huwelijk 
erkend en geëerbiedigd zal worden. 
24 Vooralsnog zijn de verhevenheid en de intuïtie van de mens niet groot genoeg om te erkennen dat 
twee mensen in mijn naam in een heilig verbond zullen worden verenigd, zelfs zonder door een 
ambtenaar van de burgerlijke stand of een geestelijke te zijn verenigd. Maar die tijd zal komen, en 
dan zal er noch bij de man noch bij de vrouw twijfel zijn wanneer zij elkaar ontmoeten. Zij zullen het 
door Mij vastgestelde uur herkennen en weten hoe zij zich moeten voorbereiden om hun echtelijke 
verbintenis in vertrouwen en veiligheid te vieren, en de maatschappij zal hen niet veroordelen omdat 
zij niet door een geestelijke voor een altaar zijn bevestigd. Die tijd zal komen, maar eerst, nu de 
wereld in ziel omhoog gaat, handel zoals ik u vandaag heb opgedragen. 
25 In het tweede tijdperk ben ik bij vele echtparen binnengegaan die volgens de wet van Mozes 
getrouwd waren, en weet u hoe ik velen van hen aantrof? Ruzie maken, de zaden van vrede, liefde 
en vertrouwen vernietigen. Ik zag vijandschap en onenigheid in hun harten, aan hun tafel en in hun 
kamp. Ik ben ook bij velen binnengegaan die, zonder dat hun huwelijksleven door de wet was 
bevestigd, liefhadden en leefden als leeuweriken in hun nest, hun kleine lieveling strelend en 
beschermend. 



26 Hoevelen zijn er niet die onder één dak wonen en elkander niet liefhebben, en omdat zij elkander 
niet liefhebben, zijn zij niet verenigd, maar geestelijk gescheiden! Toch laten zij hun verdeeldheid 
niet merken, uit vrees voor een goddelijke straf of menselijke wetten of het oordeel van de 
maatschappij, maar dit is geen huwelijk; met deze mensen is er geen gemeenschap noch 
waarachtigheid. 
Toch paraderen zij met hun valse gemeenschappelijkheid, bezoeken families en kerken, maken 
wandelingen, en de wereld veroordeelt hen niet omdat zij hun gebrek aan liefde weten te verbergen. 
Anderzijds, hoevelen die elkaar liefhebben moeten zich verbergen, hun werkelijke eenheid verbergen 
en onbegrip en onrechtvaardigheid verdragen. 
27 De mens is niet hoog genoeg ontwikkeld om het leven van zijn naaste te doorzien en juist te 
beoordelen. De mensen die de geestelijke en wereldlijke wetten in handen hebben, passen geen 
ware gerechtigheid toe om zulke gevallen te bestraffen. Maar de tijden van inzicht en onderscheiding 
die Ik u aankondig, waarin de mensheid vervolmaakt zal worden, zullen komen, en dan zult gij zien, 
zoals in de tijd van de patriarchen vóór Mozes, dat de vereniging van geliefden geschiedt zoals Ik het 
heden met Mijn kinderen heb gedaan: op geestelijke wijze. Zo zult gij ook doen in de toekomende 
tijden: in tegenwoordigheid van de ouders van hen die zich zullen verenigen, van vrienden en 
verwanten, in de grootste spiritualiteit, broederschap en vreugde. 
28 Wanneer de mensen van vrede en goed op aarde zullen zijn, zullen jullie mijn goddelijke 
instellingen zien opbloeien en mijn wetten zullen jullie leven mooier maken. De tijden van vrede, 
eendracht en welzijn zullen terugkeren, zonder vermindering van uw beschaving of uw wetenschap. 
Ik zeg jullie veeleer dat als de mens, ondanks zijn gebrek aan werk aan zichzelf, veel dingen heeft 
ontdekt door gebrek aan verhevenheid, liefde en barmhartigheid, en veel van haar geheimen aan de 
natuur heeft ontfutseld ─ hoeveel te meer zal hij volbrengen als hij tot Mij opstijgt om te vragen dat 
Ik hem de geheimen onthul en zijn wezen verlicht om grote, weldadige werken te doen! Ik zal de 
mensen schenken om van deze wereld een rijk te maken van licht, van heil en van welzijn voor al 
Mijn kinderen, want Ik wil dat jullie Mijn wijsheid en Mijn vrede bezitten. 
29 Ik omhul u met het licht van Mijn Universele Straal dat neerdaalt en uw hart binnendringt en daar 
zijn huis, zijn tempel vestigt. Daarin ontvang Ik jullie offerande, het eerbetoon van jullie die Mij 
liefhebben, en Ik hoor jullie stem, die zowel een verzoek is als gehoorzaamheid aan Mijn Wil. 
30 Ondanks de tegenslagen die gij doormaakt, toont gij u sterk door uw verheffing en voelt gij u 
gelukkig dat gij Mijn discipelen zijt. U bent verwikkeld in een grote geestelijke en aardse strijd, benut 
de tijd die Ik u heb geschonken en verwacht in deze strijd de vruchten te zijner tijd te oogsten. 
Je werk op aarde zal dag na dag zijn opbrengst geven wanneer je gaat rusten, en je geestelijke 
werken zullen tot volle bloei komen wanneer je eenmaal het einde van je zending hebt bereikt in 
vervulling van mijn wetten. 
31 Uw ziel is vervuld van een voortdurend gebed om vrede en verlichting voor andere volkeren die 
oneindig veel meer lijden dan u. Verslagen van verwoesting, wanhoop en dood bereiken uw land en 
vervullen u met pijn en angst, niet voor uw leven of dat van uw familie, maar voor dat van anderen 
die ver van u vandaan lijden en die uw buren zijn. Ik voel medelijden wanneer ik uw smeekbeden 
hoor, en wanneer ik uw boodschappen van vrede en barmhartigheid aan die naties breng. 
32 Geliefde discipelen, jullie leven in het hart van dit continent. Het heeft Mij behaagd jullie 
Israëlitische zielen te zenden naar dit rijke en vruchtbare land met zijn stralende zon, met een 
stralende hemel, met valleien en bergen bedekt met groen, mooie en waterrijke rivieren, en 
prachtige bloemen ─ alles wat jullie aardse leven kan verfrissen en verfraaien. Maar te midden van 
deze pracht en genade, bedreigt een genadeloze oorlog het milieu. De kreten van pijn, de 
klaagzangen, de godslasteringen en de beledigingen bereiken u. Maar ik zie bij u geen 
oorlogsstemming, u hebt de wapens niet opgenomen om uzelf te verdedigen of om aan te vallen. Ik 
zie in deze natie alleen onderwerping aan gerechtigheid en afkeer van menselijke slechtheid. Maar ik 
vraag je iets meer dan dit. Ik wil jullie vertrouwen in Mij zien, jullie geestelijke voorbereiding om jullie 
naasten bij te staan in hun beproeving. 
33 Net als in het verleden leeft de mensheid vandaag de dag verstrikt in oorlogen. Zij heeft het zaad 
van de vrede niet willen cultiveren, maar dit zaad zal altijd, als manna in de woestijn, vallen in het 
hart van ieder die naar vrede hongert. 



34 Ik heb in de schoot der gezinnen wezens van grote verhevenheid doen incarneren ─ engelen die 
van jongs af aan de taak hebben de harten van mensen van verschillende rassen en 
geloofsovertuigingen te buigen en liefdevol te maken. Maar wat heeft de mensheid met deze 
afgezanten gedaan: zij heeft aan hun boodschap getwijfeld, hen vervolgd en gedood. 
35 Ik zag de mensen al in de vroegste tijden moordoorlogen voeren: In het oude Phoenicië en Syrië, 
en bij de Romeinen en de Grieken. Er was geen eerbied, liefde en rechtvaardigheid ─ noch onder 
elkander, noch van het ene volk tot het andere volk. Nooit heeft de sterke de zwakke 
rechtgetrokken, noch heeft de machtige zijn hand uitgestoken naar de behoeftige. Hij die het licht 
der beschaving tentoonspreidde, bracht het niet met liefde, met waarachtig idealisme, tot de 
volkeren die in duisternis verkeerden. Zijn veroveringen waren altijd met geweld, door vijandschap, 
door de zucht naar macht, of door onrechtvaardigheid. 
Toen Ik, de Vader, zag dat bij sommigen onwetendheid heerste zoals bij anderen, zond Ik in de 
schoot van de volkeren die verschilden door hun wereldbeschouwing en gewoonten Mijn profeten 
en pioniers, opdat zij zouden spreken over de enige waarheid en hen zouden leiden naar één en 
hetzelfde doel. Zij spraken en bereidden de geesten van de mensen voor op mijn komst in het 
Tijdperk dat u nu het Tweede Tijdperk noemt. En toen de tijd van mijn komst was gekomen, 
bevestigde Ik de woorden van die getrouwe profeten, en alles geschiedde zoals zij hadden gezegd. 
36 Mijn leer was niet alleen voor het Joodse volk bestemd, ook al was het het volk dat geestelijk was 
voorbereid, reeds in de vroegste tijden door grote beproevingen gezuiverd, om de Messias in zijn 
schoot te ontvangen. Maar het Testament dat ik hem toevertrouwde was bestemd voor alle mensen 
van alle rassen. Onder dat volk verschenen apostelen, martelaren en een groot aantal mannen en 
vrouwen die een voorbeeldig leven leidden, die wisten hoe zij het zaad der liefde moesten zaaien. 
Maar zelfs in andere vaderlanden en in landen ver van Judea begon mijn woord, gebracht door mijn 
eerste discipelen, tot bloei te komen. 
37 Maar het was noodzakelijk dat in deze "Nieuwe Wereld", bewoond door mensen die Mij vurig 
liefhebben en Mij zoeken om hun gave en hun offers aan te bieden, het Licht zou schijnen, Mijn 
Boodschap van Liefde, Mijn Leer zou komen, die van jullie slechts verlangt elkaar lief te hebben in Mij 
38 Ik aanvaardde de onvolmaakte aanbidding van de schepselen die Mij liefhadden, omdat zij 
onwetend werd aangeboden. Later, toen de afstand tussen de twee werelddelen was overbrugd, en 
het zaad hierheen werd gebracht om in deze Nieuwe Wereld te worden uitgestrooid en in het 
liefdevolle hart van haar bewoners te worden geplaatst ─ hoeveel onrecht en geweld oefenden 
degenen die zich discipelen van Mij noemden niet uit over die mensen met eenvoudige harten en 
verheven zielen! 
39 Hun zuivere en oprechte rituelen en gebruiken kregen slechts de afkeuring en de hardheid te 
verduren van hen die zich superieur waanden en toch tekenen vertoonden van de grootste 
achterstand. Pas langzamerhand ontving dit volk door de trouwe discipelen mijn erfenis en begreep 
het zijn goddelijke zuiverheid en oorsprong. 
40 Heden zie ik u opnieuw bedreigd, omringd door machtige naties die uw erfenis begeren en uw ziel 
verontrusten. Je hebt het toppunt van je pracht nog niet bereikt, maar je zult nog geestelijk en aards 
stralen. Ik waarschuw u, opdat gij niet in lethargie vervalt, dat gij bidt en waakt over uw erfenis. 
41 Ik ben tot u gekomen in deze tijd en ik geef u nogmaals mijn liefdeserfenis. Mijn zaad vervaagt 
niet. Het kan worden opgezweept door sterke stormen. Maar wanneer zijn aren door de elementen 
worden weggerukt, vallen de korrels in de grond en ontkiemen opnieuw om zich onophoudelijk te 
vermenigvuldigen. 
42 U zult licht zijn in deze wereld, uw natie een fakkel voor de andere naties, zolang u vrede en 
goedheid in al haar vormen liefhebt. Onder jullie zijn er al die de apostelen van de vrede zullen zijn. Ik 
heb hun zielen voorbereid, zodat dit licht kan opbloeien in hun woorden en in hun richtlijnen. Dan 
zult gij, die geestelijk werkzaam zijt, tezamen met uw heersers, die bezorgd zijn om het welzijn van 
dit volk, bereiken, dat uw weldaden worden uitgebreid tot hen, die dorsten naar vrede, waarheid en 
gerechtigheid. 
43 Het licht kwam symbolisch van het Oosten naar het Westen, maar nu zal deze boodschap die ik u 
heb gebracht van het Westen naar het Oosten gaan, en beide zullen samensmelten tot iets dat één 
is, evenals de kennis van de waarheid, beschavingen en rassen. Dan, wanneer gij u verenigd hebt, 



zult gij beseffen dat het licht niet van de mensen tot de mensen is gekomen, maar van de Goddelijke 
Geest tot zijn kinderen. 
44 Velen verwerpen Mij vandaag, verloochenen Mij en trachten nieuwe wegen te vinden. Maar de 
rechte en smalle weg van de wet is overal waar mensen zijn. Want deze wet is in het hart, in de 
aanleg, in de geest van ieder mens ─ één enkele weg waarlangs jullie Mij zullen bereiken, die altijd 
oproept tot goedheid, tot barmhartigheid en tot voorzichtigheid. U zult depressief kunnen worden 
door grote beproevingen en bezwijken onder hun gewicht. Maar als je de gerechtigheid liefhebt, zul 
je sterker dan voorheen opstaan en triomferen, want alleen goedheid houdt stand door de eeuwen 
heen. 
45 Indien gij vrede voor een volk verlangt, behoeft gij niet tot hetzelve te gaan. Maak vrede in je hart 
of in je huis. Dit zal voldoende zijn om harmonie en eenheid in de geest van dat volk over te brengen. 
46 Zowel goed als kwaad kunnen op afstand worden overgebracht. Daarom heb Ik jullie geleerd om 
degenen die je hulp nodig hebben te hulp te komen, of ze nu dichtbij zijn of veraf, met een 
voorbereide ziel. Maar pas op voor het zenden van gedachten die tot oorlog aanzetten. Wens niet de 
nederlaag van het ene volk en de overwinning van het andere, want deze invloed zal komen en 
omwentelingen veroorzaken. Heb boven alles lief en wees verdraagzaam tegenover al uw 
medemensen. 
47 Als de pijn van de gewonden, die geleden hebben onder de onbarmhartigheid van de oorlog, u 
schokt en u hun een beetje vrede en troost wilt zenden, zoek dan de dichtstbijzijnde zieke, neem 
hem als gevolmachtigde van de afwezigen en leg uw barmhartigheid in hem in Mijn naam, en Ik zal 
een schare zieken in die door pijn geteisterde naties strelen en genezen. 
48 Zorg ervoor dat uw huis een tempel is van waaruit licht straalt om hen die u omringen te 
omhullen en dat buiten deze grenzen anderen zich goed voelen en delen in uw voorbereiding. 
49 Binnenkort herdenkt u de geboorte van de Messias. De dagen naderen dat de mensheid zich deze 
gebeurtenis zal herinneren. De volkeren die nog in vrede leven, zullen het met vreugde vieren. Maar 
er zijn veel mensen in verre volken voor wie een tijd van beproeving is aangebroken, en die zullen 
trachten voor een ogenblik de angst, de vrees te vergeten, mijn Geest aan te roepen en de 
herinnering aan deze gebeurtenis op te roepen. Anderen lijden reeds onder de gevolgen van een 
oorlog die hen tot wees heeft gemaakt, tot ellende, en hen heeft gedwongen pijn in al zijn vormen te 
kennen. 
50 Ik zal allen in mijn liefde omhullen, Ik zal hun gebed verhoren en een stroom van licht zal op deze 
mensheid neerdalen. 
51 Het is noodzakelijk dat jullie je voorbereiden, dat jullie in jullie harten alle liefde bewaren die Ik 
jullie op Mijn twee aankomsttijden heb geopenbaard, opdat jullie elkaar met volmaakte liefde zullen 
liefhebben en altijd voorsprekers en bemiddelaars van de ware gerechtigheid zullen zijn. Want ik heb 
u uitverkoren om met alle mensen een verbond te sluiten door uw bemiddeling. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 358   
 
1 Gezegend zijt gij allen - niet alleen hier, maar op alle plaatsen waar gij samenkomt om bij uw Vader 
te zijn - die als één ziel naar zijn woord luistert. 
2 Zeer kort is de tijd die jullie nog rest om Mijn leringen te ontvangen door de mond van Mijn 
stemdragers, zodat jullie de weg leren om je voor te bereiden om Mij daarna in geestelijke stilte te 
horen. Maar echt, ik zeg je, ik zal je nooit verlaten, ik zal altijd zo dicht bij je zijn als in deze 
momenten. 
3 Ik ben alomtegenwoordig, Ik ben in het hele universum en in elk van mijn kinderen. Maar niet ieder 
van jullie voelt de nabijheid van je Vader, de aanwezigheid van je God. 
4 Ik heb mijn heiligdom in uw hart, Ik heb u de sleutel gegeven, opdat gij het moogt openen. Maar dit 
moet voortkomen uit je eigen wil, dit is de plicht die op jou rust. 
5 Ik heb u een geest gegeven, die een deel van Mijzelf is, en een stoffelijk omhulsel om op aarde te 
leven. Maar waarlijk, ik zeg u, als u weet hoe u de beproevingen moet overwinnen die u in dit leven 
moet doorstaan, zult u geestelijke bevrijding bereiken.  
6 In het Eerste Tijdperk gaf Ik verlichte spirituele wezens de opdracht op deze planeet te incarneren 
en tot de mensheid te spreken als profeten. In het Tweede Tijdperk is uit mijn grote barmhartigheid 
mijn Goddelijk Woord mens geworden, opdat jullie je God beter zouden begrijpen. Ik kwam in Jezus 
om tot jullie te spreken over liefde. En nu, in het derde tijdperk, ben ik nog één keer in de geest 
gekomen om jullie mijn onderricht te geven. 
7 Er moest veel tijd verstrijken voordat de mensheid tot geestelijke rijpheid was gekomen. U bent 
altijd bezweken voor de twee uitersten: het ene was het materialisme, waardoor u grotere wereldse 
genoegens tracht te bereiken; maar dit is in feite schadelijk, omdat het de geest ervan weerhoudt 
zijn taak te vervullen. Maar jullie moeten ook het andere uiterste vermijden: de versterving van het 
"vlees", de totale ontkenning van alles wat bij dit leven hoort; want Ik heb jullie naar deze aarde 
gezonden om te leven als mensen, als mensen, en Ik heb jullie de juiste weg gewezen om zo te leven 
dat jullie "aan Caesar geven wat Caesar toekomt, en aan God wat God toekomt". 
8 Ik heb deze wereld voor jou geschapen, met al zijn schoonheid en volmaaktheid. Ik heb u het 
menselijk lichaam gegeven waardoor u alle vermogens moet ontwikkelen die Ik u heb gegeven om de 
volmaaktheid te bereiken. 
9 De Vader wil niet dat jullie jezelf al het goede ontzeggen dat deze wereld jullie biedt. Maar stel het 
lichaam niet boven de ziel, want het lichaam is vergankelijk, maar de ziel behoort tot de eeuwigheid. 
10 Worstel, worstel om de volmaaktheid van de ziel te bereiken. Ik heb je de weg gewezen om dit 
doel te bereiken. Ik heb jullie het gebed toevertrouwd als het "wapen" dat superieur is aan elk 
materieel wapen, om je te verdedigen tegen verraad op de weg van het leven. Maar je zult het beste 
wapen hebben als je mijn wet vervult. 
11 Waaruit bestaat het gebed? Gebed is verzoeking, voorbede, aanbidding en geestelijke 
overpeinzing. Al zijn delen zijn noodzakelijk, en het ene vloeit voort uit het andere. Want in waarheid 
zeg ik je: De smeekbede bestaat erin dat de mens Mij vraagt hem zijn verlangens te schenken, zijn 
verlangen te bevredigen ─ dat wat hij het belangrijkst en het heilrijkst vindt in zijn leven. En waarlijk, 
Ik zeg u, Mijn kinderen, de Vader hoort het verzoek en geeft aan ieder wat hij het meest nodig heeft, 
wanneer het voor zijn welzijn is. Maar pas op dat u niet iets vraagt dat tegengesteld is aan het heil 
van uw ziel. Want zij die slechts vragen om materiële goederen, om lichamelijke genoegens en 
vergankelijke macht, vragen dat hun zielen in ketenen worden gelegd. 
12 Lichamelijke genoegens brengen alleen maar lijden mee ─ niet alleen in deze wereld, maar ook na 
de overgang naar de Geestelijke Wereld; want zelfs daar kan de invloed van die lichamelijke 
verlangens doordringen; en omdat de ziel zich er niet van kan bevrijden, blijft zij gekweld worden 
door die verlangens en wil zij steeds weer naar de aarde terugkeren om te reïncarneren en materieel 
te blijven leven. Daarom, mijn kinderen, vraag alleen om wat je echt nodig hebt voor het welzijn van 
je ziel. 
13 Het tweede type gebed, de voorbede, komt voort uit de liefde tot uw naaste, de liefde die Ik u als 
Meester heb geleerd toen Ik in deze wereld kwam. Bid voor uw broeders en zusters dichtbij en veraf, 



voor hen die lijden onder de gevolgen van oorlog in de verschillende naties, die de tirannie verdragen 
van de tijdelijke heersers van deze wereld. 
14 Bereidt u voor, o mijn kinderen, bidt voor uw medemensen, maar ook in deze voorbede moet gij 
weten hoe te vragen, want wat belangrijk is, is de ziel. Als een broeder, uw ouders of uw kinderen 
ziek zijn, bid dan voor hen, maar sta er niet op dat zij in dit leven blijven als dit niet is wat de ziel 
nodig heeft. Vraag veeleer dat deze ziel vrij moge worden, dat zij gelouterd moge worden in haar 
lijden, dat de pijn de opwaartse ontwikkeling van de ziel moge bevorderen. Daarom leerde de 
Meester u zelfs in de tweede tijd te zeggen: "Vader, Uw wil geschiede." Want de Vader weet beter 
dan ieder van Zijn kinderen wat de ziel nodig heeft. 
15 De derde soort gebed, de aanbidding van de goddelijke Geest, betekent aanbidding van alles wat 
volmaakt is, want door dit soort gebed kunt gij u verenigen met de volmaaktheid, met de liefde die 
het gehele heelal omvat. In aanbidding kun je de staat van volmaaktheid vinden die jullie allen 
moeten bereiken, en aanbidding leidt je verder naar spirituele contemplatie, die je samen met 
aanbidding brengt tot vereniging met de Goddelijke Geest, de bron van het Eeuwige Leven ─ de bron 
die je dag na dag kracht geeft om het Koninkrijk van de Vader te bereiken. 
16 Zo moeten jullie bidden: begin met smeekbede en eindig met geestelijke overdenking. Dit zal je 
kracht geven. 
17 Wanneer gij dan goed voorbereid zijt, moet gij niet alleen voor uzelf strijden, maar ook uw 
medemensen helpen om deze weg te volgen. Want gij kunt uw verlossing niet alleen voor uzelf 
verkrijgen, maar moet strijden om de verlossing van de gehele mensheid te verkrijgen. 
18 De mensen roepen uit: "Als er een God van barmhartigheid en liefde is, waarom moeten de 
goeden dan lijden door de onrechtvaardigen en de rechtvaardigen door de zondaars? Voorwaar, Ik 
zeg u, Mijn kinderen, geen mens komt in deze wereld voor zijn eigen redding alleen. Hij is geen 
eenzaam individu, maar maakt deel uit van een geheel. 
19 Lijdt in een menselijk lichaam niet een gezond en volmaakt orgaan wanneer de andere organen 
ziek zijn? Dit is een materiële vergelijking, opdat gij de verhouding zoudt begrijpen, die er bestaat 
tussen elk van beide mannen en de anderen. De goeden moeten lijden onder de slechten, maar de 
goeden zijn niet geheel onschuldig als zij zich niet inzetten voor de geestelijke vooruitgang van hun 
broeders en zusters. Maar als individu heeft ieder zijn eigen verantwoordelijkheid, en omdat hij deel 
uitmaakt van Mijn Geest en op Hem lijkt, bezit hij de wil en de intelligentie om bij te dragen tot de 
vooruitgang van allen. 
20 sedert de eerste Era heb ik door mijn profeten tot u gesproken om u te leiden, maar niet om u te 
dwingen mijn wet te vervullen; ik heb door mijn profeten tot u gesproken om u te leiden, maar niet 
om u te dwingen mijn wet te vervullen 
Maar de tijd is voorbijgegaan, en de menselijke geestziel is geëvolueerd, tot volle wasdom gekomen, 
en kan nu zijn zending als geestziel begrijpen. De mensheid, die zo dicht bij de afgrond, bij de 
ondergang is, heeft geestelijke hulp van u nodig. 
21 Het is de strijd, de laatste strijd, de meest verschrikkelijke en vreselijke tussen de duisternis en het 
licht. Alle geesten van de duisternis verenigen zich op dit moment, en alle geesten van het licht 
moeten die macht confronteren. 
22 Gij die Mij gehoord hebt, die het licht van de Heilige Geest in u draagt, ontwaakt! Verspil geen tijd 
meer met aardse genoegens, met wereldse doelen. Vecht voor de mensheid, vecht voor het 
Koninkrijk van de Vader om naar deze wereld te komen. Het is de opdracht die ik aan allen geef, van 
de laagst tot de hoogst opgeleiden. 
De geestelijke wereld is met jullie en bovenal de Vader vol van liefde, vol van barmhartigheid ─ de 
Vader die met oneindige pijn het lijden ziet dat de mensen elkaar aandoen. 
23 Dit is de strijd van het licht tegen de duisternis, en ieder van u moet strijden tot de overwinning is 
behaald. Bid, mijn kinderen, met alle oprechtheid. Volg de weg die de Vader u toonde toen Hij tot u 
sprak over het gebed op deze morgen van genade. Dit is uw zending, op deze wijze zult gij voor uzelf 
vergeestelijking en verlossing bereiken voor hen voor wie gij bidt. 
24 Het uur is reeds nabij, dat gij mijn stem voor de laatste maal zult hooren door menselijke 
werktuigen. Maar de Vader zegt jullie opnieuw: Jullie hebben niets te vrezen na 1950, als jullie je 
verenigen in de liefde. 



25 Denk niet dat Ik alleen hen zoek die zuiver van hart zijn; neen, Ik zoek de verlorenen, de 
bezoedelden, die Mijn barmhartigheid het meest nodig hebben. Ik geloof ook niet dat ik een 
voorkeur heb ─ noch voor hen die in luxe leven, noch voor hen die in armoede leven. Ik zoek de ziel 
die licht nodig heeft, de zieke, de gekwelde, de hongerige, en ik bevredig deze noden zowel bij de 
rijken als bij de armen. 
26 Ik kom tot allen om hun, door middel van een leer vol liefdevolle gerechtigheid, een boodschap 
van licht, troost en hoop te brengen. Voorwaar, ik zeg u, wie uit deze bron komt drinken, zal nooit 
teleurgesteld worden. Ieder die daarin iets voor zijn welzijn zoekt, zal het vinden. Wat ik je bied is 
waar, wat ik je beloof komt uit. In Mijn woord is geen leugen, waar jullie wereld vol van is in deze 
tijd! 
27 Ik ben het met u eens dat gij op aarde twijfelaars zijt geworden, omdat uw medemensen u vele 
dingen hebben beloofd en niets hebben vervuld. Daarom zijn er miljoenen mensen die niets geloven 
en niets verwachten, omdat zij het slachtoffer zijn geworden van de ene teleurstelling in de andere. 
Maar ik vraag je: Wat verwacht je van een materialistische, egoïstische en onmenselijke wereld? Wat 
verwacht gij van hen die de wereld regeren en zich niet door het geweten laten regeren, dat het 
enige licht is dat naar de ware weg leidt? 
28 Komt tot Mij terug, maar nadert Mij zonder klachten en wrok jegens uw medemensen. Kom tot 
Mij en laat Mijn Woord het licht van het geloof in je ziel opnieuw ontsteken. Want dan zult gij niet 
meer zwak zijn, de bitterheid zal van u wijken, en in plaats van wantrouwen en vrees voor de mensen 
zult gij moed hebben om te leven, hoop en naastenliefde. 
29 Wanneer mijn licht in alle harten is doorgedrongen en de mensen die de volkeren leiden, die hen 
instrueren, en allen die de belangrijkste taken te vervullen hebben, zich laten leiden en inspireren 
door dat hogere licht dat het geweten is, dan kunnen jullie elkaar vertrouwen, dan kunnen jullie je 
broeders vertrouwen, want mijn licht zal in allen zijn, en in mijn licht zullen mijn aanwezigheid en 
mijn rechtvaardigheid van liefde heersen. 
30 Heden leeft gij in een tijd van verwarring van geest, waarin gij het kwade goed noemt, waarin gij 
meent licht te zien waar duisternis is, waarin gij het overbodige verkiest boven het wezenlijke. Maar 
mijn barmhartigheid, altijd gereed en behulpzaam, zal tijdig tussenbeide komen om u te redden en u 
de lichte weg der waarheid te tonen, de weg waarvan gij zijt afgeweken. 
31 De volkeren rukken op en hun wetenschappelijke kennis neemt toe. Maar ik vraag je: Wat is deze 
"wijsheid", waarmee de mensen, hoe meer zij er in doordringen, zich verwijderen van de geestelijke 
waarheid, waarin de bron en oorsprong van het leven is? 
32 Het is menselijke wetenschap, het is de wetenschap zoals die wordt opgevat door een mensheid 
die ziek is van egoïsme en materialisme. 
33 Dan is die kennis vals en die wetenschap slecht, want gij hebt er een wereld van pijn mee 
geschapen. In plaats van licht is er duisternis, want u drijft de volkeren meer en meer in het verderf. 
34 Wetenschap is licht, licht is leven, is kracht, gezondheid en vrede. Is dit de vrucht van uw 
wetenschap? Nee, de mensheid! Daarom zeg ik u: tenzij u het licht van de Geest laat doordringen in 
de duisternis van uw denken, zullen uw werken nooit een hoge en geestelijke oorsprong kunnen 
hebben, zullen zij nooit meer kunnen zijn dan menselijke werken. 
35 De ware kennis, de kennis van het goede, is in Mij en Ik ben het, die haar inspireer aan hen die Mij 
hun verstand hebben gegeven als bewaarplaats voor Mijn openbaringen. Het zijn die mannen die 
met zelfopoffering hun bestaan hebben gewijd aan een ontdekking, aan een openbaring die het 
welzijn van de mensheid dient. Deze mannen hebben werkelijk wegen van licht geopend, zij hebben 
waarlijk een boodschap van vrede, van gezondheid, van troost aan hun medemensen gebracht. 
Sommigen hebben volmaakte werken volbracht, anderen waren wegbereiders. Maar sommigen, 
zoals anderen, hebben u door werken geleerd dat goedheid, liefde, de verheffing van de ziel de 
sleutel tot hun overwinning zijn geweest. 
36 Waarlijk, Ik zeg u, met het ideaal goed te doen en vrede te brengen aan hen die het nodig hebben, 
zult gij in staat zijn de geheimste deur van Mijn schatkamer te openen, want er is geen deur die de 
roep van de liefde weerstaat. Anderzijds, hij die, door zelfzuchtige en hoogmoedige doeleinden 
bezield, op zoek is naar geleerdheid, kennis en macht, moet stelen, moet grijpen om iets te bezitten 
van wat hij wil dat hem geopenbaard wordt. 



37 Uit dit alles kun je concluderen dat als jouw wetenschap het welzijn en de hogere ontwikkeling 
van de mensheid tot doel heeft, de deuren van de schatkamer open zullen gaan en aan de mensen 
de oneindige geheimen van het leven zullen onthullen. 
38 Hoe weinig hebt gij voor uw welzijn, en hoe veel hebt gij gestolen om u kwaad te doen! 
39 Gezegend volk van Israël, staat op in het gebed, opdat gij mijn tegenwoordigheid moogt gevoelen. 
Gezegend zijn zij die door het gebed de invloed van mijn goddelijke Geest voelen, want zij zullen zich 
niet als wezen voelen wanneer mijn woord heeft opgehouden zich door de stemdragers bekend te 
maken. 
40 Gezegend zijn zij die het gebed met liefde en zuiverheid beoefenen en opstaan om tot Mij te 
naderen. Voorwaar, ik oordeel niet of uw gebeden verheven of onvolmaakt zijn. Ik let op elk verzoek, 
maar ik ben Meester en leer jullie bidden. Ik ben volmaakt en corrigeer jullie, zodat jullie geen 
onvolkomenheden begaan. 
41 Geliefde mensen, hoe dikwijls heeft de Vader de mensen op aarde een volmaakt werk zien doen 
in de mens, en het is Mij aangenaam geweest. Toch tonen jullie Mij nog geen volmaakte werken in 
het geestelijke, want jullie zullen de geestelijke volmaaktheid pas bereiken wanneer jullie eenmaal 
alle materialisatie hebben afgeworpen. Dan, mensen, zal jullie geest een hoger leven aanschouwen, 
hij zal mijn gezicht zien en mijn liefdevolle stem horen. Het zal waarlijk mijn wet begrijpen en weten 
wie het is, en wie het is geweest, en wie het zal zijn in het eeuwige leven. 
42 Op dit ogenblik, volk van Israël, in dit omhulsel van een lichaam waarin Ik u heb laten 
reïncarneren, bent u als een kind. Maar maak je geen zorgen, droom van perfectie, zoek het en streef 
ernaar. Want het is uw lot een weg te banen voor de mensheid, een weg van vrede, van deugd, van 
onderricht en van openbaringen. 
43 Uw zending, uitverkoren volk, is een bres te slaan in de menselijke ziel, opdat deze in haar eigen 
wezen haar Schepper vindt. 
44 In de drie tijden hebt gij de weg gevonden die tot volmaaktheid leidt, want uw geweten is als een 
lichtende vuurtoren waarin zich de brandende fakkel bevindt. Maar u bent zwak geweest en hebt de 
geestelijke heerlijkheid niet op deze wijze kunnen waarnemen. IJdelheid en hoogmoed hebben uw 
ziel onderworpen en gij hebt uw gaven slechts gebruikt om koninkrijken in deze wereld te scheppen, 
koninkrijken waartoe gij niet behoort; maar gij zijt heren geweest en hebt rijkdommen bezeten, gij 
hebt dienaren gehad en hebt titels verworven, gij hebt uzelf verheven boven anderen en hebt uw 
Vader vergeten, gij hebt uw zending vergeten. 
Maar daarna kwam zelfs de wereld tegen je in opstand, vernederde je en onderwierp je. Maar in die 
slavernij waarin jullie gevallen zijn, Israël, hebben jullie Mij niet vergeten, jullie hebben de tijd van 
jullie voorbereiding benut om opnieuw de weg te gaan die jullie naar Mij leidt, en jullie hebben 
geluisterd naar de stem van jullie geweten. 
45 Waarom heeft de Vader deze valpartijen toegestaan? Waarom stond de Vader toe dat je alle 
ijdelheden, ontberingen en valse glorie van dit leven kende? Heeft de Vader dat echt toegestaan? 
Ja, Mijn uitverkoren volk, Ik heb toegestaan dat de toren van corruptie en menselijke zonde ook voor 
Mij oprijst. Ik heb toegestaan dat in Mijn schepping de zeven grote zonden zijn ontstaan, waaraan 
alle andere te wijten zijn. Maar waarlijk, ik zeg u: Zonde komt niet van Mij, het komt niet in Mij. Ik 
heb het slechts laten bestaan opdat jullie ziel ervaring kan opdoen, opdat jullie de grootheid van 
jullie God kunnen waarderen, zijn volmaaktheid, zijn rechtvaardigheid, zijn liefde, zijn waarachtigheid 
─ opdat jullie kunnen waarderen wat volmaakt is en ook weten wat onvolmaakt is. 
46 Maar de Vader zegt tot jullie: Nu is het genoeg! Ik vind je gevangen, bezwaard met ketenen, 
ontberingen en ziekte. Toch hebt gij Mij in uw gevangenis niet vergeten en Ik zeg tot u: Heb 
vertrouwen in Mij, en in jou, Israël, zal Ik je bevrijden! 
47 Uw evolutie is groot, uw ziel is groot en kent Mij. U verzamelt daarin waarheid, oprechtheid, 
barmhartigheid en liefde, en met deze gaven zult u in staat zijn vrede, harmonie, licht en verlossing in 
de wereld te brengen. 
48 Wie kan u vrede in deze wereld schenken en de oorlogen die de volkeren grijpen bedwingen? Dit 
zijn de bekwaamheden die je bezit, dit is je ware grootheid, die nederigheid, zachtmoedigheid als 
basis heeft. Gezegend volk, geef nooit het woord van liefde of de waarheid voor het geld der aarde, 



vermeng nooit een daad van barmhartigheid met vleierij, want dan zult gij niet getuigen dat gij mijn 
discipelen zijt. 
49 Het volk Israël van dit derde tijdperk zal een toonbeeld zijn van nederigheid, zachtmoedigheid en 
spiritualiteit. Loop op het pad van perfectie. Jullie weten nu, gezegende mensen, dat de vrede, 
wijsheid en onderricht die ik in jullie zielen stort, niet alleen voor jullie bestemd zijn om te 
verzamelen, maar ook om te verspreiden, om door te geven, om te verspreiden onder de mensheid. 
Jullie zijn degenen die de opdracht hebben dit te doen. 
50 De Meester zegt tot jullie: Het zal niet genoeg voor jullie zijn om geen kwaad te doen. Jullie 
moeten doen wat goed is, zodat jullie mijn Koninkrijk der Hemelen waardig zijn. Ik heb al uw fouten 
vergeven, al uw vallen, Ik heb u gereinigd van al uw vlekken met Mijn woord, met Mijn bloed en Mijn 
tranen. Daarom vraag ik u te strijden, u in te spannen opdat u het einde van de levensweg zult 
bereiken, waar ik ben. 
51 Wees u bewust van de grote zending, mensen, die de Vader u heeft toevertrouwd vanaf het 
moment van uw schepping. Je weet niet of het niet de laatste kans is om de aarde te bewonen. Maar 
als jullie je zending onvoltooid laten, zal Ik jullie opnieuw naar de wereld zenden ─ sommigen opdat 
zij de oogst mogen binnenhalen, en anderen opdat zij de zending mogen voltooien die zij zijn 
begonnen. Maar anderen van jullie zullen niet terugkeren naar de aarde. Ik zal hun zendingen geven, 
zodat zij in het geestelijke kunnen werken en strijden. 
52 Ik zal u grote lessen van gene zijde openbaren. Want ik bereid jullie nu voor op het geestelijke 
leven, op het ware leven ─ dat leven dat geen begin en geen einde heeft. Ik zal u bereiden, u de weg 
wijzen en u ook de deur wijzen, want gij zijt de eerstgeborene, die Ik steeds de weg heb gewezen, die 
gij ook de anderen zult wijzen. En zoals ik jullie het pad in deze wereld heb getoond, moeten jullie 
het ook in het hoge hiernamaals herkennen. Dan zult u de zielen blijven leiden op het pad dat u naar 
ware vrede leidt. 
53 Volk: De tijd dat gij weet hoe te bidden is tot u gekomen. Vandaag zeg Ik jullie niet op de aarde 
neer te vallen, Ik leer jullie niet met de lippen te bidden of Mij met gekozen woorden in mooie 
gebeden aan te roepen. Vandaag vertel ik het je: Wend je geestelijk tot Mij, hef je ziel op en Ik zal 
altijd neerdalen om je Mijn Aanwezigheid te laten voelen. Als je niet weet hoe je tot je God moet 
spreken, zullen je berouw, je gedachten, je pijn genoeg zijn voor Mij, je liefde zal genoeg zijn voor 
Mij. 
54 Dit is de taal die ik hoor, de taal die ik versta, de taal zonder woorden, die van waarachtigheid en 
oprechtheid. Dit is het gebed dat ik jullie in dit derde tijdperk heb geleerd. 
55 Telkens als jullie een goed werk gedaan hebben, hebben jullie mijn vrede, mijn geruststelling en 
mijn hoop gevoeld, want dan is de Vader heel dicht bij jullie. 
56 In mijn woord is het vuur, en met dit vuur vernietig ik het kaf. 
57 "Heb elkander lief! Spot niet met de valse god die je medemens aanbidt. Verklaar de leer van uw 
medemens niet voor vals, hoe onjuist die ook moge zijn. Als je gerespecteerd en gevolgd wilt 
worden, moet je eerst respect tonen. Wees echter voor niemand bang, want Ik heb u de waarheid en 
de gave van het woord gegeven. Sta op, spreek, en overtuig je medemens. In het woord is de balsem, 
de liefde, de kracht en het leven. In het woord is kracht, zodat jullie jezelf kunnen openen. 
58 Mijn Woord zal geschreven blijven voor alle tijden, daaruit zullen jullie het Boek van het Derde 
Tijdperk samenstellen, het Derde Testament, de laatste boodschap van de Vader, want in alle drie de 
tijdperken had God zijn "veren van goud "* om zijn Wijsheid aan de mensheid na te laten. 
* Deze term verwijst naar de aanduiding van de deelnemers aan de Goddelijke Aankondigingen die de 
taak hadden het Woord van de Heer in steno te noteren. 
59 Mozes was de eerste "gouden pen" die door de Vader werd gebruikt om de gebeurtenissen van 
het Eerste Tijdperk in onuitwisbare letters op een boekrol te schrijven. Mozes was de "gouden pen" 
van Jehovah. 
60 Onder Mijn apostelen en volgelingen van het Tweede Tijdperk had Jezus vier "veren", en dit 
waren Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes. Dit waren de "gouden veren" van de Goddelijke 
Meester. Maar toen de tijd kwam dat het Eerste Testament verenigd werd met het Tweede door 
banden van liefde, kennis en geestelijke vooruitgang, werd het één boek. 



61 Nu, in de Derde Era, wanneer gij Mijn woord opnieuw hebt, heb Ik ook "veren van goud" 
aangewezen, opdat het op schrift zal worden bewaard. Wanneer de tijd komt, zult u één enkel boek 
samenstellen, en dit boek, dat van het Derde Tijdperk, zal, wanneer de tijd komt, ook verenigd 
worden met het boek van het Tweede Tijdperk en het Eerste Tijdperk, en dan, uit de openbaringen, 
profetieën en woorden van het Drie Tijdperk, zal het Grote Boek des Levens te voorschijn komen 
voor de opbouw van alle zielen. Dan zul je weten dat alle woorden ─ van de eerste tot de laatste ─ in 
waarheid en in geest vervuld zijn, dat alle profetieën de voorziene loop van de geschiedenis waren 
die de Vader aan de mensheid heeft geopenbaard. Want God alleen kan de gebeurtenissen laten 
opschrijven die zullen geschieden. 
* verklarende tekst van Instructie 85, vers 24, van het Boek van het Ware Leven: "Jullie hoeven je 
geen moeite te getroosten om dit (nu ontstane) Testament of Boek te verenigen met de voorgaande, 
want Ik ben het geweest die in dit Boek de openbaringen en leringen van de drie tijden heb verenigd 
en daaruit de essentie heb geput om één boodschap te scheppen." 
62 Toen de profeten spraken, waren zij het niet die het deden, maar God deed het door hun 
bemiddeling. 
63 Ik heb mijn nieuwe uitverkorenen voldoende voorbereiding gegeven, zoals Mozes en de vier 
discipelen van het tweede tijdperk, opdat mijn woord in volkomen integriteit, in volle duidelijkheid 
en waarheid zou worden geschreven, want het is voor de geslachten van morgen; maar als iemand 
van plan zou zijn iets aan dat boek toe te voegen of eruit te schrappen, zal ik u ter verantwoording 
roepen. 
64 Welnu, mijn geliefde kinderen, wie hecht er belang aan het boek dat jullie beginnen samen te 
stellen? In werkelijkheid, niemand! Maar de tijd zal komen dat de mensheid, vol verlangen, vol 
nieuwsgierigheid, u om uw boek zal vragen, en dan zullen zij ontwaken, zij zullen mijn woord 
onderzoeken, en zij zullen het bespreken. In dat ideeëngeschil zullen partijen aan het licht komen: 
wetenschappers, theologen en filosofen. Aan de volkeren zal het getuigenis van uw woord en het 
boek der wijsheid worden gebracht, en allen zullen over mijn leer spreken. Dit zal het begin zijn van 
de nieuwe strijd, de oorlog van woorden, van gedachten en ideologieën; maar uiteindelijk, wanneer 
allen in waarheid en in geest zullen hebben geweten dat het Grote Boek des Levens door de Heer is 
geschreven, zullen zij elkander als broeders omhelzen en elkander liefhebben, zoals het Mijn wil is. 
65 Waarom was het woord van Jehovah in het eerste tijdperk niet voldoende om de wereld te 
verenigen, en was de leer van Jezus daartoe in het tweede tijdperk niet in staat? Waarom is het in 
deze tijd niet genoeg geweest dat Ik sinds 1866 Mijn woord heb gegeven opdat de volkeren elkaar 
zouden liefhebben en in vrede zouden leven? 
66 Het is noodzakelijk dat de drie boeken één geheel vormen, opdat dit Woord de gehele wereld kan 
verlichten. Dan zal de mensheid dat licht volgen, en de vloek van Babylon zal worden opgeheven, 
want alle mensen zullen het Grote Boek van het Ware Leven lezen, allen zullen dezelfde Leer volgen, 
en elkander liefhebben in geest en in waarheid als kinderen Gods. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 359  
 
1 Geliefde discipelen: verheugt u in de laatste openbaringen van uw Meester en komt na deze tijd op 
de weg van het gebed om met Mij te spreken. Bid altijd ─ in de dagen van vrede, in de dagen van 
beproeving, opdat u zich sterk en moedig zult voelen om de beproevingen tegemoet te treden. 
2 Deze tijd is er een geweest van verruiming van de geestelijke horizon en van geluk voor hen die 
wisten hoe zij mijn leringen moesten interpreteren. Het kind is gekomen om zijn Vader te ontmoeten 
en heeft zich, door de leringen die het heeft ontvangen, zo veilig gevoeld aan zijn borst, zo sterk in 
zijn overtuigingen, en ook zo geliefd, dat het slechts zal leven om zijn schat te bewaken en zich het 
voorrecht te herinneren waarmee hij is onderscheiden. Maar realiseer je, dat ik van al mijn kinderen 
hou met dezelfde liefde. Jullie vormen allen Mijn familie, en ook al is slechts een klein aantal 
rechtstreeks getuige geweest van Mijn manifestatie door de mens, toch hebben jullie allen licht en 
inspiratie van Mij ontvangen. 
3 Leder heeft met Mij een rendez-vous, en allen zullen tot Mij komen. De wegen zijn voorbereid. De 
simpelste geesten zijn het eerst geroepen, dan komen de anderen wel. Zij zullen nederig aankomen, 
met gebogen zielen, vrij van rebellie en valse grootsheid. En in dat uur zal Ik hen, vanwege hun 
nederigheid en zelfkennis, vergeven en hun grote opdrachten geven voor de vervulling van de grote 
zending die hen wacht. 
4 In die tijd dat ik allen zal roepen, zullen de stijfhoofden toegewijd worden, de hardharten zullen 
zachtmoedig worden en de hoogmoedigen zullen weten hoe te buigen met ware gehoorzaamheid. 
Want mijn Geest zal allen onderwijzen, zal mijn geliefde kinderen verlichten en zegenen, en uit hun 
zielen zal een gebed opstijgen, een enkel liefdeslied voor hun Vader en Schepper. In die dagen zullen 
zielen van grote deugd deze planeet binnenkomen, en zij die hier reeds bekeerd zijn, zullen naar 
andere geestelijke huizen gaan met groot verlangen naar volmaaktheid. 
5 Waarlijk, Ik zeg u, gij die Mijn leringen hebt gevolgd, wanneer deze stemdragers zwijgen en Mijn 
woord niet meer uitzenden, zult gij niet gevoelen dat Ik van u wegblijf. Jullie zullen Mij dichtbij 
voelen, jullie zullen Mij hebben in jullie innerlijke tempel en daarin zullen jullie Mijn stem blijven 
horen en daarmee Mijn leiding en Mijn vertroosting. 
6 Van wat er na 1950 over deze wereld zal komen, weet gij weinig. Maar ik waarschuw u en zeg u dat 
in die bittere beker die de mensheid op dit moment drinkt, de gisten nog steeds op de bodem liggen, 
en de pijn zal toenemen. Maar daarna zal hij van haar worden weggenomen, wanneer haar 
verzoening voorbij is, en een nieuwe beker van vreugde zal haar worden aangeboden. 
7 De geestenwereld zal de mensen blijven bewaken en beschermen als een oplettende wachter over 
hun leven en hun volmaaktheid, aldus de opdracht volgend die zij van mij heeft ontvangen. 
8 Na mijn laatste les zullen jullie mijn woorden blijven bestuderen, zodat jullie zullen weten wat jullie 
te doen staat, en wanneer dit gebeurt, zullen jullie met mij één enkele geest vormen van hulp en 
bescherming voor de mensheid. 
9 De Goddelijke Moeder stort haar meest tedere liefde uit over al haar kinderen. Zij is een 
beschermende mantel voor de armen en de wezen, en een zorgzame zorg voor de zieken en de 
hulpelozen. Haar geest, die opkomt voor allen, helpt deze wereld in zijn uur van beproeving. 
10 Ga in gedachten door uw wereld en breng een boodschap van troost en broederschap aan uw 
medemensen. Op de laatste dag van mijn manifestatie zal ik tot alle volkeren spreken en mijn 
woorden zullen onuitwisbaar in mijn discipelen geschreven blijven. Ik laat jullie als apostelen gaan 
naar hen die jullie nodig hebben. 
11 Voel je kalm aan Mijn borst en vergeet je beproevingen. Want op de laatste dag van Mijn 
manifestatie zal Ik voor jullie de grote problemen oplossen die jullie Mij voorleggen. 
12 Bereidt u voor, want het uur der beproeving nadert al! Gezegend zijn de stemdragers die mijn 
inspiratie met toewijding en zich bewust van hun missie tot het laatste moment hebben 
overgebracht. 
13 De zieners zullen de indruk krijgen dat in Mij een nieuwe offerdood plaatsheeft, omdat Mijn Geest 
uit liefde voor de mensen Zijn Lijden eindeloos herhaalt. Onthoud al deze bewijzen van liefde, opdat 
jullie verlossing vinden. 



14 Maria zal zich over jullie ontfermen op jullie lange reis, zij zal jullie bijstaan zoals zij dat deed met 
mijn leerlingen in de tweede Era. Zij was de liefdevolle en tedere Moeder die met haar tederheid de 
zielen moed gaf, die hun harten met vreugde vervulde en met hen de uren van pijn deelde. En 
wanneer zij bad, gingen ook de gedachten van de Moeder omhoog en wachtten op de wil van de 
Vader. 
15 In de tegenwoordige tijd zal Maria jullie met haar geestelijke mantel bedekken, zodat jullie niet 
verrast zullen worden door de beproevingen die komen gaan. 
16 Met jullie zielen en harten vormen jullie de tempel waarin de Heilige Geest zich bekend zal 
maken, opdat jullie een stempel van gehoorzaamheid en vergeestelijking op de wereld zullen 
achterlaten. 
17 Mijn woord zal, als het licht van een nieuwe dageraad, de bewoners van alle volken geleidelijk 
verlichten en doen ontwaken. 
18 Ik ben de ster die jullie naar het beloofde land zal leiden. Hier is het concert van mijn woord, 
doordrenkt van liefde, dat uw ziel bemoedigt op haar weg. 
19 Wanneer pijn je dichter bij Mij heeft gebracht, ontvang Ik je met liefde ─ vertrouw op Mij. Ik wil bij 
u zijn en gij zult bij Mij zijn, opdat gij en Ik één zijn in deze harmonie. Ik wil je metgezel zijn die je de 
weg wijst naar je evolutie ─ het licht dat je altijd voorgaat. 
20 Ik ben de Meester die jullie omvormt en jullie vergeestelijkt, die jullie hart vervult met tederheid, 
zodat die tot uitdrukking komt in jullie woorden, in jullie uiterlijk en in jullie werken. 
21 Wees in harmonie met De Liefde, die de kracht is die de werelden beweegt in universeel concert. 
Nader tot Mij opdat jullie de essentie van Mijn woord mogen ontvangen, opdat jullie de 
onmetelijkheid van Mijn liefde mogen voelen, opdat ook jullie de bedroefden mogen bemoedigen en 
de tranen mogen drogen van degene die huilt. 
22 Ik zal u troost geven in uw lijden, Ik zal uw wonden helen en alleen het licht van de ervaring in u 
laten om u tot bezinning te brengen en uw ziel nader tot Mij te brengen; Ik zal u het licht van de 
ervaring geven en Ik zal uw wonden helen en alleen het licht van de ervaring in u laten om u tot 
bezinning te brengen en uw ziel nader tot Mij te brengen 
23 Indien gij uzelven vergeestelijkt, zullen uw werken als welriekende rozen voor mijn aangezicht 
zijn. Wanneer je bidt, zal Ik je antwoorden zonder stem, zonder zinnen, met een zoete troostende 
trilling. Hoe verheffend zal het moment zijn waarop je Mijn streling als antwoord voelt. 
24 Mensheid, hoort Mij, Ik wil niet dat iemand van jullie verloren gaat. komen naar de roep waarmee 
de Herder zijn schapen roept. Velen zijn verstrooid achtergelaten op het pad van pijn. Maar jullie 
allen zullen de horde bereiken waar Mijn liefde op jullie wacht om jullie te verlossen. 
25 Geliefde mensen: verenigt u met uw broeders, opdat gij, wanneer gij met Mij in gemeenschap zijt, 
door de liefde die Ik u heb ingegeven, zelfs de ergste overtredingen zult kunnen vergeven. Waarom 
zou je degene niet vergeven die niet weet wat hij doet? Hij weet het niet omdat hij niet beseft dat hij 
zichzelf dit kwaad aandoet. 
26 In het tweede tijdperk leefde de Messias onder de mensen om hen liefdevol te leiden, hun lijden 
te verlichten en hun zijn onderricht te geven, opdat zij elkander zouden liefhebben. 
27 In die tijd vond ik de mensen in een diepe slaap verzonken, slechts groot gemaakt door de 
rijkdommen en fortuinen van de wereld. Daarom was hun verbijstering groot toen zij vernamen dat 
de beloofde Messias in een onopvallende geboorteplaats was geboren. 
28 Ik vond mijn volk onderdanen van de keizer geworden. Toch gaf ik hen het licht, de vrede en de 
troost. Er stond geschreven dat het Woord van de Vader zou komen om tot de mensen te spreken en 
hen te leren de wet te gehoorzamen, en om hen te redden van de ondergang. Het was nodig dat het 
een beker van lijden zou drinken om u de weg naar verlossing te tonen. 
29 Vanaf mijn prille jeugd sprak ik met de leraren van de wet en ik was als een reddende ster die de 
verlorenen naar de haven van hun redding leidde 
30 Geliefde mensen, hard was de strijd van mijn apostelen om de mensheid met mijn Leer voor te 
bereiden. Na mijn vertrek trokken zij zonder aarzelen ten strijde, zonder terug te deinzen voor de 
boosaardigheid van hun medemensen. Zij vertrouwden op Mij en dag na dag verspreidden zij Mijn 
leer van liefde en barmhartigheid. Maar wat heeft de mensheid met hen gedaan? Verwerp ze en 



sleep ze naar het schavot van bloed. Zij werden vervolgd en bespot, maar toch volbrachten zij Mijn 
zending tot het laatste ogenblik van hun leven. 
31 In deze tegenwoordige tijd zeg Ik jullie, mensen: jullie zullen geen martelaren meer zijn, vandaag 
vraag Ik van jullie slechts voorbereiding opdat jullie het brood en het water aan de mensen kunnen 
brengen. Maar zelfs in deze tijd, zullen mensen je in de weg staan. 
32 "Gij zijt Israël, de sterke van de mensheid, die Ik heb aangesteld tot steun van uw medemensen. 
Door u zullen zij de barmhartigheid, de vergeving, de liefde en het mededogen van uw God 
verkrijgen. 
33 In het tweede tijdperk boden de wijzen, die gij de Wijzen hebt genoemd, Mij goud, wierook en 
mirre aan als bewijs van hun kennis. De eenvoudige herders legden ook hun offers aan Mijn voeten. 
Maar vandaag ontvang ik van uw zielen als een offer van liefde uw verheffing, uw gebed. 
34 Geliefde mensen, in alle eeuwen heb Ik tot u gesproken, en in dit derde tijdperk heb Ik u vele 
dingen geleerd. Sommigen van jullie hebben me maar weinig gehoord. Toch zijn Mijn grote leringen 
neergeschreven door Mijn "gouden veren", en wanneer jullie Mij niet meer horen door een 
stemdrager, zullen zij jullie blijven onderrichten en bemoedigen. Want het voedsel dat Ik u aan Mijn 
tafel geef, zal heerlijk zijn en zal uw ziel gesterkt doen voelen. 
35 Vergeet je pijn op het moment dat je mijn woord ontvangt. Verwijder u van de verleidingen van 
deze wereld, wees toegewijd aan deze geestelijke tafel. Gezegend zijn zij die mijn woord horen met 
deze voorbereiding, want het is leven voor uw ziel. 
36 Verleiding berooft u van het zuivere gewaad. Maar als Ik verdriet en diepe pijn in je zie, dan bedek 
Ik je opnieuw met Mijn geestelijke mantel. 
37 Wees sterk tegenover de beproevingen van dit leven, los uw problemen op door het licht dat Ik u 
heb toevertrouwd. Verwijder van je pad alle obstakels die je in je evolutie kunnen stoppen. Verwijder 
fanatisme en huichelarij uit uw hart, wees de sterkste in deze wereld, en smeed een keten van liefde 
en broederschap. 
38 Jullie zijn spiritualisten, jullie bouwen geen materiële kerken met bronzen klokken, jullie bouwen 
een kerk in je ziel, in je hart, en de Vader zal naar die kerk komen en voor altijd bij jullie zijn. Ikzelf zal 
het licht van die kerk zijn. 
39 Begrijp dat Ik in deze tijd gekomen ben om jullie uit de slaap van de dood te wekken, om jullie een 
nieuwe dag te laten zien, zodat jullie Mijn stem zullen horen en Mij zullen zien 
40 Jullie zijn de kinderen van het licht, die de opdracht hebben de verborgenheden te verlichten die 
de mensen in Mijn werk hebben ontdekt, opdat allen Mij zullen begrijpen. 
41 Alle oude gebruiken die jullie aan mijn werk hebben toegevoegd zullen jullie moeten opgeven, 
dan zullen jullie je met één doel en met één wil vergeestelijken. 
42 Jullie waren onderdrukt door slechtheid en geketend aan materialisme, en jullie wachtten op Mij 
onder het dak van de stenen kerken die de mens had geschapen. Jullie hebben niet begrepen dat Ik 
in deze tijd in de geest ben gekomen om jullie Mijn leringen te geven. Toch ben Ik hier, Mij bekend 
makend onder de nederigen, opdat zij aan de wereld de boodschap brengen die de mensheid 
geestelijk zal bevrijden. 
43 Als een liefhebbende Vader kom Ik naar jullie om jullie Mijn liefde te tonen. Want zelfs voor de 
rechter ben Ik jullie Vader die jullie vergeeft en jullie geestelijke naaktheid bedekt met zijn mantel. 
Maar als de volmaakte Rechter geef Ik jullie Mijn woord en geef Ik jullie de mogelijkheid om je ziel 
terug te brengen tot haar oorspronkelijke zuiverheid. 
44 Nu is het tijd voor u om Mijn wet te vervullen. Willen jullie dat Ik jullie weer ter verantwoording 
roep omdat jullie Mij niet begrepen hebben? Jullie moeten de goede en trouwe discipelen van de 
Derde Era zijn ─ slaap niet langer! Bedenk dat Mijn wonden nog steeds Goddelijk bloed vergieten. 
45 Wacht niet tot Mijn gerechtigheid onder jullie gevoeld wordt. Sta op, volk, en toon Mij de 
vermenigvuldiging van het zaad dat Ik u heb toevertrouwd. Maar als u de bekering van de wereld nog 
niet hebt gezien, komt dat omdat u zich niet hebt voorbereid en vergeestelijkt. 
46 Israël, bereidt u voor, want gij moet uittrekken en mijn leer verspreiden, opdat de menschen die 
zullen begrijpen, en dan, wanneer gij mijn woord niet meer hoort, zal er geen pijn meer in u zijn. 
47 Uitverkorenen: vergeestelijk uzelf, ga vooruit, zodat het verstrijken van de tijd u niet onvoorbereid 
treft. Maak jezelf waardig voor de beloning die op je wacht aan gene zijde. 



48 De tijd is gekomen dat de Meester u niet langer zijn woord geeft via de stemdragers. Toch is het 
niet mijn wil dat jullie terugkeren naar de manieren waarop jullie de toerusting kunnen verliezen die 
jullie door de beoefening van mijn leringen hebben verkregen. Gebruik mijn kracht, en er zal licht zijn 
in jullie geesten. 
49 Ik heb uw pad verlicht omdat Ik de gids van uw ziel ben. Ik werk je om je te redden. Ik ben jullie 
Vader, en als Vader heb Ik jullie Mijn Woord gegeven opdat jullie niet meer op jullie pad zullen vallen. 
50 Zoek Mij, Mijn kinderen, in jullie hart, want daar woon Ik. Heb berouw, zodat je in het Beloofde 
Land kunt wonen. 
51 Ik ben het licht dat onophoudelijk wordt uitgestraald. 
52 Ik ben "het Eeuwige Woord", die u vraagt: wanneer zult gij tot Mij wederkeren? 
53 Gezegend zijt gij, gezegend volk, Mijn vrede, Mijn licht en Mijn liefde zijn met u. 
54 Mijn volk, vandaag is een gedenkdag waarop de hele mensheid zich opmaakt om de geboorte van 
Jezus te vieren. De mensen hebben zich geestelijk verenigd om hun petities aan te bieden, vragend 
om de vrede van de wereld. Maar terwijl voor sommigen dit gebed uit de grond van hun hart komt, 
bestaat het voor anderen slechts uit woorden. Het ware gebed, geboren uit vergeestelijking, wordt 
slechts door een zeer klein aantal beoefend. Maar de voorbereiding van alle volkeren der aarde, 
verenigd met de voorbereiding van het spiritistische volk, vormt één enkel gebed, één enkele 
smeekbede die Mij bereikt. 
55 De liefde die ik als Meester aan de wereld heb verkondigd, is niet begrepen, en dat is de reden 
waarom de mens met zijn vijandschap moorddadige oorlogen ontketent. Het zijn uw werken die de 
vruchten voortbrengen die u daarna zult oogsten. Als je rechtvaardig wilt zijn, heb je alle kans om 
goed te doen. Ik overlaad u met mijn genade, zodat u uw missie met alle volmaaktheid kunt 
vervullen. Maar als jullie je wil en je egoïsme willen opleggen en mijn wet niet volgen, dan zullen 
jullie verantwoordelijk zijn voor het kwaad dat jullie hebben aangericht. 
56 Spirituele mensen: Het is jullie taak je te verenigen met de spirituele krachten die in de ruimte 
werken om de wereld te helpen. Verenig u ook met hen die denken aan een wereld van vrede en 
rust, van liefde en welzijn. 
57 Geliefde mensen: Mijn woord voedt niet alleen u. Mijn Woord straalt als inspiratie uit naar allen 
die menselijke pijn voelen ─ naar hen die verlangen naar goedheid en barmhartigheid voor de 
mensheid. Gezegend zijn zij die vergeven en berouw hebben over hun schulden, die bereid zijn zich 
te zuiveren en zichzelf te overwinnen om zich geestelijk te verheffen en de mensheid te dienen. Aan 
hen geef Ik Mijn genade, Mijn inspiratie, Mijn vergeving. 
58 De enige manier waarop de volkeren in vrede kunnen leven is door gehoorzaamheid aan de 
christelijke beginselen die Jezus de wereld in het Tweede Tijdperk heeft geleerd en die ik u thans in 
herinnering breng. 
59 Het zijn de beginselen van liefde, begrip en barmhartigheid die de mensheid in praktijk moet 
brengen om in vrede te kunnen leven. Maar Ik geef ook Mijn liefde en Mijn barmhartigheid aan hen 
die geen geestelijke ontwikkeling hebben, zonder aandacht te schenken aan hun schulden. Ik 
beschouw jullie allen als Mijn kudde en Ik heb jullie allen gelijkelijk lief. Daarom zeg ik tegen jullie: 
Niemand is ver van Mij; Mijn vergeving omvat de hele wereld. Zelfs als jullie in opstand komen tegen 
Mijn Wet en jullie vijandschap koesteren, vergeef Ik jullie eenmaal en duizendmaal, opdat jullie 
gelijke kansen hebben om jezelf te vernieuwen en de eeuwige volmaaktheid te bereiken. 
60 Het Spiritualisme is geen godsdienst; het is dezelfde Leer als die welke ik in de persoon van Jezus 
heb verspreid voor de leiding van alle mensen van alle tijden in de wereld. Het is Mijn Leer van 
Liefde, van Gerechtigheid, van Begrip en van Vergeving. 
61 In deze Derde Tijd heb Ik, vanwege jullie geestelijke, lichamelijke en intellectuele ontwikkeling, 
slechts met grotere helderheid tot jullie gesproken. 
62 Spiritualisme moet in iedereen en ieder mens zijn. Ik spreek tot de ziel opdat zij zich samen met 
haar lichaam verheft, en opdat deze van haar eigen ziel openbaring en ingeving ontvangt, die op 
haarzelf en op het algemeen welzijn kan worden toegepast, en aldus de universele wet kan worden 
vervuld om voor het welzijn van de mensheid te werken. 
63 Mijn geestelijk werk is te allen tijde begrepen door al die mensen die ontwaakt zijn en zich 
ontwikkeld hebben naar de eeuwige volmaaktheid. Zij hebben uit de onuitputtelijke bron van Mijn 



genade en Mijn goddelijke wijsheid ontvangen en, geïnspireerd door de geestelijke wereld, een 
betere toekomst voor de mensheid voorbereid. Alle wetenschappelijke en heilzame ontwikkelingen 
voor de mensheid zijn geïnspireerd door de hoge geesten die, als leraren, onophoudelijk de geesten 
leiden die zich voorbereiden op het werk voor het algemeen welzijn. 
64 Op deze wijze ontvangen de hersenen de betekenis van mijn onderricht, de inspiratie van mijn 
wijsheid. Maar naar gelang de geestelijke voorbereiding van de mens, met zijn neigingen en vrijheid 
van denken, kan hij deze ideeën ontvangen ten goede of ten kwade. 
65 Als de wetenschapper met zijn verstandelijke vermogens werkt aan de ondergang en vernietiging 
van de mensheid, laat hij dit dan niet toeschrijven aan de ingeving van de hoge geestwezens. 
66 Deze geesten hebben zijn hersenen bezield, opdat hij de natuur zou begrijpen, haar zou 
onderzoeken, haar grote geheimen zou ontdekken en al haar verschijningsvormen zou begrijpen. 
Maar het staat de mens vrij deze inspiratie, deze genade, toe te passen in de vorm die hij wenst. Het 
komt tot hem als een weldaad; maar als zijn gevoelens zonder edelmoedigheid zijn, of als hij door 
zijn verdorven instincten of gebrek aan spiritualiteit deze ingeving wil gebruiken om kwaad te 
berokkenen, kan hij dat ook doen. 
67 Dit is de vrijheid van wil die Ik de mens heb geschonken, opdat hij verantwoordelijk kan zijn voor 
zijn daden en er verdiensten door verwerft of de zuivering ondergaat die zijn onvolmaakte werken 
teweegbrengen. 
68 De mens is geschapen naar het "beeld en de gelijkenis" van zijn God wat zijn geestelijk deel van 
zijn wezen betreft, daar hij begiftigd is met dezelfde vermogens als de Goddelijke Geest. Uw lichaam 
behoort aan de aarde, maar uw geestelijke ziel is uit Mij voortgekomen en moet zuiver en volmaakt 
tot Mij terugkeren. Daarom is het pad van de ziel dat van een lange evolutie. 
69 In haar eeuwig bestaan is één enkel lichaam niet voldoende voor uw ziel, evenmin als één enkel 
kledingstuk voldoende is voor uw lichaam tijdens zijn leven in deze wereld. Daarom is de reïncarnatie 
van de ziel noodzakelijk voor haar evolutie. In elk stadium leer je rijkdom en armoede kennen, 
gezondheid en alle ziekten die de mens treffen. Je leert over egoïsme, trots, verdriet en gebrek aan 
barmhartigheid, maar ook over vergeving en liefde, edelmoedigheid en edelmoedigheid. 
70 U bent tot nu toe in verschillende lichamen geïncarneerd. Uw ziel heeft zich geleidelijk gezuiverd 
van haar vlekken. Want vanaf het begin heeft het zich laten verslaan door de neigingen van het 
lichaam en zich zo verwijderd van de zuiverheid en volmaaktheid die het bezat toen het uit Mij 
voortkwam. 
71 U hebt de Derde Tijd bereikt en uw ziel is geëvolueerd, maar niet voldoende om haar lichamelijke 
instincten volledig te kunnen beheersen en in een volledig geestelijk stadium te leven. 
72 In dit Derde Tijdperk heb Ik Mijn Leer uitgelegd door middel van het menselijk begripsorgaan, om 
jullie een nieuwe kans te geven op het pad van de evolutie van jullie ziel. 
73 Gezegende mensen: Zoals Mijn discipelen in het Tweede Tijdperk de grootheid van Mijn leer niet 
begrepen zolang zij Mij hoorden en getuigen waren van Mijn grote werken, totdat Ik niet meer bij 
hen was, en pas toen besloten zij hun handelingen zoveel mogelijk aan te passen aan Mijn leer, zo zal 
het ook met jullie gebeuren, mensen. Ik laat u de geestelijke wijsheid na, opdat uw handelingen Mijn 
werk waardig en waardig zullen zijn en hetzelfde u tot grondslag en inspiratie zal dienen en gij de 
wereld met elk van uw werken zult kunnen zeggen, dat Christus Zich geestelijk heeft geopenbaard en 
Zijn inspiratie uitstort door middel van het verstand, dat door Zijn oneindige barmhartigheid is 
toebereid, als een onuitputtelijke bron van genade en wijsheid. 
74 Ik heb u geleerd God te beschouwen als de Al-ene, als het Wonder zonder grenzen voor uw 
geestelijke verbeelding, als de Kracht die beweging en actie veroorzaakt in het hele universum ─ als 
het Leven dat zich manifesteert zowel in de eenvoudigste plant als in de werelden die hun loop 
hebben in het universum bij miljoenen, zonder dat een van hen ongehoorzaam is aan de Wet die hen 
regeert. 
75 Die wet ben Ik, uw God, de wet van de onophoudelijke evolutie, die de mens verwondert en voor 
hem grote onderzoeksterreinen opent die hem in staat stellen steeds dieper door te dringen in de 
geheimen der natuur. 
76 Op deze wijze zal ook de gemeenschap tussen de mens en God bevestigd worden door de kennis 
van die natuur waarin de grootheid en de macht van God geopenbaard worden. 



77 God is dan geen figuur, geen symbool, geen verschijnsel. 
78 Alles wat geschapen is, is gevormd door een voortdurende evolutie ─ dat heb ik u reeds verteld ─ 
vanaf het begin van het leven, dat wil zeggen vanaf het moment dat Ik het leven manifesteerde in 
een atoom, en dit evolueerde tot moleculen, en de moleculen tot elementen, en daaruit werden de 
werelden gevormd, die zichzelf bevolkten volgens dezelfde wet van logische en natuurlijke evolutie. 
79 Mijn Leer is de grondslag van alle kennis, van alle activiteit ─ zij is het licht om alle wonderen te 
kunnen onderkennen die de mens, door zijn gebrek aan spiritualiteit, nog niet kan bevatten. 
80 Het is de mens die hindernissen opwerpt voor zijn spirituele vooruitgang. God straft niet, noch is 
Hij een beul. God is almachtig, Hij is macht, licht, leven en liefde. Hij incarneerde Zijn "Woord" om 
net als jullie op aarde te leven, onderworpen aan dezelfde verzoekingen, en daardoor had Hij jullie 
nog meer lief. Aangezien God wijsheid is, begrip, universele vrede ─ hoe kun je dan geloven dat, 
hoewel Ik je liefheb zoals Ik je liefheb ─ dat, hoewel Ik de mens met zoveel genaden en gaven begiftig 
─ dat, hoewel Ik hem voorbereid op een eeuwig geestelijk leven, Ik hem zou kunnen straffen? 
Nee, mensheid, het zijn jullie zelf die al deze beproevingen van pijn die jullie treffen. U werpt de 
speer die uw medemens verwondt, u heft de moorddadige hand om degene uit te schakelen die u 
stoort. Daarom zeg Ik u dat gij het zijt die volgens mijn Goddelijke gerechtigheid moet worden 
gezuiverd. Als uw werken gericht zijn op de allesomvattende volmaaktheid, dan hebt u door uw 
verdiensten een beloning verdiend. Maar als uw werken slecht zijn, een zuivering, hetzij in het 
lichaam of in het geestelijke. 
81 De machten die het kwaad vertegenwoordigen, vormen geleidelijk een machtige kern om de 
wereld in hun oorlogen te storten, zodat de mensen elkaar afwijzen en er overal vernietiging is. 
82 Dit zal het laatste jaar zijn waarin ik u, via het menselijk verstandsorgaan, herinner aan de 
christelijke beginselen van liefde en vergeving. 
83 Hebt uw naaste lief, leeft in vrede met uzelven, vergeeft wie u beledigen. Want Christus vergeeft 
u, en uw Meester, in dit derde tijdperk geopenbaard als het licht van de Heilige Geest, vergeeft 
evenzo de mensheid. 
84 Mijn volk, open uw lippen om troost, bemoediging en raad te geven. Laat ieder van uw 
handelingen een voorbeeld van liefde zijn, opdat mijn leer meer door uw werken dan door uw 
woorden begrepen zal worden. 
85 Op deze wijze zal de wereld begrijpen dat Christus weer op aarde wandelde ─ niet in lichamelijke 
vorm, met het lichaam dat Jezus 33 jaar lang bezat, maar door het licht en de geestelijke wijsheid die 
op ieder van Zijn discipelen werd uitgestort. 
86 Geliefde mensen, omwille van wat edel en edelmoedig is in uw zielen, zeg ik u: Breng Mijn Leer 
ten gehore, doe goed, veroordeel niemand. Zorg ervoor dat uw lichaam geen werktuig is waardoor u 
ontaardt en onrein wordt, maar dat het u helpt uw ziel te verheffen, en zelfs wanneer u aan 
verzoekingen wordt blootgesteld, u er als overwinnaar uit tevoorschijn kunt komen. 
87 Begrijp uw lichaam als iets broos dat aan de ziel is gegeven voor haar ontwikkeling. 
88 Veroordeel de andere leringen niet als onvolmaakt; beperk u tot het goede werk. 
89 Ik leg mijn zuivere en reine werk in uw handen, en u zult verantwoordelijk zijn voor de wijze 
waarop het spiritualisme zich ontvouwt. 
90 Ik laat u geen vaste riten na, noch de verplichting bepaalde riten te verrichten. Want het is niet 
mijn wil dat je weer in fanatisme vervalt. Jullie moeten samenkomen om mijn woord te bestuderen 
en de anderen te laten delen in deze kennis. 
91 De vergeestelijking zal zich doen gevoelen wanneer eenmaal alle volkeren hetzelfde wereldbeeld 
hebben. Dan zal het koninkrijk van Christus zijn. 
92 Het christelijk beginsel zal zegevieren, en spiritualiteit zal dienen als leidraad voor de mensen om 
de rechtvaardige wetten in te voeren die de mensheid zullen regeren. Alleen zo zal er vrede zijn in de 
wereld. 
93 Hoe dikwijls komt gij samen om mijn woord te bestuderen, om uw problemen te delen, om iets te 
doen voor het algemeen welzijn, om geestelijke hulp te vragen, om geestelijk te bidden. Concentreer 
je op jezelf, dan zal ieder van jullie die zo voorbereid is, spreken en raad geven. In hem zullen de 
woorden van de Meester worden herhaald, die Hij door de stemdragers heeft gegeven. Maar het zal 



niet nodig zijn dat hij in vervoering is; door inspiratie alleen zal hij de gelegenheid hebben 
barmhartigheid te betonen en mijn werk bekend en voelbaar te maken. 
94 Mensen, ga naar de mensen toe, spreek tot hen zoals Christus tot u sprak, met dezelfde 
barmhartigheid, hetzelfde doel en dezelfde hoop. 
95 Laat hen weten dat er wegen van verheffing zijn die grotere voldoening geven dan die welke 
aardse goederen geven. Laat hen weten dat er een geloof is dat doet geloven en hopen op meer dan 
dat wat kan worden aangeraakt. Zeg hun dat hun zielen eeuwig zullen leven en dat zij zich daarom 
moeten voorbereiden om die eeuwige zegen te genieten. 
96 Volbreng op deze wijze uw taak, ga op weg met de waarheid en de edelmoedigheid van uw 
werken en wanneer gij Mij bereikt, zal Ik tot u zeggen: Weest gezegend, maak deel uit van Mijzelf, 
geniet het onuitsprekelijke geluk van Mijn Goddelijkheid. Vergeet de materie, vergeet dat je leed had 
in de wereld, en je zult geen reden meer hebben om opnieuw pijn te voelen en blootgesteld te 
worden aan een veelheid van verleidingen. 
97 Jullie zullen slechts geestelijke wezens zijn die door jullie verdiensten de ladder der volmaaktheid 
hebben afgelegd, de Jacobsladder van de hemel, een evolutieladder die vertrekt van de aarde en 
verdwijnt in het oneindige. Je zult stap voor stap geklommen zijn, en uiteindelijk zal het je leiden naar 
het eeuwige leven, naar het Koninkrijk van het Licht. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 360   
 
Mijn vrede zij met u! 
1 Geliefde leerlingen van de goddelijke Meester: jullie komen nog één keer tot Mij en Ik geef jullie 
een plaats aan Mijn tafel. Ik zie dat je geleerd hebt om liefdevol te spreken. Zelfs in de bitterste 
dagen weet gij hoopvol en vol geloof te glimlachen te midden van de grootste pijn, omdat gij u hebt 
bemoedigd in Mijn onderricht. 
2 Zo wil ik je zien, altijd vol vrede, moed en vertrouwen. Je hebt de tijd bereikt dat je Mij volledig 
binnen en buiten je wezen voelt, dicht bij je in elk moment. Jullie zijn niet meer degenen die zeiden: 
"Vader, waarom vergeet U Mij in de beproeving, waarom hoort U Mij niet?" Vandaag weet je hoe je 
moet bidden in beproeving, en na het bidden wacht je nederig op de komst van mijn vrede. Je staat 
gehoorzaam toe dat de Meester je test. 
3 Nu zijn jullie waarlijk mijn discipelen. U kent de waarde van uw verdiensten en u weet uw fouten te 
ontdekken en te beoordelen. Vandaag is uw ziel verlicht met zo'n grote helderheid dat u weet 
wanneer u uw Vader welgevallig bent geweest en wanneer u Hem hebt beledigd. Je hebt momenten 
van kilte, van neerslachtigheid. Maar wanneer die ogenblikken voorbij zijn, brandt de vlam van liefde 
en geloof weer in jullie harten, het altaar van jullie innerlijke verering van God licht weer op, en jullie 
voelen in jullie heiligdom de aanwezigheid van de Vader ─ die Vader die altijd in jullie is ─ of jullie er 
nu op voorbereid zijn of niet. 
4 Ik kan een van mijn kinderen niet veroordelen, want dat zou betekenen dat ik zijn leven wegneem. 
Ik heb je geschapen voor het leven, niet voor de dood. 
5 O discipel! Op de zevende dag rust de mens van deze tijd, hij heft zijn ziel voor een ogenblik op tot 
de Vader in dankzegging of in verlangen naar hulp. Maar niet iedereen is wakker, niet iedereen bidt. 
Maar omwille van hen die wakker leven ─ omwille van hen die werken voor de vrede, omwille van 
het welzijn van de mensen, zorg Ik ervoor dat de wereld een stukje van Mijn vredesmantel krijgt, een 
druppel van Mijn goddelijke balsem, Mijn kus van liefde, waarin Mijn vergeving is en de 
mogelijkheden die Ik schenk aan iedere ziel voor haar verlossing. 
6 Nu is een beslissende tijd voor de zielen, werkelijk een tijd van strijd. Alles is strijd en strijd. Deze 
oorlog woedt in het hart van ieder mens, in de schoot van de gezinnen, in alle instellingen, in alle 
volkeren, in alle rassen. Niet alleen op het aardse vlak, maar ook in de Spirituele Vallei wordt er 
gevochten. Het is de Grote Strijd die de profeten van andere tijden in symbolische vorm hebben 
aanschouwd, en die ook in de visioenen van de profeten of zieners van deze tijd wordt aanschouwd. 
Maar deze strijd die wordt gestreden en die alles op zijn grondvesten doet schudden, wordt door de 
mensheid niet begrepen, hoewel zij deel uitmaakt van en getuige is van juist deze strijd. De koers van 
de mensheid wordt tegenwoordig versneld ─ maar waar gaat het heen? Waar gaat de mens met zo'n 
haast heen? Vindt hij geluk op deze duizelingwekkende weg, bereikt hij de verlangde vrede, het 
glorierijke leven waarnaar ieder hart egoïstisch verlangt? 
7 Ik zeg u dat wat de mens in feite met zijn haast bereikt, totale uitputting is. Naar de vermoeidheid 
van het leven en de vermoeidheid gaat de geest ziel en het hart van de mens, en deze afgrond is 
door de mens zelf geschapen. 
8 In deze afgrond zal hij vallen, en in deze totale uitputting, in deze chaos van vijandschappen, 
genoegens, onbevredigde verlangens naar macht, van zonde en overspel, van ontheiliging van 
geestelijke en menselijke wetten, zal hij een schijnbare dood voor de ziel vinden, een tijdelijke dood 
voor het hart. Maar ik zal de mens doen verrijzen uit deze dood naar het leven. Ik zal hem doen 
verrijzen, en in dit nieuwe leven strijden voor de wedergeboorte van alle idealen, voor de verrijzenis 
van alle beginselen en van alle deugden, die kwaliteiten en patrimonium van de ziel zijn, die haar 
oorsprong zijn, haar Alpha. Want uit Mij is de ziel voortgekomen, uit Mij heeft zij het leven genomen, 
uit Mijn volmaaktheid heeft zij gedronken, uit Mijn genade is zij verzadigd. 
9 Sta het volk bij met uw gebeden in deze tijd van grote geestelijke strijd. Wanneer gij hen ziet 
wenen, breng dan uw wenen niet in verband met de oorzaak die hen doet wenen, maar ween om 
hen, want zij zijn uw medemensen, en uw liefdestranen zullen balsem en troost zijn. Indien gij hen 
vreedeloos ziet, neemt dan geen deel aan hun vreedeloosheid, want gij zijt kinderen des vredes. 



Maar bid voor hen en allen worden engelen van vrede. Laat de vrede uit uw ziel neerdalen als dauw, 
die een vrucht is van liefde voor de hele wereld. 
10 Wanneer gij verneemt, dat zij discussies aanwakkeren en overwegingen maken, die tegen de 
meening van anderen ingaan, weest dan boven dit alles verheven. Overweeg op dit ogenblik mijn 
werk, mijn woord, en overwin de redenen die de mensen aanmoedigen in hun gevechten en hun 
oorlogen, met het licht van de heilige Geest, met uw gebed, uw voorbeeld en uw woord. Wanneer gij 
hen ziet vertrekken met de wapens op de schouder en dan zonder genade oordelen over hun eigen 
broeder, neemt ook gij uw wapens op van liefde, van barmhartigheid, van vergeving, van eeuwig 
leven. 
11 Win zielen voor het koninkrijk van de vrede! Bekeer zondaars tot het leven van genade. Op deze 
manier zullen de dienaren van de Vader zich vermenigvuldigen, en het koninkrijk van zonde, 
vernietiging en dood zal door jullie strijd worden gedecimeerd! 
12 Zalig zij die temidden van zoveel duisternis toch nog de kracht in hun hart vinden om Mij te 
zoeken, of er toch nog een beetje reinheid in bewaren om het voor korte tijd tot een heiligdom te 
maken en hun geweten tot zich te laten spreken over Mij, over zichzelf en over hun naaste. 
13 Ik heb u een tijd aangekondigd waarin de menselijke geest een aanbidding van God zal uitoefenen 
zoals nooit tevoren, waarin hij aan zijn Vader de geestelijke aanbidding zal aanbieden die Ik de mens 
vanaf de vroegste tijden door Mijn volmaakte onderricht heb geleerd. Ik heb altijd grote 
openbaringen gedaan, Ik ben altijd Leraar geweest, en ook als Vader heb Ik de sluier van Mijn 
mysteriën weggetrokken, opdat de menselijke schepselen Mij beter zouden herkennen en men Mij 
op deze wijze met een grotere volmaaktheid zou beminnen. Maar het aardse bestaan heeft de mens 
zo wonderbaarlijk geleken, zo rijk was de schat die deze wereld bevat, dat hij altijd de leringen heeft 
vergeten die tot hem spreken over het geestelijk leven. Hij heeft alleen oog gehad voor de glorierijke 
materiële schepping, een werk van de Vader en een spiegel, een flauwe afspiegeling van het leven in 
het hoge hiernamaals. En terwijl hij zijn ogen, zijn verstand, zijn zintuigen heeft geopend om te 
kijken, aan te raken, te verlangen naar de goederen van deze wereld, heeft hij de ogen van zijn geest 
gesloten, en is hij vergeten dat er boven dit alles een ander prachtig bestaan is, een ander nog rijker 
leven, en andere waarlijk grotere rijkdommen. In deze liefde, in deze neiging van de mens tot aardse 
goederen, heeft hij zichzelf gematerialiseerd. Toch heeft zijn ziel Mij niet vergeten, zij bewaart het 
spoor van Mijn bestaan en bovendien heeft zij het verlangen naar een voeding die de aarde haar niet 
kan geven, en zij zoekt Mij. Maar het zoekt me halfslachtig en niet altijd op de beste manieren. 
14 Daar de mens gematerialiseerd is, moet hij Mij zoeken door zintuiglijke aanbidding, en daar de 
ogen van zijn geest niet open zijn, moet hij Mijn beeld scheppen om Mij te kunnen zien. Daar hij zich 
niet zielsgevoelig heeft gemaakt, eist hij altijd materiële wonderen en bewijzen om in Mijn bestaan te 
geloven en legt hij Mij voorwaarden op om Mij te dienen, Mij te volgen, Mij lief te hebben en Mij iets 
terug te geven voor wat Ik hem geef. Zo zie ik alle kerken, alle religieuze gemeenschappen, alle 
sekten die de mensen overal op aarde hebben opgericht. Zij zijn doordrenkt van materialisme, 
fanatisme en afgoderij, van geheimhouding, bedrog en ontheiliging. 
15 Wat moet ik ervan denken? Alleen de bedoeling. Wat komt er van dit alles bij mij op? De 
geestelijke of lichamelijke behoefte van Mijn kinderen, hun kleine liefde, hun verlangen naar Licht. 
Dit is wat Mij bereikt en Ik ben met allen. Ik kijk niet naar kerken, noch naar vormen, noch naar riten. 
Ik kom voor al mijn kinderen op gelijke voet. Ik ontvang hun ziel in gebed. Ik trek haar naar Mijn borst 
om haar te omhelzen zodat zij Mijn warmte kan voelen en dat deze warmte een stimulans en een 
aansporing mag zijn op haar weg van bezoeken en beproevingen. Maar omdat ik de goede 
bedoelingen van de mensheid aanvaard, hoef ik niet toe te staan dat zij eeuwig in duisternis blijft, 
gehuld in haar afgoderij en fanatisme. 
16 Ik wil dat de mens ontwaakt, Ik wil dat de ziel zich tot Mij verheft en in haar verheffing de ware 
heerlijkheid van haar Vader aanschouwt en de valse luister van liturgieën en riten vergeet. Ik wil dat 
zij, wanneer zij haar ware opgang bereikt, zich vernieuwt, zich bevrijdt van menselijke behoeften, en 
zinnelijkheid, hartstochten en ondeugden overwint, en zichzelf terugvindt, zodat zij nooit tegen de 
Vader zegt dat zij een aardworm is; zodat zij weet dat de Vader haar naar Zijn beeld en gelijkenis 
geschapen heeft. 
17 Dit is de reden van uw verantwoordelijkheid in deze derde tijd, o volk van Israël! 



18 Ik heb u gezegd, dat de mensheid is als een akker, die Ik vruchtbaar heb gemaakt, en in deze 
vruchtbaarheid ligt de ontluiking van haar gaven en latente vermogens. Door intuïtie ontvangt de 
mensheid thans Mijn boodschap, door spirituele dromen, en in verschillende andere vormen. Mijn 
geestenwereld wekt ook mensen op en bereidt hen voor. De gebeurtenissen, de happenings spreken 
duidelijk tot het hart en tot de ziel, en door dit alles heeft de mensheid een stukje voorbereiding 
gekregen. Het weet dat het op een kruispunt staat ─ het voelt dat het een tijdperk van betekenis en 
geestelijke overvloed is binnengetreden. Zij voelt dat de goddelijke gerechtigheid onverbiddelijk op 
alle schepselen weegt. Maar het mist het levende Woord en het definitieve bewijs voor zijn ogen. 
Maar dit bewijs en dit woord hebt gij, mensen. Aan jullie heb Ik het toevertrouwd, jullie zijn de 
dragers van deze openbaring, die een zaad van goddelijke liefde is, dat jullie zullen zaaien op de 
velden die reeds vruchtbaar zijn door Mijn volmaakte wijsheid. 
19 Blijf bereidwillig in gebed verzinken, opdat Ik jullie blijf vormen en Ik jullie spoedig zal omvormen 
tot dienaren en tot apostelen van dit Werk dat Ik, zoals jullie weten, spiritualistische, trinitarische, 
mariale namen heb genoemd, die zullen verdwijnen zodra de wereld Mijn Wetten vervult. Dan zullen 
er geen namen meer nodig zijn, noch symbolen, want allen zullen als het ware een geestelijke steen 
in zich dragen, die samen met alle anderen de ware tempel zal vormen, het ware heiligdom, waarin 
uw Vader en Schepper woont. 
20 Is de hele mensheid trinitair? Nee, discipelen. Niet allen dragen in hun ziel de erfenis van de drie 
tijden. Velen houden zich niet aan het testament van de twee voorbije tijden, en sommigen zelfs niet 
aan dat van de eerste tijd. Maar gij zult het Trinitarisch zaad ─ Mijn Wet, Mijn Leer of Instructie, hoe 
gij het ook noemen wilt, die Ik u in drie tijden heb toevertrouwd, als een zaad in het hart van alle 
volkeren en alle mensen brengen. 
Leg mijn leer niet op met vloeken, met bedreigingen, noch met pijn. Presenteer het alleen, 
presenteer het puur en luid zoals het is. Bied deze fontein van eeuwige wijsheid aan en laat de 
dorstigen drinken van haar kristallen wateren. Voorwaar, Ik zeg u: zij die voelen dat zij hun dorst 
gelest hebben, zullen dan bij u zijn. Zij die drinken en toch hun dorst niet hebben kunnen lessen, 
zullen afwijzend blijven. Maar u zult deze zaak aan mij overlaten. En er zullen anderen zijn die zullen 
weigeren te drinken, maar gij zult wachten, want de Bron is eeuwig. Als zij die vandaag weigeren niet 
van dit water willen drinken, zal hun dorst morgen groter zijn. Hun dorst zal hen kwellen, en dan 
zullen zij tot de bron komen, en als zij die niet in de nabijheid vinden, zullen zij haar door woestijnen 
en langs lange wegen zoeken, zich herinnerend dat zij fris en verkwikkend was, totdat zij haar vinden. 
Want hoewel mij water is ontzegd, zal ik het u nooit ontzeggen. 
21 De mensheid is nog niet spiritueel, maar reeds ontwaken de zielen en erkennen de doofheid en 
blindheid van hun afgoden, en reeds worden zij zich bewust van de nutteloosheid van valse offers en 
boetedoeningen, en velen vind ik moe en moe van het fanatisme. Zij verlangen naar een spijs die 
zoet en aangenaam is voor de geestelijke smaakzin, zij verlangen naar een wijn die de ziel werkelijk 
verlevendigt. 
22 Ik zie gemeenschappen, kleine sekten en grote verenigingen van mensen die naar vergeestelijking 
streven, die het geestelijk heiligdom, het huis der zielen binnentreden ─ sommigen op wegen die 
dicht bij de geestelijke intentie liggen, die datgene is wat Mij bereikt. Ik zal hen op een dag belonen 
en het ware spiritualisme, de diepzinnige Leer vol leringen en openbaringen, troost en geestelijke 
voeding van de Heilige Geest, zal aan allen worden geopenbaard ─ de verlangende, de dorstige, en 
ook de koudhartige en onverschillige. 
23 Is de gehele mensheid Marian? Waarlijk, ik zeg u: Nee, velen kennen Maria niet eens. Ik zie een 
deel van de mensheid dat haar naam niet eens kent, een ander groot deel dat, door jou, is vervallen 
tot groot fanatisme, tot de grootste afgoderij, tot ontheiliging, tot hebzucht. En een ander deel van 
de mensheid en van de religieuze gemeenschappen die u niet erkennen als de Spirituele Moeder van 
de mensheid. 
24 Ik heb jullie "Mariamensen" genoemd, omdat jullie de mensen zullen leren wie Maria is. 
25 Ik zeg u, o volk: Maria is niet alleen de vrouw die de Verlosser ontving in de tweede Era. Ik zeg 
tegen al die delen van de mensheid die ik zojuist heb genoemd, alle sekten en religieuze 
gemeenschappen, alle rassen en alle mensen, dat Maria de moederlijke, goddelijke essentie is die 
altijd heeft bestaan. Zij is de vrouwelijke, universele essentie die je kunt ontdekken en aanschouwen 



in alle werken van de schepping. Zij is de tederheid, zij is de voorspraak en de boezem die voedt. 
Reeds in voorbije tijden werd u het bestaan van Maria en haar aardse komst geopenbaard. Want 
waarlijk, van de eerste tot de laatste ─ tot allen heb ik gesproken als Vader, als Rechter en als 
Meester. 
26 Reeds in de eerste Era begonnen de aartsvaders en profeten te spreken over de komst van de 
Messias. Maar de Messias kwam niet alleen in de geest ─ hij kwam om geboren te worden uit een 
vrouw, om mens te worden, om een lichaam te ontvangen van een vrouw. De moederlijke Geest van 
God moest ook mens worden, een vrouw worden, als een bloem van zuiverheid, opdat de geur van 
het "Woord" van God, dat Jezus was, uit haar kroon van bloemen zou vloeien. 
27 Toen die vrouw haar maagdelijke leeftijd bereikt had, werd zij uitgehuwelijkt. De Vader stuurde 
haar een engel om haar missie aan te kondigen. Maar hoe heeft de engel haar ontmoet, hoe heeft hij 
de verloofde maagd verrast? Bidden. En toen hij haar bereid vond, zei hij tot haar: "Wees gegroet, 
Maria, die genade gevonden heeft in de ogen van God. Vrees niet, want uw schoot zal hem baren die 
zal heersen in het huis van Jakob, en zijn heerschappij zal geen einde kennen." 
28 Maria wist dat zij een Koning zou ontvangen die machtiger en groter was dan alle koningen van de 
aarde. Maar kroonde zij zichzelf daarom tot koningin onder de mannen? 
29 Hebben haar lippen op pleinen, straten, in eenvoudige hutten of in paleizen verkondigd, dat zij de 
Moeder van de Messias zou worden, dat de "eniggeboren Zoon" van de Vader uit haar schoot zou 
voortkomen? Zeker niet, mijn volk: de grootste nederigheid, zachtmoedigheid en genade was in haar, 
en de belofte kwam uit. Haar hart van een menselijke moeder werd gelukkig gemaakt, en nog vóór zij 
baarde ─ in die tijd en daarna gedurende het hele leven van de Zoon ─ was zij een allerbeminnelijkste 
moeder die geestelijk de bestemming van Jezus kende, de zending die Hij onder de mensen moest 
vervullen, en wat Hij was komen doen. Zij heeft zich nooit verzet tegen dit lot, want zij deelde in 
hetzelfde werk. 
30 Als zij soms tranen vergoot, was dat het geween van de menselijke moeder, het was de 
lichamelijke natuur die de pijn voelde in de Zoon, haar eigen vlees. Maar was zij een discipel van de 
Meester, haar Zoon? Nee. Maria hoefde niets van Jezus te leren. Zij was in de Vader Zelf en was 
alleen geïncarneerd om die mooie en moeilijke taak te volbrengen. 
Was dat uitmuntende Moederhart beperkt tot het liefhebben van alleen haar meest geliefde Zoon? 
Zeker niet; door dat kleine mensenhart heeft het moederhart zich geopenbaard in troost en 
verheven woorden, in raadgevingen en weldaden, in wonderen, in licht en in waarheid. 
Nooit pronkte zij met zichzelf, nooit misleidde zij het woord van de Meester. Maar zoals zij aan de 
voeten lag van de kribbe die als haar wieg diende, zo lag zij aan de voeten van het kruis waarop de 
Zoon, de Meester, de Vader van heel de schepping stierf en zijn laatste adem uitblies als mens. 
31 Zo vervulde zij haar bestemming als menselijke moeder en gaf zij een subliem voorbeeld aan alle 
moeders en aan alle mensen. En opdat de mensheid naar haar zou luisteren, opdat ook zij zou 
worden bemind en opdat haar voorbeeld niet zou worden uitgewist uit de harten van de mensen, 
droeg de bloedende Meester aan het kruis een van zijn zeven woorden op aan de Moeder en zei 
tegen haar: "Moeder, dit is uw Zoon!" en zei tegen de Zoon, die op dat moment Johannes was, de 
apostel van de Heer: "Zoon, dit is uw Moeder!" 
32 Zo wilde de Meester Johannes achterlaten als vertegenwoordiger van de mensheid, en in de 
harten van de mensen een heiligdom van liefde en eerbied voor de Universele Moeder. 
33 Heeft de apostel Johannes die moederlijkheid alleen voor zichzelf opgeëist? Neen, inderdaad, hij 
ging naar de zijnen, naar de metgezellen in de strijd en in de leer, naar de andere discipelen, en zei 
tot hen: "Dit heeft de Meester gezegd vóór Hij heenging", en daar bleven de discipelen bij Maria tot 
zij in de oneindigheid werd opgeheven. 
34 Op den dag van het Pinksterfeest, dat het volk sedert den eersten tijd als het Pascha had gevierd, 
waren de discipelen bijeen, en in hun midden was Maria. En de Heilige Geest naderde, 
gesymboliseerd door een witte duif, en overstroomde hen met zijn licht en vervulde hen met zijn 
genade. 
35 De discipelen voelden het diepste respect en liefde voor Maria. En daar deze zaaisters, deze 
dokters der ziel, deze verering voor de Moeder van de Heiland als mens gevoelden ─ waarom zouden 



dan de geslachten der tijden, die na hen kwamen, deze niet gevoelen? Ik heb u gezegd dat Maria 
eeuwig is, en waarlijk ik zeg u, als u zich tot haar wendt, zullen velen van u haar vinden. 
36 Toen mijn leerling Johannes in de eenzaamheid was op het eiland Patmos, in zijn toevluchtsoord, 
waar hij de grote openbaringen van de komende tijden ontving, waar hij geestelijk doordrong tot het 
hoge hiernamaals en de grote geheimenissen van de Heer zag, bekleed met allegorieën en 
voorgesteld door gestalten, zag hij daar ook de gestalte van Maria. 
In deze grote openbaring, die de Vader aan Johannes had toevertrouwd voor de mensen van de 
komende eeuwen, zag hij daar, na een groot teken, een vrouw, bekleed met de zon en de maan aan 
haar voeten, en op haar voorhoofd een kroon met twaalf sterren. Die vrouw voelde geboortepijnen, 
en toen die pijn het grootst was, zag Johannes het kwaad in de vorm van een draak die haar 
achtervolgde, slechts wachtend op de geboorte van het kind om het te verslinden. 
Maar de Meester zegt je: Daar deze openbaring, door de Vader aan Johannes gegeven, sprak over de 
toekomende tijden, zeg ik u: Hij zag Maria in het Derde Tijdperk, juist voordat zij het Mariamieke volk 
baarde, en het kwaad dat op het volk van de Heer lag te wachten. 
Johannes zag ook dat op het moment van de geboorte een grote strijd van engelen uitbrak tegen de 
draak die het kwaad van de mensen belichaamde ─ een strijd die op dit moment onder jullie 
plaatsvindt, omdat het Mariameer geboren is, al op de oppervlakte van de aarde verschenen is, en 
vandaag hun schild en zwaard van liefde ontvangt om de grote eindstrijd aan te gaan. 
37 Dit is wat deze openbaring betekent, o geliefd volk! Daarom heeft de Vader u heden gezegd: Zij 
die Maria kennen, kennen haar niet in haar waarheid. Zij zien haar slechts als een vrouw, zij 
beschouwen haar slechts als een menselijke moeder, en rond haar hebben zij culten, riten, feesten 
en verrukkingen in het leven geroepen. Door deze afgodische aanbidding hebben zij de vervulling van 
de wetten des Heren, het woord van de Meester en de liefde tot elkander vergeten. 
38 De Vader wil niet dat de wereld Maria op deze manier kent, noch dat zij op deze manier bemind 
wordt. Maria is niet zomaar een vrouw, dat heb ik u al gezegd: Maria is de moederlijke essentie die in 
het Goddelijke bestaat, en die zich manifesteert in al wat geschapen is. 
39 Als je Haar zoekt in de eenzaamheid van de nacht, in de stilte die door niets wordt verstoord, daar 
in de kosmos, zul je Haar beeld ontmoeten, en als je Haar zoekt in de geur van de bloemen, zul je 
Haar eveneens ontmoeten, en als je Haar zoekt in het hart van je Moeder, zul je Haar hebben. Indien 
gij haar wenst te ontmoeten in de zuiverheid van de Maagd, daar zult gij haar ook aanschouwen, en 
zoals in haar in ontelbare werken, waar het eeuwige vrouwelijke weerspiegeld wordt dat in God 
bestaat en dat in heel zijn schepping bestaat. 
40 Als jullie eenmaal fysiek op weg gaan om de zending te volbrengen, om de leer te verkondigen, 
dan zullen jullie in botsing komen met de harde harten, met hen die een gesloten deur hebben 
gemaakt om de essentie van Maria's liefde en haar naam niet binnen te laten. Voor velen bestaat 
deze Essentie niet. Wat zullen jullie dan doen, mensen? Zult u geweld gebruiken om die muur, die 
deur af te breken, om de leer van Maria tot die mensen en volkeren te laten doordringen? Nee. Ik 
heb u gezegd dat u alleen mijn werk moet presenteren, alleen op mijn leer moet wijzen, maar dat u 
met zoveel ziel, met zoveel hart, met zoveel waarachtigheid moet spreken, dat velen van die 
stijfhalsigen zich zullen bekeren en zullen zeggen: "Waarlijk, de essentie van de Universele Moeder 
overspoelt de hele aardbol, deze leer is duidelijk en begrijpelijk. Het is als een bron van leven die u 
uitnodigt om te drinken, maar u niet dwingt om er gebruik van te maken." 
41 Waarlijk, Ik zeg u, als dit zou gebeuren, zou Ik reeds lang geleden alle zielen met Mijn macht 
hebben gebracht om hen in dit water te doen baden, om hen ervan te doen drinken en hen te 
brengen naar de bestemming waarvoor gij allen bestemd zijt. Maar jullie moeten mij niet alleen door 
mij bereiken, maar ook door jullie zelf. Daarom heb Ik jullie geest, wil, intelligentie, vermogens en 
zintuigen gegeven. Daarom heb Ik u Mijn Wet geopenbaard, en u de nodige tijd gegeven, en uw ziel 
op een weg van ontwikkeling, vooruitgang en verlossing van hetzelfde gezet. Ik wil dat uw hart en uw 
woord zijn als een bron, als een onuitputtelijke fontein onder de mensen, en dat uw stem u nederig 
uitnodigt om te drinken van Mijn woord, dat gij zult verspreiden. 
42 Wanneer dit water kristalhelder is, wanneer het zo ondoorzichtig is als Ik het u heb toevertrouwd 
─ waarlijk Ik zeg u, dan zullen de mensen daarin hun gezondheid en hun heil vinden. Zij zullen dan uit 
volle borst roepen en bekennen dat zij bij u Mijn waarheid hebben gevonden, en dit is de 



verantwoordelijkheid van Israël in het Derde Tijdperk ─ dit is de last die rust op het Spiritualistisch-
Trinitarisch-Mariaanse volk. 
43 Uw zachte en nederige wandel zal godsdienstige gemeenschappen doen schudden, zal 
grondslagen en beginselen doen schudden. Uw woord, dat altijd het Mijne zal zijn, zal valse 
heiligdommen afbreken, en van hen zal niet één steen op een andere blijven staan. Zij zal de afgoden 
omverwerpen, al die afgoderijen die zijn geschapen rond de verering van God, alsook rond Maria en 
rond haar naam, totdat zij de grootste overdrijvingen hebben bereikt. Dit alles moet verdwijnen, 
verbrand door het vuur van het Woord van de Heilige Geest dat Ik in jullie heb gelegd en zal blijven 
leggen. 
44 Nadat dit Woord van Mij is opgehouden zich bekend te maken door de stemdragers, zal Ik u 
verzameld vinden als Mijn discipelen van het Tweede Tijdperk bij het Pascha, en Mijn Heilige Geest 
zal in volheid komen, geest met geest met u verenigd, de pioniers van dit Derde Tijdperk, de pioniers 
van de volmaakte gemeenschap tussen de Heilige Geest en de geest van de mensheid 
45 Wat zal de Vader je op dat moment openbaren? Dat wat ik u niet heb verteld via het menselijk 
orgaan van het intellect. Maar besef dat jullie ware toewijding en vergeestelijking moeten hebben ─ 
besef dat jullie, om deze voorbereiding te verkrijgen, je moeten ontdoen van elk spoor van fanatisme 
en materialisme. 
Hoe wil je deze grote toerusting bereiken? Door de studie van vandaag, door de ontplooiing daarna, 
later door je ware liefde. Want mijn woord is nog niet af. Mijn woord zal niet eindigen in 1950. Mijn 
proclamatie zal doorgaan. Maar niet langer door stemdragers, niet langer op deze wijze van 
verkondiging, want uw verrukking zal zich na 1950 steeds meer vervolmaken. Uw geestelijke 
verheffing zal groter zijn en mijn aankondiging zal nog slechts gebeuren door middel van de geest. 
46 Degenen die mijn stem hebben gedragen hebben een lange weg afgelegd. Zij die mijn straal vele 
malen hebben ontvangen, zullen doorgaan met het ontvouwen en doorgeven van grote inspiraties of 
openbaringen. Bij hen die mijn goddelijke straal slechts enkele malen hebben ontvangen, en bij wie 
mijn woord zeldzaam is geweest, zal mijn inspiratie dan groot zijn, zeer groot. Laat ze hun ontplooiing 
niet belemmeren, hun weg op dit pad. Want wat zij in deze tijd van openbaring door het menselijk 
verstand niet hebben bereikt, kunnen zij dan ontvangen van geest tot geest, en dan zal er vreugde en 
dankbaarheid in hun ziel zijn. 
47 Maar Ik zal Mij niet alleen heerlijk bekend maken door hen die stemdragers waren. Mijn 
goddelijke Geest zal ook glorieus schijnen over de geschenkdragers. Deze genade zal bij hen niet 
minder zijn, zij zal voor allen gelijk zijn. Mijn Geestelijke Wereld zal eveneens stralen, haar vloeiende 
straal, getransformeerd in inspiratie en in gedachten, zal op de discipel van de Heer zijn, zodat deze 
Wezens van Licht zich bekend zullen blijven maken aan de wezens van deze planeet, op de leiders 
van de gemeenschap, op de "grondstenen", op de zieners en op de "gouden veren", op de 
gemarkeerden en de niet-gemarkeerden; op hen die de symbolische handeling van markering 
hebben ervaren, alsmede op allen die zichzelf te nutteloos achten om deel uit te maken van mijn 
volk. Op de "eersten" en de "laatsten" zullen de tongen van vuur zijn die de Heilige Geest zal 
uitstorten, zodat jullie morgen, een zeer nabije "morgen", in staat zullen zijn je bekend te maken aan 
al je medemensen ─ op die dageraad die voor jullie aanbreekt, en waarop jullie in staat zullen zijn 
mijn woord te brengen, niet alleen aan hen die jullie taal spreken, maar ook aan hen die de talen 
spreken die jullie nu nog niet kennen. 
48 Hoe zult u met hen kunnen communiceren? Door uw goede wil, door uw inspanning, door uw 
ijver en uw liefde. Ik zal jullie bijstaan, zegt de Vader tegen jullie. Ik zal wonderen onder jullie 
verrichten. Ik zal ervoor zorgen dat onder jullie, uit jullie gemeenschappen, de pioniers, de 
boodschappers, degenen die door mijn Wil zijn voorbereid, voortkomen, die andere talen zullen 
beheersen om de Blijde Boodschap, de Derde Boodschap van God te brengen aan andere volkeren, 
aan andere mensen, aan andere rassen. Zo zal de Toren van Babel, die in de stoffelijke wereld in de 
loop der tijden door mensenhanden is vernietigd, ook in de geestelijke wereld beetje bij beetje 
worden vernietigd, en daarboven zal de Toren van de Heilige Geest verrijzen, de ware Kerk, de ware 
plaats van aanbidding en heiligdom, waarin allen de handen ineen zullen slaan, waarin alle talen 
zullen samensmelten, waarin alle rassen en geslachten zullen samensmelten in de liefde van de 
Vader. 



49 Op deze morgen van genade, waarop gij mijn woord hebt ontvangen in een groot aantal 
vergaderplaatsen, die echter één volk vormen, vraagt de Meester u om voorbede, barmhartigheid, 
gebed voor de wereld. Verwijder uit uw hart alle onenigheid en vooroordelen en kom geestelijk 
nader tot elkaar om een volk te vormen dat sterk van geest is, en deze geestelijke kracht zal het volk 
bijstaan. Waarom hebt gij nog geen grote wonderen kunnen verrichten in uw zielen en met uw 
gedachten? Waarom heeft het wapen van het gebed, dat Ik u heb geopenbaard, zich in deze tijd nog 
niet in heerlijkheid geopenbaard? 
50 Door jullie gebrek aan voorbereiding, mensen, door jullie gebrek aan eenheid hebben jullie de 
roofvogel, de verleiding die altijd op de loer ligt, binnen laten komen om jullie te verdelen en te 
verzwakken: een listige zet van de verleiding die jullie nooit heeft toegestaan zich te verenigen. 
Hoewel mijn woord van liefde altijd bij u is geweest, neigt uw hart nog steeds naar het kwade 
gefluister, nog steeds laat u zich verleiden door de schijn en de valsheid van de wil-o'-de-wispen. 
Maar wees waakzaam, mensen, wees waakzaam, o spiritualistische, trinitaire mariale leerlingen, 
opdat jullie in deze tijden van voorbereiding ─ in deze tijden van beproeving voor de mensheid, die 
op dit moment de beker van het lijden nog één keer drinkt ─ bewijzen mogen geven van jullie macht 
─ niet vele wapens grijpend, maar één enkel zwaard van licht, en daarmee de koorden van verleiding, 
de ketenen van gebondenheid verbreken, muren afbreken, deuren openen om zielen te bevrijden en 
hen te laten opstijgen naar het licht van het Derde Tijdperk. 
51 Je kunt dit doen, mensen, door gedachtekracht, door gebed. Maar het moet voortkomen uit de 
ware liefde die ik je op dit moment inspireer. Verenigt u, erkent elkander, vergeeft elkander, hebt 
elkander lief, en gij zult wonderen zien over de gehele wereld, en gij zult deze mensheid zien, die in 
razend tempo op de afgrond afstevent, waarover ik tot u spreek, zal zeer spoedig de val ervaren en 
ook het "tot hier en niet verder", dat de afkeer zal zijn, de vermoeidheid, de zielsvermoeidheid in 
haat, in materialisme, in zinnelijkheid en in genoegens, zodat gij uw broederlijke hand er naar 
uitsteekt, haar liefdevol aanraakt en haar wakker maakt om het te vertellen: 
52 "Zie, er zijn geen paleizen meer van zelfbeklag. De heersers hebben hun tronen verlaten, de 
hebzuchtige rijken zijn verdwenen, en de oorlogswapens spuwen niet langer de dood uit hun 
monden. De aanvoerders van legers en soldaten zijn verslagen. Hef uw aangezicht op en zie aan de 
horizon het licht van een nieuwe dag, een nieuwe dageraad die een nieuw leven verlicht." 
53 Ik ontvang nu uw ziel in haar gebed. Ik wil er dankbaarheid in vinden en daarom openbaar Ik Mij 
nog één keer in de wereld om Mijn Geest uit te storten over de mensheid in verschillende vormen. Ik 
zou het zonder uw bemiddeling kunnen doen, maar daardoor wil Ik Mijn barmhartigheid tonen. 
54 Zo laat Ik u achter op deze morgen van genade: verheven in liefde en barmhartigheid jegens uw 
medemensen ─ geestelijk verheven, opdat gij in uw wezen de zegen van uw Vader zult voelen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 361  
 
1 Ik vind u biddend en Mijn Geest vestigt zich met u. Ik voed me met je liefde, met je geloof. Ik heb 
uw vruchten geproefd en zij zijn Mij welgevallig. Daarom zegen ik u en schenk u vrede. 
2 Uw ziel is door Mij op verschillende manieren beproefd. Maar wanneer jullie een ogenblik van 
lijden hebben doorleefd, stijgen jullie op en vragen jullie Mij of Ik jullie in de steek heb gelaten. 
Waarlijk, ik zeg u, gij zijt niet alleen, en uw geloof heeft u de ontberingen en de grote beproevingen 
van deze tijd doen overwinnen. 
3 Jullie die lange afstanden hebben afgelegd om Mij te zoeken, hebben Mij eindelijk gevonden en 
toen jullie Mijn woord hoorden, werden jullie twijfels weggenomen en ontvingen jullie het duidelijke 
antwoord op jullie verzoek. Overal hebt gij smekingen en aanroepingen om Mijn Geest gehoord en 
zelfs als gij Mij niet geroepen hadt, zou Ik tot u gekomen zijn, zoals Ik beloofd had. Want Ik heb u 
gezegd, dat Ik u zou bijstaan in uw beproevingen in deze dagen van pijn. 
4 Ik heb u gevoeligheid gegeven, opdat gij moogt aanvoelen wat komen zal, opdat gij alert moogt zijn 
voor elke geestelijke verschijning en de komst van mijn woorden moogt herkennen. 
5 Ik spreek tot u met dezelfde liefde en wijsheid als waarmee Ik in de vorige tijden gesproken heb, en 
Ik bevestig Mijn woorden van de vorige tijden en bewijs dat de profetieën zullen uitkomen. 
6 Johannes zag in zijn grote openbaring hoe mijn Geest zich in deze tijd zou openbaren, hoe bij het 
loslaten van het Zesde Zegel het Boek der Wijsheid de zielen zou verlichten. Hij zag de grote 
gevechten onder de mensen en hun beproevingen. Hij zag het Boek gesloten en uiteindelijk geopend 
door het onbevlekte Lam. En met jullie heb ik bladzijde na bladzijde van dit boek opengeslagen voor 
jullie geesten. Daarin staat de wet die ik jullie vanaf het begin der tijden heb gegeven. 
7 Oordeel mijn werk, doorgrond het van het begin tot het einde. Roep al het verleden op en verenig 
het met deze openbaring, zodat alles levend wordt in uw ziel. Ik heb wetten en voorschriften 
uitgevaardigd voor het stoffelijk leven der mensen, Ik heb onderricht gegeven voor het zedelijk en 
geestelijk leven. Ik heb u in de gewesten van de geest geplaatst en gij hebt de vrede en de 
gelukzaligheid van dat tehuis ingeademd, opdat gij het ten volle zoudt kennen en de kennis van mijn 
wetten zoudt verkrijgen. 
8 Leef voor een hoog ideaal, laat uw ziel haar moed en energie hervinden bij het vervullen van haar 
opdracht. Verspreid vrede in uw manier van leven, nodig de mensen uit om te bidden met dat gebed 
dat Ik u geleerd heb, opdat zij zich hun Schepper weer waardig zullen voelen. Koester hun harten, die 
maagdelijke landbouwgrond zijn, vruchtbare grond voor mijn onderwijs. 
9 Door mijn leer te volgen, terwijl jullie werken voor het welzijn van de mensheid, zal jullie ziel 
gesterkt worden, zullen jullie je verheugen en ook lijden, en zullen jullie beseffen wat geloof en liefde 
waard zijn. Laat u dan in de strijd niet in verwarring brengen door de verschillende 
geloofsovertuigingen. Mijn leer staat boven elke religie en elke sekte. Breng mijn woord, dat mijn 
uitdrukking van liefde is, en gebruik het niet als wapen om uw medemensen te bestrijden, want het 
beledigt niet, het schaadt niet, het is alleen leven voor de ziel. 
10 Maak het vat van binnen en van buiten schoon, zodat het de essentie kan bevatten die ik jullie 
geef. Je missie is geweldig. Om te zegevieren, moet je samenwerken. Meng u onder alle volkeren, 
fuseer met alle rassen, breng Mijn boodschap van vrede aan allen. Daarna zal ik jullie naar de vallei 
brengen waarin jullie allen gelijk zullen zijn, waarin menselijke ellende en menselijk egoïsme zullen 
verdwijnen om slechts geestelijke wezens te zijn. 
11 Ik weet dat jullie een tijd lang jullie onenigheid zullen goedmaken. Maar er zal een dag komen 
waarop jullie, moe van jullie zwakheid, zullen samenkomen om sterk te zijn door eenheid en 
eensgezindheid. 
12 Ik wil je puur. Daarom zuiveren jullie je nu met pijn, om de ziel haar oorspronkelijke zuiverheid en 
haar deugdzaamheid terug te geven. De beproevingen die je nu ondergaat zullen je niet doen 
sterven. Zij zullen u slechts uit uw diepe slaap wekken, opdat u naar de volmaaktheid van uw ziel 
kunt streven. 
13 Ook al hebt gij u tot nu toe door uw werken niet waardig gemaakt, toch zal er een dag komen 
waarop de nederigheid, de volharding, de liefde en het geloof van dit volk terecht zullen worden 



geprezen. Velen zullen dan, wanneer zij deze deugden in u herkennen, u een naam of een titel willen 
geven, of een kroon op uw hoofd zetten. Maar dan zullen jullie aan Jezus denken en je nederig 
verstoppen. Zoals ik u al zei, uw koninkrijk is niet in deze wereld. 
14 Indien gij het hart der menschen wilt veroveren, spreekt dan met waarheid, met de grootste 
waarachtigheid. Wees nederig onder de nederigsten, opdat gij geloof zult vinden in uw woorden en 
werken. 
15 Hoezeer zal mijn geest zich verheugen wanneer hij uw werk tevoorschijn ziet komen te midden 
van de morele en geestelijke ruïnes van de mensheid. Je werk is al begonnen. Zie de zieken die 
hersteld zijn, de ongelovigen die tot geloof zijn wedergeboren, de zondaars die vernieuwd zijn. Uw 
werk is nog klein, maar ik beschouw het als goed en vermenigvuldig de vruchten ervan. 
16 Israel: De Meester is met u, vol van liefde en barmhartigheid. Telkens weer heb Ik jullie bewijzen 
gegeven van Mijn Liefde langs de weg die Ik voor jullie heb uitgestippeld. 
17 Mijn goddelijk Woord spreekt tot de mensen en dit Woord zendt de Vader jullie, opdat jullie het 
Werk kennen dat Ik aan jullie handen heb toevertrouwd. 
18 Ik toon u Mijn apostelen als een voorbeeld voor u. Daarom, op dit moment, stort Ik Mijzelf in jullie 
ziel, zodat jullie je lichaam kunnen veroveren. Ik heb de harde rots aangeraakt om er kristalhelder 
water uit te laten ontspringen. 
19 Denk niet dat gij reeds aan het einde van uw zending gekomen zijt, noch dat Ik na 1950 zal blijven 
spreken door het menselijk verstandsorgaan. Alles wat ik jullie heb gezegd is uitgekomen en zal ook 
uitkomen, geliefd volk. 
20 In het Derde Tijdperk is jullie ziel uitgezonden om te reïncarneren, zodat jullie een nieuwe kans 
zouden krijgen om jullie missie te vervullen door gebruik te maken van de aanwezigheid van mijn 
Goddelijke Geest in deze tijd. 
21 Ik ben bij jullie vanwege mijn grote liefde en ik geef jullie kracht omdat ik jullie niet zwak wil zien. 
22 Ik ben de bron van genade en van liefde. Drink, geef leven aan je hart en ziel. Verwijder u van het 
materialisme, opdat gij de grootheid kunt begrijpen van de zending die Ik u gegeven heb. 
23 Geliefde mensen: wanneer jullie harten vol pijn zijn, kom dan tot Mij, want Ik zal jullie lijden in 
vreugde veranderen en jullie sterken in ziel en lichaam, zodat jullie de weg vol tevredenheid en hoop 
kunnen gaan 
24 Ik ontvang de scharen die Mij in drommen zoeken om Mij bewust te maken van hun pijn. Ik hoor 
hen in stilte; zij zijn de scharen die van verschillende sekten en kerken naar deze nederige 
ontmoetingsplaatsen komen om Mijn Woord te horen, om in hun ziel en hart Mijn boodschap van 
vrede en hoop te ontvangen. 
25 Wanneer zij bij deze boom aankomen, voelen zij de koelte van zijn schaduw die hen tot rust 
brengt, en zij verheugen zich wanneer zij het gekwetter van mijn nachtegalen horen. Dan voelen ze 
mijn aanwezigheid en de zoetheid van het fruit van deze boom. 
26 Er staat geschreven dat Ik in dit Derde Tijdperk in de Geest zou komen en als een luide klok de 
mensheid zou oproepen om haar troost, brood en geestelijk water te geven. Ik bouwde mijn kerk in 
het hart en de ziel van mijn kinderen. In de plechtigheid en de stilte van deze kerk zul je mijn 
Aanwezigheid voelen, daar zul je ontvangen wat je op mijn hart legt in je meditatie en je gebed. 
Binnen in deze kerk zult u zich verlicht voelen door het licht van de Heilige Geest. 
27 Ik heb in deze tijd de twaalf stammen van Mijn uitverkoren volk bereid, opdat alle volkeren door 
hun bemiddeling het Licht zullen ontvangen ─ opdat zij bij het geklank van de bazuin degenen die 
slapen zullen wekken, en zij, hun blik naar de hemel opheffend, Mij met de ogen van hun geest zullen 
aanschouwen. 
28 De mensheid is gedesoriënteerd, maar ik ben gekomen om haar te leiden door het licht van de 
heilige Geest en opdat zij mijn woord zal kennen naar de betekenis ervan. 
29 In de loop der tijden zijn de geschriften die Mijn discipelen hebben nagelaten, door de mensen 
veranderd, en daarom is er onenigheid tussen de kerkgenootschappen. Maar Ik zal al Mijn leringen 
uitleggen om de mensheid te verenigen in één enkel licht en in één enkele wil. 
30 Het jaar 1950 zal spoedig ten einde lopen. Maar Ik heb u een uitvoerige instructie nagelaten om 
bekend te maken aan de nieuwe generaties, opdat zij vrede en leven voor de ziel zullen vinden. 



31 In uw handen vertrouw Ik het boek van het Derde Testament toe, opdat gij daardoor de blijde 
boodschap aan de mensen brengt; Ik ben het die u dit boek gegeven heb; Ik ben het die u dit boek 
gegeven heb 
32 Je hart vermoedt al het heimwee dat je zult voelen als je Mij niet meer in deze vorm hoort. 
Daarom heb Ik jullie gezegd: past Mijn leer toe en laat je niet misleiden door hen die morgen zullen 
opstaan en bedrieglijk zullen beweren dat Ik Mij nog steeds manifesteer door middel van hun 
verstandsorganen. 
33 Jullie zijn getuigen dat alles wat Ik jullie in Mijn Woord heb gezegd, waar is geworden, maar jullie 
moeten waakzaam zijn, opdat er geen ongehoorzaamheid is onder Mijn volk. Jullie zullen de pijn 
voelen van hen die zwak zijn en die Mijn leer nog niet begrepen hebben. Maar u zult hen Mijn 
waarheid uitleggen en hen leiden door Mijn woord. Ik zal Mij openbaren door hen die bereid zijn, en 
zelfs door de "laatsten" zal Ik Mij laten zien als licht en inspiratie. 
34 Ik zal de mensheid niet verweesd achterlaten, Ik zal hen redden die afgedwaald zijn, en Ik zal hen 
aan mijn tafel roepen die mijn woord in deze vorm niet hebben gehoord. Elia zal doorgaan de 
scharen te verenigen, zodat jij hun het boek kunt tonen dat Mijn Woord bevat. Door uw bemiddeling 
zal ik de slapende zielen wekken en afgoderij van hen verwijderen. Maar als jullie niet bereid zijn tot 
de mensheid te spreken, zullen de stenen spreken en zullen jullie zien dat de meest onwetenden 
Mijn ware discipelen worden en over Mijn waarheid spreken. 
35 Jullie moeten de blijde boodschap aan de mensen verkondigen zonder mijn werk te verknoeien, 
nederig zijn zoals jullie Meester en je niet kleden met prachtige kleren om de aandacht van jullie 
medemensen te trekken. 
36 Morgen moet gij Mijn leer niet vervalsen, maar alleen onderwijzen wat Ik u heb toevertrouwd. Ik 
heb jullie Mijn onderricht in overvloed gegeven, opdat jullie de gidsen en de ambassadeurs onder de 
mensheid zullen zijn. Wanneer jullie Mijn woord niet meer horen door de stemdrager, zullen jullie 
elkaar bijstaan en liefhebben om de problemen op te lossen die zich op jullie pad voordoen. 
37 Jullie zijn de mensen die Ik thans verenig, opdat de mensheid Mij door jullie bemiddeling zal 
kennen. Ik ben de opperste Barmhartigheid en heb u gevoed met het allerbeste voedsel. Groot is de 
strijd die je zult hebben. Daarom spreek Ik liefdevol tot jullie om de dwalingen die jullie aan Mijn 
werk toeschrijven van jullie weg te nemen, zodat jullie, wanneer de tijd komt, het licht van de wereld 
zullen zijn. 
38 De geestelijke scharen omringen uw zielen, zij staan klaar om de strijd aan te gaan, want u bent 
niet alleen in deze strijd van wereldbeelden. Mijn geestelijke wereld zal ook bij jullie zijn. Deze 
geesten bezielen u met vrede en harmonie, opdat gij u aan de mensheid kunt vertonen. 
39 Groot zal uw strijd zijn. Gij zult een voorbeeld van gehoorzaamheid stellen en in uw hart de wet 
van uw Meester tonen. Jullie zullen de mensen aanmoedigen, maar mijn Universele Straal zal zich 
niet langer manifesteren, noch zal mijn geestenwereld zich via jullie geest manifesteren. Niettemin 
zal de Meester u zijn onderricht geven in een hogere vorm, en als de Heilige Geest, de kracht, de 
zegen en de barmhartigheid. 
40 Het einde van het jaar 1950 nadert, en de slapende mensheid heeft Mij niet gevoeld. Maar Ik zal 
hen wakker schudden, zodat zij Mij zien. 
41 Wanneer zullen deze evenementen plaatsvinden? Die tijd is nabij. Spoedig zal het einde van Mijn 
manifestatie door het menselijk verstandsorgaan hier zijn. Door bemiddeling van de stemdragers die 
zich hebben weten voor te bereiden in deze laatste dagen, heb Ik jullie grote en duidelijke instructies 
gegeven, liefdevolle bevelen, opdat jullie ze zullen uitvoeren nadat jullie Mijn woord niet meer in 
deze vorm horen. 
42 Ik heb voor u het boek van mijn wijsheid geopend en u onderwezen hoe gij uw zending kunt 
volbrengen, hoe gij op mijn weg kunt wandelen. Ik heb jullie de gevaren getoond en heb jullie de 
kracht gegeven om de hindernissen te overwinnen en de barrières te slechten. 
43 Voordat Ik niet meer in deze vorm tot jullie spreek, moet Ik jullie voorbereiden, zodat jullie 
morgen de leraren zullen zijn die Mijn leer aan de nieuwe discipelen zullen voordragen 
44 Indien gij u van dit onderricht verstoken voelt, verwijt het Mij dan niet, want Ik heb u Mijn woord 
in overvloed gegeven, het brood van eeuwig leven voor uw ziel. 



45 Ik heb jullie mijn leer op een volmaakte manier gegeven. Maar als u er iets aan toevoegt wat er 
niet bij hoort, zal uw geweten u zeggen wat u moet verwijderen, opdat de mensheid morgen alleen 
mijn volmaakte leer zal ontvangen. 
46 Zeg de mensheid dat Ik, de Almachtige God, altijd bij u ben geweest. Het heeft u aan niets 
ontbroken, want Ik heb uw ziel vervuld met genade en kracht in elk stadium van ontwikkeling. 
47 Mensen, jullie hebben gezworen Mij lief te hebben in de aanwezigheid van Mijn Goddelijk Licht. 
Maar jullie materialisme is altijd het obstakel geweest voor de vervulling van het mandaat van de 
Geest, omdat jullie jezelf niet kennen, en ook niet weten wat jullie doel en idealen zijn. Toch heeft 
mijn barmhartigheid u in de hindernis verenigd, opdat gij het vuur van mijn liefde zoudt voelen en de 
vrede van mijn heilige Geest zoudt kennen. 
48 Ik ben de Gever, Ik heb jullie meer te geven dan jullie Mij kunnen vragen. Ik ken de noden van het 
lichaam, Ik ken de ziel, en Ik ken uw beproevingen en smarten. 
49 Lucas, Marcus, Johannes en Mattheüs zijn door Mij uitverkoren. Aan elke ziel gaf Ik een zending, 
een verantwoordelijkheid, en zij verspreidden Mijn Leer met volharding, met vastberadenheid en 
met liefde, en zij schiepen het Testament van het Tweede Tijdperk. En net als zij wek Ik vandaag je 
ziel op, zodat zij de tijden herkent, de eed die zij ten overstaan van mijn Godheid heeft afgelegd voelt 
en begrijpt, en aan de slag gaat om haar opdracht te vervullen. 
50 Jezus getuigde van Goddelijke macht, want in Hem was God zelf, die Zich op aarde toonde opdat 
de wereld Hem zou kennen. Het was de Vader zelf die zich aan de mensen gaf in woord, in liefde, in 
waarheid en in licht. 
51 Wat in het boek der gedachtenis van goud geschreven staat, zal geschieden en geschieden. In de 
loop van de tijd zal alles geschieden. 
52 Israel: Ik heb niet alleen in deze tijd tot u gesproken. Maar uw ziel is gebonden en heeft niet 
gebruikt wat Ik haar in de eerste en de tweede en heden in de derde maal heb gegeven. Maar wat 
verwacht je van de Heer op dit moment? Wat is uw besluit en uw wens? Ik spreek tot jullie op dit 
moment, Ik stort Mijn Goddelijke Woord uit. Maar Ik zal jullie geen tijd meer geven om Mij te volgen 
in het manifesteren van Mijzelf door de Stemdrager, en als de ziel zich verzet en het lichaam weigert 
Mijn geboden te gehoorzamen, zullen jullie je ten lange leste tegenover Mij moeten verantwoorden. 
Want als rechter zal ik de oproep laten uitgaan en u laten begrijpen wat er geschreven staat in het 
boek van uw lot. 
Wanneer de ziel eenmaal voor de opperrechter staat, zal zij haar overtreding erkennen en, vol van 
verdriet, Mij om een andere tijd vragen voor haar genoegdoening, een andere reïncarnatie. 
53 Ik heb niet alleen tot uw ziel gesproken, maar ook tot uw lichaam. Ik heb haar extra leven, kracht 
en barmhartigheid gegeven, zodat de ziel haar zending kan vervullen. 
54 Ik heb liefdevol mijn Goddelijk Woord uitgestort, Ik heb u alles geschonken wat mijn Geest en het 
meest liefdevolle Vaderhart voor u bestemd hadden. Jij bent het kostbaarste van mijn Goddelijkheid. 
55 U bent aan het einde van Mijn manifestatie door het orgaan van de geest van de stemdrager. 
Maar als jullie niet meer naar Mijn onderricht luisteren, zal Ik jullie blijven leiden, want Ik zou niet 
langer een Vader zijn als Ik jullie zonder brood en water in de woestijn zou achterlaten. 
56 Bereidt u voor met mijn onderricht, bestudeert wat ik u in mijn woord heb gegeven. 
57 Bereid je brein voor om de trillingen van mijn licht te ontvangen. Ontplooi je gaven, zodat je de 
natuurkrachten kunt stoppen, want grote rampen zullen de mensheid overkomen. 
58 Mijn allerbeminnelijkst Vaderhart gaat open, opdat ook de laatste in zijn ziel de warmte van mijn 
Goddelijke Liefde mag voelen. Ik ben een open boek, de waarheid en de wet. 
59 Ik heb de mensheid Mijn Leer van de Geest, de Leer van de Liefde en de Leer van Harmonie 
gegeven. Het is niet alleen in deze tijd dat Ik jullie Mijn onderricht heb gegeven. Vanaf het eerste 
moment dat Mijn Goddelijke Geest de aarde aan jullie ziel gaf, heb Ik tot haar gesproken door Mijn 
uitverkorenen, en Ik heb jullie nooit geleid naar duisternis, fanatisme, of afgoderij. Want deze 
werken zijn niet aangenaam in Mijn ogen, want zij verwijderen uw ziel van het licht, van Mijn liefde, 
en zij maken haar traag en doen de tijd van haar verlossing langer duren, waardoor zij veel pijn lijdt. 
60 Wat te doen opdat de mensen Mij erkennen, Mij begrijpen en hun harten Mij voelen? Wat te 
doen opdat de ziel de keten verbreekt die haar bindt aan het materialisme? Gun haar een andere 
tijd, en doe de oproep aan de zielen van het uitverkoren volk Israël om zich aan het hoofd van de 



mensheid te plaatsen als goede soldaten en werkers, om haar leider te zijn in de strijd die voor de 
deur staat. 
61 De Goddelijke Meester komt naar beneden om Zichzelf bekend te maken door middel van het 
menselijk brein, maar zoek Mij op de bodem van je hart, daar ben Ik. 
62 Dompel jullie onder in diepe meditatie, mensen. Sluit uw ogen en tracht met de geestelijke blik de 
scharen te zien van mensen die tot u zullen naderen in verlangen naar een getuigenis dat tot hen zal 
spreken van mijn Aanwezigheid. 
63 Onthoud dat u op hen moet wachten met een hart vol barmhartigheid. Want zij die hongeren en 
dorsten naar de liefde zullen komen, zoals jullie gekomen zijn in verlangen naar Mij om jullie dorst te 
lessen. 
64 Waag het niet grote werken te verrichten zonder voorbereid te zijn. Span u in om een grotere 
spiritualiteit te bereiken, want dan zal een woord, een gebed, of een werk van liefde grotere 
wonderen kunnen verrichten dan die welke gij in uw ijdelheid had willen verrichten. 
65 Barmhartigheid, en nog eens barmhartigheid, is wat ik in u heb teweeggebracht. Barmhartigheid 
is het gevoel dat Ik het meest heb verlevendigd met Mijn onderricht. Want barmhartigheid is een 
uiting van liefde en wijsheid. Waarlijk, Ik zeg u, als gij u voorbereidt om uw medemensen, die nog 
komen, met barmhartigheid te ontvangen, zult gij hen ontvangen hebben met het beste onthaal, met 
het welsprekendste getuigenis, dat gij van Mijn waarheid kunt geven. Weinigen zullen dit bewijs van 
liefde weerstaan. 
Maar als je hen mijn boodschap met andere middelen wilt doen begrijpen, zul je veel moeite moeten 
doen, want de wereld heeft genoeg van woorden, leringen en filosofieën. Waar de wereld naar 
hongert met angst en dorst tot de dood is liefde. Daarom herhaal ik u dat een werk van 
barmhartigheid, ook al is het klein, maar oprecht, gevoeld en waarachtig, meer zal kunnen doen dan 
duizend preken of voordrachten met mooie woorden zonder inhoud en waarheid, zoals die welke de 
volkeren van de wereld dag na dag horen zonder dat die woorden worden toegepast. 
66 Bereid u nog meer voor op wat u zult zeggen, ook al zal uw spreekvaardigheid u helpen en ook al 
zal de Schrift u dienen als staf of steun voor uw geheugen. Maar vergeet niet dat wat je ziel beseft, 
wat uit het diepst van je wezen ontspringt, de vruchtbaarste van je zaden zal zijn ─ die waarmee je je 
medemensen de grootste gunsten zult bewijzen, en waarmee je tegelijkertijd de grootste voldoening 
zult ontvangen wanneer de tijd komt om je beloning te ontvangen. 
67 Geliefde mensen, kom tot Mij, verenig gedachte met geweten, opdat jullie Mijn Vrede mogen 
voelen. 
68 Wat Ik u in Mijn Woord geef, zal morgen uw verdediging zijn, uw zwaard en uw schild, en dan, 
wanneer gij u in spiritualiteit hebt verenigd, zullen de verschillende godsdienstige gemeenschappen 
tot u komen, zodat gij elkander liefhebt. 
69 Ik heb u in mijn woord gezegd, dat de tijd van mijn openbaring aan u door het menselijk verstand 
spoedig zal eindigen. Maar je zult het geluid van mijn goddelijke stem blijven ontvangen in het 
diepste van je wezen. 
70 Toen het licht van deze nieuwe dag verscheen, bespeurde gij de roep van de luide klok die onder 
de mensheid wordt gehoord. Jullie zijn blinde mannen geweest die de schittering van dit licht hebben 
gezien en die zich, door mijn barmhartigheid, naar dit pad geleid hebben gevoeld. 
71 Jullie zijn Mijn discipelen, de voorlopers van de scharen die morgen tot Mij zullen komen, die deze 
boodschap van vrede, van leven, van liefde en van licht als boodschappers zullen uitdragen. Met uw 
voorbeelden getuigt u van de waarheid die u verkondigt. 
72 De beproevingen en de valpartijen die gij hebt ondervonden, zullen u het licht der ondervinding 
zijn, opdat gij morgen rechtvaardig moogt wandelen op mijn weg. 
73 Ik heb u de reden geopenbaard van elke gebeurtenis en elke pijnlijke beproeving onder de 
mensheid ─ de reden waarom Ik u, in deze tijd van de grootste corruptie, door het licht van de 
Heilige Geest heb verlicht en de twaalf stammen van Mijn uitverkoren volk Israël heb verenigd. 
74 Zoals jullie in het eerste tijdperk naar het land Kanaän kwamen, zo wil Ik dat jullie vandaag de weg 
inslaan naar het ware Beloofde Land. U bent reeds begonnen de eerste stappen te zetten om de berg 
te beklimmen, op de top waarvan zich de grote stad bevindt die op u wacht. 



75 Je zult je morgen niet verweesd voelen, want Ik en mijn geestelijke wereld zullen voor je 
opkomen, zodat je je opdracht kunt vervullen om het boek van mijn onderricht bladzijde voor 
bladzijde aan de mensheid bekend te maken. 
76 Jullie werk zal niet eindigen in 1950, maar velen van jullie zullen dwalen. Maar goed voor hen die 
standvastig blijven, want zij zullen als pilaren van mijn tempel zijn. 
77 Jullie vragen je af: "Zal 'het Woord' van de Vader wijken en zullen wij die liefde niet meer voelen? 
Zal de Meester heengaan en zullen wij dat woord niet meer horen, dat de vreugde van onze ziel en 
haar bemoediging is geweest?": Nee, mijn volk, de Vader vertrekt niet, de Meester gaat door met zijn 
zending van licht. Vandaag hebben jullie Mij gehoord door een of ander orgaan van de geest. Maar 
morgen zal er geen grens zijn aan jullie voorbereiding, want dan zullen jullie allen in staat zijn om van 
geest tot geest met Mij te communiceren. En door iedereen die uitgerust is, zal ik mijn inspiratie 
laten stromen. Dan zul je de ware verrukking kennen, dan zal de manifestatie van de Meester geen 
grens kennen. Op dezelfde manier zul je de manifestaties hebben van de geesten van het hoge 
spirituele niveau. 
78 Zult gij in stilte bidden en Ik zal uw offer aannemen en Ik zal u antwoorden door u met Mijn 
zegeningen te tooien. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 362  
 
1 De Meester, in zijn oneindige barmhartigheid, ontvangt u om zijn woord te horen. 
2 De Vader zegt tot jullie: Begrijp wat ik jullie geestelijk toevertrouw, opdat jullie je kunnen 
voorbereiden op de verspreiding van deze boodschap onder de mensheid. Want spoedig zal de tijd 
komen dat jullie Mijn onderricht niet meer zullen horen door een stemdrager. Ik heb het u 
aangekondigd, en mijn woord is dat van een koning en moet uitkomen. 
3 Sinds 1866 ben ik bezig de geest van de mens voor te bereiden om mijn woord over te brengen en 
deze manifestatie loopt nu ten einde. 
4 Mijn werk is niet nieuw. Jullie zijn al in het Derde Tijdperk, waarin de mensheid geëvolueerd is. 
5 Heeft mijn woord jullie in verwarring gebracht, geliefde mensen? Ik heb je op verschillende 
manieren ontmoet: Sommigen in fanatisme, anderen in afgoderij, die het lot der mensen 
toeschrijven aan de sterren, en nog anderen die Mijn tegenwoordigheid in deze tijd ontkennen, en 
daarom heb Ik u zwak ontmoet. Ik ben geestelijk gekomen in dit derde tijdperk om jullie te voeden 
met Mijn woord. 
6 In drie tijden heb Ik jullie onderwezen, maar in deze Derde Tijd hebben sommigen de 
waarachtigheid van Mijn Trinitair-Mariaanse Geestelijke Werk ontkend en zijn opnieuw vervallen tot 
afgoderij en tot verwarring, denkend dat zij Mijn Wil vervullen. 
7 Reeds in den eersten tijd is mijn werk begonnen zich bekend te maken, door u den eenigen 
waarachtigen God te doen kennen. 
8 In deze tegenwoordige tijd heb Ik ongeschoolde hersenen bereid, door wie Ik u Mijn woord heb 
overgebracht. Want ik heb altijd naar eenvoud gestreefd. 
9 Op dezelfde wijze heb ik het verstand van Mozes opgeleid, een eenvoudig man vol deugden, een 
groot van geest. Door zijn bemiddeling gaf Ik de wet aan Mijn volk Israël, en veertig jaar lang leidde Ik 
hen door de woestijn om hen naar het land van de belofte te brengen. 
10 In de tweede tijd kwam "het Woord" van Jehovah om mens te worden, zoals de profeten hadden 
gezien. Maar daarvoor kwam Elia om zijn weg te banen. 
11 Nu bent u in het Derde Tijdperk, het Tijdperk van de Heilige Geest. Sinds 1866 ben Ik bezig het 
menselijk begripsorgaan voor te bereiden om te dienen als voetbank voor Mijn Goddelijke Straal, en 
sinds die tijd spreek Ik tot jullie door mannen en vrouwen. 
12 Het is het tijdperk waarin de ziel het lichaam liefdevol zal buigen, en het lichaam gehoorzaam zal 
zijn aan het gebod van de ziel. 
13 De ziel zal van trede op trede van de ladder naar de volgende evolueren, en zo zal zij haar 
opdracht volbrengen, die zij in het aardse lichaam niet kon volbrengen. 
14 Waar is er bedrog? Waar is mijn werk tot een zaak gemaakt, waar is mijn te allen tijde gegeven 
woord verkeerd geïnterpreteerd? Ik heb je altijd gevraagd om mijn tempel in je ziel. Maar uw 
verwarring is groot geweest toen gij in plaats daarvan kerken van graniet hebt gebouwd en die 
rijkelijk hebt versierd met stenen ornamenten en door mensenhanden vervaardigde beelden. 
15 De mensheid: Ik heb ontdekt dat gij afgodendienaren zijt geworden, die Mijn Geest zoeken in 
beperkte gestalten. Herinnert gij u niet, dat Ik u in het tweede tijdperk naar de oevers der rivieren 
heb geleid, om u Mijn onderricht te geven? Heb ik je in die tijd afgoderij geleerd? Nee. Nu, in deze 
tijd, zoek Ik de tempel in jullie hart ─ de tempel die niet vernietigd zal worden door de elementen, 
want Mijn werk, dat jullie bekend zullen maken, zal even helder en zuiver zijn als Mijn onderricht. Op 
deze wijze zullen fanatisme en afgoderij worden vernietigd. 
16 Ik wil de tempel van uw hart altijd bereid zien, opdat Ik erin kan wonen. Gij zult het niet versieren 
met bloemen van het veld, maar met de goede werken van uw hart, met gebed. In deze tempel wil ik 
een fakkel zien waarvan het licht nooit dooft: het geloof. Op die manier zult u, wanneer de 
elementen losbarsten, de reddingsboot voor uw medemensen zijn. 
17 Kom tot Mij, o geliefd volk, opdat het manna van Mijn Woord in uw binnenste moge zijn. Laat de 
essentie ervan leven in je ziel zijn. Ik ben in deze tijd gekomen om jullie opnieuw Mijn Wet, Mijn 
Waarheid en Mijn Liefde te geven. 



18 Denk aan de mensheid, die in nood is vanwege haar zonden. Gij moet haar bijstaan door haar mijn 
onderricht te geven, opdat zij zich in gebed moge verheffen. 
19 Israël: De tijd van strijd is voor u reeds gekomen en het ogenblik is niet ver meer dat de mensheid 
een zeer bittere beker zal drinken. Dan zult gij in gebed opstaan en de grote pijn van uw 
medemensen voelen. Maar begrijp dat Ik uit liefde voor jullie en voor de hele mensheid jullie de weg 
naar de vervulling van de zending heb gewezen door Mijn bloed tot de laatste druppel te vergieten, 
en daardoor ben Ik gekomen om de wereld met Mijn woord voor te bereiden - door jullie zelf. 
20 Ik ben de Trooster van de bedroefden, Ik ben de liefhebbende Vader die u bemoedigt op uw 
wegen. De volkeren weeklagen, zij hebben Mijn woord nodig, zij zoeken Mij en weten niet hoe zij Mij 
moeten vinden. Zij worden gegeseld door de wervelwinden, en in de zeeën van hun goddeloosheid 
vinden zij de dood. Doch gij, volk, zult opstaan als een moedig soldaat, opdat de mensen met Mij zijn 
in deze tijd. 
21 Israël, ik bereid u met mijn macht. Leun op mijn wet, bekeer je, zodat de wereld van zonde aan je 
voeten ligt. 
22 Mijn woord geeft jullie het licht der waarheid. 
23 Ik wil deze aarde niet bedekt zien met lijken. Ik wil dat de mensheid opstaat uit het graf als een 
nieuwe Lazarus, en jij, met de kracht die ik je heb gegeven, helpt dezelfde het eeuwige leven te 
vinden. 
24 Mensen, wat heeft jullie ontbroken zodat jullie opstaan om mijn wil te volbrengen? Sta op met 
het kruis om je plicht te vervullen. Gezegend is hij die zijn plicht doet, want Ik zal hem alles geven wat 
Ik beloofd heb, en als jullie dan in Mijn Koninkrijk komen, zal Ik tegen jullie zeggen: "Wees welkom, 
geliefd volk, bereid je hart voor als een open boek, zodat je Mijn Goddelijke Instructie erin kunt 
schrijven." 
25 Ik ben onder jullie omdat jullie Mijn licht nodig hebben. In dit Derde Tijdperk hebben jullie je hart 
nog niet vergeestelijkt, maar Ik ben gekomen om het liefdevol voor te bereiden. 
26 Ik geef u troost en heb u beproefd, opdat gij zoudt weten of gij mijn woord hebt gebruikt. Vervul 
mijn wet en je zult het ware geluk vinden. Maar telkens als je ongehoorzaam was, heb je alleen maar 
pijn gevoeld. 
27 Velen hebben Mij gekend, hebben Mijn stem gehoord en zijn met Mij opgevaren. Ook de wereld, 
moe van haar materialisme, zoekt haar Vader. Maar jullie zijn Mijn uitverkorenen, die Ik gevoed heb 
met Mijn woord, opdat jullie je medemensen zouden oproepen om het licht te ontvangen dat Ik jullie 
gegeven heb. 
28 Ik heb jullie voorbereid omdat ik wil dat jullie werken van ware liefde doen zoals ik dat doe. 
29 De mensen zijn verward, zij ledigen de beker van het lijden en weten niet wat Ik hun in Mijn Werk 
met zoveel liefde heb gegeven. Zij hebben toegegeven aan de verleiding in hun hart en het onkruid 
welig laten tieren, hoewel dit niet Mijn Wil is. 
30 In het derde tijdperk heb ik gebruik gemaakt van mensen van goede wil. In sommigen heb Ik 
goede wil gevonden, in anderen bezieling, en in weer anderen gehoorzaamheid en het volgen van 
Mijn leringen. 
31 Maar waarlijk, Ik zeg u, de verzoeking zoekt Mijn volk om het van Mijn genade en Mijn licht te 
beroven. Groot is de strijd van de Meester, toch overlaad Ik Mijn uitverkoren volk met Mijn 
barmhartigheid, want Ik zie het witte kleed dat Ik hun heb gegeven verscheurd. 
32 Alles wat uw ziel ontbrak, heb Ik haar geschonken. Ik heb jullie Mijn woord gegeven, opdat jullie je 
hart kunnen vergeestelijken. 
33 Bereid u voor, mijn volk, de wereld heeft u nodig. Besef hoe het zijn oorlogen heeft 
aangewakkerd, hoe de verzoeking het heeft geteisterd, en hoe de mensen daarom niet kunnen 
opstaan. Maar op dit moment verlicht Ik de mensheid, opdat zij Mijn vrede ontvangt. 
34 Mijn Koninkrijk bestaat uit vrede en liefde. Ik eis van u, mijn volk, een beetje goede wil, een 
vastberadenheid en een oneindig verlangen om de mensheid te dienen. Ik wil dat je hun pijn voelt in 
het meest verborgen deel van je wezen, dat je je ontfermt over hen die mijn woord niet hebben 
gehoord en die alleen maar worstelen met hun lijden. Besef, mijn kinderen, dat op alle plaatsen de 
schreeuw van pijn wordt gehoord, dat de mensheid wordt geschokt, dat de schuldige zich zuivert. 



35 Vermeerder het zaad der liefde onder uw medemensen, gebruik uw gaven opdat zij hun heil 
verkrijgen. Want jullie zijn degenen die daartoe in staat zijn, want Ik heb in jullie handen de sleutel 
gelegd om de deuren te openen van Mijn nieuwe openbaringen aan de mensheid. 
36. Wanneer u uw missie hebt volbracht, zal ik uw vermeerderde zaad ontvangen. U bent de lamp 
die de duisternis van de naties zal verlichten. 
37 Begrijp, dat wat Ik u heb gegeven eeuwig is, omdat Ik het in uw ziel heb gelegd. Ik heb Mijn werk 
in jullie handen gelegd, zodat jullie kunnen werken voor de redding van de mensheid. Ik heb u de wet 
gegeven waardoor de naties zullen worden geregeerd. Maar dwaal niet af op de weg. Wanneer gij 
met de Vader samenwerkt in dit geestelijk werk, voer dan geen riten uit, noch voedt gij afgoderij. 
Onderzoek Mijn Goddelijke Instructie, begrijp Mijn Goddelijke Intentie, die Ik u geef door inspiratie, 
terwijl Ik Mijzelf verenig met uw ziel. 
38 Ik heb jullie naar deze wereld gezonden, jullie zijn mijn dienaren. Sommigen zijn vleesgeworden 
en anderen zijn in de geest; en deze hebben zich bekend gemaakt door middel van de voorbereide 
hersenen. Ze zijn gekomen voor genoegdoening. Liefde bestaat in deze mijn dienaren omdat zij uit 
Mij zijn voortgekomen. Zij zijn verlicht omdat Ik hen heb overspoeld met Mijn Goddelijk Licht en Ik 
hun alle gaven heb gegeven. Maar in hun nederigheid zullen zij dienaren en geen meesters van de 
mensheid zijn. 
39 Elia kwam naar de wereld als een voorloper van Mijn komst in het Tweede Tijdperk. Hij was de 
profeet van de waarheid die Ik zond omdat de mensheid door valse discipelen werd geleid, en het 
was noodzakelijk dat allen tot de horde terugkeerden, omdat allen het Koninkrijk der Hemelen 
moeten bereiken. 
40 In de derde tijd zond Ik Elia opnieuw, maar in de geest, om zich bekend te maken door Roque 
Rojas, opdat de mens daarna Mijn openbaring zou ontvangen door de stemdragers. 
41 Voel het lijden van de mensheid omdat zij de reddingsboot niet ontdekt, het licht van de nieuwe 
dageraad niet ziet. 
42 In vervulling van de profetieën van voorbije tijden ben Ik in de geest gekomen in dit Derde 
Tijdperk en heb Mijzelf bekend gemaakt door middel van het menselijke verstandsvermogen. Mijn 
Geest verlicht de mensheid vanuit de "wolk". 
43 Ik ben de Waarheid en Ik kom om de harten te bereiden opdat zij Mijn Weg kennen en weten dat 
Ik de wereld niet verlaten heb. 
44 Ik ben bij u als een open boek. Ik geef u thans dezelfde instructie als die welke uw ziel in de vorige 
tijden ontving. Maar nu zijn jullie geëvolueerd, en daarom heeft mijn Goddelijk Woord zich 
gemanifesteerd via de menselijke geest. 
45 Ik zend mijn Universele Straal om uw ziel te onderrichten, haar te doen ontwaken en haar te doen 
beseffen wat haar genoegdoening inhoudt en hoe zij op weg moet gaan om haar opdracht te 
vervullen. Want de tijden zijn te snel voor haar voorbijgegaan, en in haar verschillende reïncarnaties 
heeft zij niet de noodzakelijke evolutie weten te bereiken. 
46 U hebt niet geweten hoe u uw lichaam moest beheersen om het gewillig en gehoorzaam te 
maken aan Mijn wet. Want gij hebt u zwak gevoeld en zijt in verzoeking gekomen, omdat gij u niet 
hebt gesterkt met het wezen van mijn Goddelijk Woord. 
47 Hoewel Ik de Rechter en de Almachtige ben, heb Ik jullie niet in de steek gelaten, noch jullie 
veroordeeld, hoewel jullie Mij overtreden hebben en Mijn wet overtreden hebben. 
48 Nogmaals heb ik jullie duidelijk gemaakt hoe jullie moeten komen tot de volmaakte weg die ik 
voor jullie heb uitgestippeld, opdat jullie het leven van de Geest zullen vinden. 
49 Jullie zijn hier allemaal gekomen om de opdracht te vervullen die ik jullie heb gegeven. Maar toen 
ik u zag slapen, sprak ik tot u en riep u ter verantwoording omdat u niet naar de stem van uw 
geweten had geluisterd. 
50 Ik heb mijn Goddelijk Woord over u uitgestort als kristalhelder water. Ik heb mijn liefde en de 
essentie van mijn woord in jullie hart gelegd als een volmaakte en unieke instructie. Maar wat was 
het voorbeeld dat u gaf aan uw medemensen? 
51 De wereld heeft door uw gebrek aan voorbereiding niet de grootsheid ingezien van het werk dat 
Ik aan uw handen heb toevertrouwd. De mensen hebben in hun harten niet de vrede van Mijn 



Goddelijke Geest gevoeld, zij zijn verdeeld en koesteren verschillende idealen, zoeken nieuwe goden 
en nieuwe wetten om zich de vertegenwoordigers van God in deze wereld te kunnen noemen. 
52 Ik heb met rechtvaardigheid tot u gesproken, opdat gij uw fouten moogt kennen en het voorbeeld 
moogt zijn voor anderen. Want jullie zijn de kinderen van het licht, het reukwerk en zout van de 
wereld, erkend als het volk van het Geestelijk Israël. 
53 Ik ben jullie Meester en Ik zend jullie mijn licht om alle duisternis uit jullie te verwijderen en jullie 
te veranderen in goede leerlingen die mijn leer volgen en hun medemensen bekeren. 
54 Ik sprak tot u over de apostelen die Mijn Barmhartigheid in de tweede Era had uitverkoren. Ik gaf 
hun een bewijs, opdat zij in Mij zouden geloven en Mij zouden volgen.  Toen zij beseften dat zij 
werkelijk bij de Meester waren, knielden zij en boden aan Mij te volgen om Mijn discipelen te 
worden, verkondigers van Mijn Wet, van Mijn Werk. 
55 Hun hart was net zo breekbaar als het uwe. Het was noodzakelijk dat de Meester lettergreep na 
lettergreep in hun harten prentte om hen in goede discipelen te veranderen. Nadat zij Mijn leringen 
hadden ontvangen en alle bewijzen van liefde die Ik hun had geschonken, was het Mijn Wil hen te 
zenden opdat zij zouden spreken over wat zij van Mij hadden gehoord. 
56 Maar voordat de Meester zou vertrekken, was het nodig hun harten te beproeven. Daarom zond 
Ik hen op verschillende manieren uit om hun vertrouwen, hun moed en hun overtuiging van Mijn 
waarheid te zien. Maar toen zij zonder de aanwezigheid van de Meester waren, voelden zij zich als 
kleine kinderen, hun moed zonk weg, hun wil werd zwak. Hun verhevenheid en vertrouwen in 
zichzelf waren nog klein. Dus ervoeren zij bitterheid en zij vergoten tranen. Maar de Meester 
herenigde hen om vertrouwen en liefde bij te brengen. 
57 Toen Ik naar deze wereld kwam, bezielde Ik Mijzelf niet met enig menselijk ideaal, noch 
aanvaardde Ik leringen van enige godsdienst of wetenschap. Ikzelf was de Kennis, de Volmaaktheid, 
God zelf, die mens werd in deze wereld om getrouw de Mozaïsche Wet te vervullen, die verkeerd 
begrepen was. 
58 Toen de menigte zich verzamelde om de leer van Jezus te horen, richtten mijn apostelen hun 
aandacht erop en luisterden eerbiedig naar mijn woord. Eén zin was genoeg en zij erkenden reeds de 
oneindige barmhartigheid van het Goddelijk Woord. Eén woord was genoeg, en zij schiepen een 
boek van immense wijsheid en kennis van de Leer die ik aan het verspreiden was. Want Ik gaf hun 
een volmaakte onderwijzing, opdat Mijn uitverkorenen de mensheid tegemoet zouden treden en 
haar zouden leiden op het pad van liefde, vrede en begrip. 
59 Ik heb jullie nooit in de steek gelaten, Ik heb altijd voor jullie bemiddeld, voor de hele mensheid, 
door aan ieder te geven wat hem ontbreekt, zodat jullie ziel sterker kon worden en zelf de banden 
kon verbreken die haar aan de materialisatie bonden. 
60 Opnieuw ben Ik gekomen, nu in de geest als kracht en liefde over deze mensheid, nu zij op een 
dwaalspoor is geraakt en de mensen tot oorlog hebben opgeroepen ─ nu de krachten der natuur zijn 
ontketend, beproevingen en ziekten het land teisteren en huizen in rouw zijn gedrapeerd ─ nu harten 
snikken en gekwelde lichamen hun weg gaan zonder richting te vinden, noch een hand om hen 
genadig brood, versterking en hulp aan te bieden. 
61 De liefhebbende Vader kan de mensheid niet in de steek laten in haar onzekerheid, in haar angst 
of in haar verdrukking. De profetieën die ik je heb gegeven, komen nu uit. 
62 Verwijder jezelf uit de materialisatie, zodat je de Goddelijke en Spirituele Wet kunt vervullen die 
Ik je gegeven heb. Het is volmaakt, zuiver en vol licht, opdat gij het leven en de barmhartigheid 
moogt vinden en opdat gij moogt weten hoe gij u moet leiden op het pad van liefde, begrip en 
zedelijkheid. 
63 Uw hart heeft zich niet gebogen voor Mijn liefde, uw duisternis en gebrek aan inzicht hebben u 
niet in staat gesteld de betekenis van Mijn leer te ontdekken in het volmaakte licht dat Ik in uw zielen 
werp, en uw gehoor heeft Mij niet gehoord. Willen jullie dat Jezus neerdaalt om mens te worden, 
zodat jullie Hem bij jullie kunnen voelen en met jullie hand Zijn wond, Zijn kleren kunnen aanraken? 
Nee, die tijd is nu voorbij. 
64 Geliefde discipelen, waarlijk Ik zeg u, Ik stort thans Mijn Heilige Geest over u uit en de essentie 
van Mijn Woord in uw hart. 



65 Als Vader ontvang ik ieder die naar mijn woord hoort, en ieder die bereid is alle wegen te gaan die 
mijn wil hem wijst. 
66 Ik kom in deze tijd opdat jullie opnieuw het geloof, het vertrouwen en de warmte van Mijn liefde 
mogen voelen ─ opdat jullie met Mij mogen leven tot in alle eeuwigheid, opdat jullie je mogen 
verfrissen en Mijn openbaringen en leringen mogen lezen als in een open boek. 
67 Mijn goddelijke Geest is als een stralende ster voor uw ziel op dit moment. Ik geef jullie Mijn licht 
en Mijn liefde, opdat jullie altijd vertrouwen mogen hebben in jullie Vader en Schepper. Want de tijd 
is gekomen dat ik je wil zien met toerusting in je ziel. Ik wil niet langer dat jullie zeggen dat jullie 
Vader van jullie is heengegaan. Nee, Mijn kinderen, jullie zijn niet alleen. 
68 Ik zal u niet op uw weg zien met benauwdheid in uw ziel, want het licht van den dag des oordeels 
verlicht uw hart. 
69 Ik geef u in deze tijd wat Ik in Mijn schatkamer voor u heb bewaard. Daarvoor is het nodig dat 
jullie Mij zoeken in het meest verborgen deel van jullie hart. Het is noodzakelijk dat jullie Mijn 
Goddelijke Wet vervullen, zodat jullie je niet vergissen en verwarring brengen bij jullie medemensen, 
maar Mijn leringen begrijpen en doorgronden en Mijn ware discipelen zijn die ze volgen. Zo zal er 
nooit blindheid zijn in uw geestelijke ogen, en uw oren zullen bereid zijn om mijn stem te horen, 
zodat u werkelijk zult voelen dat de Meester, de Verlosser van de wereld, zich in uw hart vestigt en 
zich van daaruit bekend maakt. Zo zult gij getuigen voor de mensen. 
70 Opdat deze wereld gereinigd zal worden, is het nodig dat jullie je leven vergeestelijken, dat jullie 
een levend heiligdom zijn en dat jullie je afkeren van wat niet bij jullie past en dat jullie je ziel 
reinigen van melaatsheid en vuiligheid. 
71 Zonder te weten waarvoor je gekomen was en waarom de Vader je geroepen had, kwam je en Ik 
ontving je en bereidde je liefdevol voor. Indien gij een korte tijd door smart getroffen waart, heb Ik u 
daarna getroost en u het leven geschonken, u door Mijn barmhartigheid bemoedigd, opdat gij u 
zoudt bekeren van de boze werken. Want Ik wil waarlijk dat jullie je zuiver en gereinigd voor Mij 
vertonen. 
72 Ware het niet zo, dan zoudt gij in dit derde tijdperk niet aan mijn tafel hebben plaatsgenomen, 
dan zoudt gij er niet mee hebben ingestemd gebruik te maken van het water dat u reinigt, en dan 
zoudt gij op een dwaalspoor zijn geraakt. Maar de stem van de Vader weerklonk in uw hart en bracht 
uw fijngevoeligheid terug, en zo was u in staat voor uw Heer te verschijnen. 
73 Ik zal u toerusten en sterken wanneer uw geloof dreigt te doven. Ik ben het, die haar ontstoken 
heb, opdat gij haar voedt, want ik wil niet, dat zij dooft. Ik wil dat je jezelf reinigt van vlekken door je 
voorbereiding. Want jullie zijn werkelijk de uitverkorenen, en ik wil dat jullie op een dag jullie 
medemensen bevrijden van de duisternis. Daartoe moet gij uw God kennen uit het diepst van uw 
hart, en de kennis van Mijn Leer over de wereld verspreiden door in ieder hart een fakkel aan te 
steken. Dit is de dienst die uw God en Heer van u verwacht, en die ook de mensheid verwacht. 
74 Ik heb je geleerd je ziel te verheffen en haar te verenigen met de Goddelijke Geest. Ik eis 
vernieuwing van jullie en Ik zeg jullie: jullie Vader is één en al liefde en barmhartigheid en Ik 
openbaar Mijzelf in de volheid van Mijn schepping. Ik heb jullie geleerd hoe je Mijn liefde kunt 
uitzenden, Ik heb jullie bevrijd en jullie zijn niet langer in slavernij, want Ik heb alles wat onrein in 
jullie was verbrand en dit vuur heeft jullie werken en jullie gedachten gezuiverd. Ik heb de banden 
verbroken die je aan deze wereld bonden. 
75 Jullie zijn afgedwaald op wegen die jullie naar de dood leiden. Daarom heeft mijn Woord u 
onderricht, als de stem die u corrigeerde en uit uw diepe slaap wekte. Ik heb je herinnerd aan wat je 
vergeten was. Ik heb je veredeld en je hart veranderd in een heiligdom. 
76 Dit is Mijn strijd om jullie te redden, om de blinddoeken af te nemen die jullie ogen bedekten, om 
jullie te leren Mij te herkennen in Mijn waarheid. Van de paria's die jullie voorheen waren, heb Ik 
jullie omgevormd tot de kinderen van het licht, tot de uitverkoren kinderen die de mooiste kleren 
dragen, zelfs als ze nog geïncarneerd zijn. Het is Mijn Wil geweest dat jullie je bewust worden van 
Mijn Aanwezigheid, zodat jullie je kunnen voorbereiden en in Mijn Koninkrijk kunnen leven. 
Ik heb gewild dat jullie de eersten zijn om Mij geestelijk te zien en Mij te voelen, opdat jullie daarvan 
getuigenis kunnen afleggen aan jullie medemensen. Zeg hun, dat het uur gekomen is, dat zij zich 
moeten voorbereiden, opdat de ongeloovigen geloof zullen hebben. Vertel de mensen dat Mijn 



Koninkrijk aanwezig is in hun eigen ziel. Klop op de harten van deur tot deur om hen te wekken die 
slapen, want de dood heeft onder hen de overhand genomen. 
77 De mensen hebben de oorlogen ontketend om hun vergankelijke tronen en bezittingen te 
verdedigen. Ga en vertel hen dat de Prins van Vrede is gekomen om te vechten tegen het kwaad. 
Maar deze strijd is met wapens van liefde en licht. Want ik heb het zuchten en wenen der weduwen 
gehoord, het weeklagen der wezen, ik heb de rusteloosheid en de vijandigheid der mensen gezien. 
78 Ga naar hen toe en zeg dat de levende God gekomen is, dat zij geen behoefte hebben aan 
afgoden die door hun eigen handen gemaakt zijn en aan materiële tempels ─ dat de God van liefde, 
licht en vrede al zijn kinderen oproept om zich te vernieuwen en te luisteren naar de stem van het 
geweten. 
79 Ik zeg tot u: Welkom bij "de verloren zoon". Gij hebt veel geweend, omdat gij op goddeloosheid 
zijt gestoten en u hebt verwijderd van mijn eeuwige barmhartigheid. Je hebt alleen de afgronden 
gezien, de woestijnen. Maar kijk nu naar de bronnen van levend water die jullie dorst voor altijd 
hebben gelest. Aanschouw de boom des levens, die u zijn vrucht geeft en zijn schaduw onder zijn 
gebladerte. Ik bied jullie onderdak en voeding en zal jullie materialisme uit het verleden wegnemen. 
80 Ik vertrouw u het Evangelie toe om het te verkondigen, opdat de mensheid Mij leert kennen en 
opstaat in verlangen naar Mijn liefde. Zeg tegen je medemensen dat Ik hen met open armen opwacht 
als een Vader vol liefde. Zeg hun dat nu de tijd gekomen is voor hun geestelijke vereniging ─ voor het 
opheffen van hun grenzen en het opheffen van de afstandelijkheid tussen hen. Want voor Mij zijn 
jullie allen Mijn kinderen, en Ik heb jullie allen even lief. Breng hun deze boodschappen, ga tot hen 
als vertegenwoordigers van Mij en neem Mij tot voorbeeld in jullie wegen, opdat jullie woorden vol 
bemoediging, vertroosting en leven mogen zijn. 
81 Strijd in uw manier van leven en versla de duisternis van de wereld. Verwijder afgoderij uit de 
harten; maak de weg vrij, opdat allen tot Mij komen. Waar gij ook roept, niet gij zult het zijn, maar Ik 
zal Zijn stem laten horen, en waar gij ook gaat, daar zal Ik zijn. 
82 De Vader zegt tot u: Bereid u voor, want Ik zal in uw hart wonen. Als jullie het waardig zijn en jullie 
zielen sterk zijn, zullen jullie het niet zijn die de mensheid schenken, maar Ik met oneindige liefde. 
83 Begrijp dat ik van je gebruik zal maken. Jullie moeten je voorbereiden om van Mij te getuigen en 
om de mensheid de norm van de vrede te tonen en van de Wet als de haven van redding voor de 
schipbreukelingen. Spreek zonder angst voor de theorieën, de valse leer van de vergeestelijking. Zeg 
hun dat de Vader niet verlangt naar de ondergang van de mensheid, dat Hij verlangt naar de redding 
van al Zijn kinderen. 
84 Zeg dat ook gij tot Mij zijt gekomen zonder iets goeds, dat gij doof en blind zijt geweest voor de 
Waarheid. dat de verstokte zondaar die het geloof verloren heeft, in staat zal zijn zichzelf te redden, 
dat ik zal weten hoe ik zijn ziel kan reinigen en zuiveren. Wees daarom niet bang om in de afgronden 
af te dalen om je medemensen te redden. Beklim de bergen en geef ook daar. Maar wees nederig 
van hart, zachtmoedig en deugdzaam. Als uw gids, laat ik u het licht van de Heilige Geest, uitgestort 
in het heelal. 
85 Wanneer de valse uitleggingen van uw medemensen zich tegen uw wandel verzetten, zeg hun dan 
dat zij die gezond zijn, geen dokter nodig hebben. Waak en bid, verhef je geestelijk tot Mij. Want Ik 
zal de toren van Babel neerhalen, Ik zal de afgoden vernietigen, Ik zal de geleerden in verwarring 
brengen, Ik zal Mijn licht laten zien, Ik zal de blindheid van de mensen wegnemen, en Ik zal 
vijandschap en boze opzet uitroeien. Ik zal de doden doen opstaan, en zij die zich groot waanden, 
hun kleinheid doen inzien, en Ik zal de trotsen voor Mij doen buigen. 
86 Ik zoek het heil van de ziel, en in deze tijd van grote strijd moet gij spreken tot hen die Mij 
opnieuw willen kruisigen. 
87 De Vader zegt tot jullie: Als jullie Mij liefhebben, vervul dan Mijn Wet, werk aan jezelf. Als je je 
zwak voelt of iets mist, vraag het de Vader, want Ik zal naar je luisteren. Maar vraag naar wat juist is, 
en Ik zal je vervullen met Mijn genade. 
88 Als jullie je voorbereiden, zal Ik uit jullie Mijn apostelen maken die Mijn liefde zullen openbaren. 
Maar schep niet op, en neem geen reuzenstappen, opdat gij niet dwaalt. Als de tijd komt, zal Elia je 
uitrusten met het licht van de Heilige Geest. 



89 De gaven die ik u heb gegeven neem ik niet terug, noch verander ik ze. Zij zullen voor altijd in uw 
ziel blijven, en wanneer gij de top van de berg bereikt, zult gij de vrucht van uw strijd aanschouwen. 
90 Leid u met mijn volmaaktste leer, draag vrede en rust in uw hart, opdat gij daarvan aan anderen 
zult geven. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 363  
 
1 Geliefde discipelen, hoor het woord dat u sterk zal maken. Overtuig u van de waarheid van mijn 
werk, opdat gij het in praktijk kunt brengen en het door uw voorbeeld aan uw medemensen kunt 
tonen. 
2 Wanneer de mens vernieuwd is, wanneer mijn waarheid in hem heerst en zijn geestelijke 
vermogens zijn wereldse hartstochten overwinnen, dan zal hij mijn werk begrepen hebben. 
3 Groot is het zwoegen van mijn arbeiders, en de weg die moet worden afgelegd is zeer lang. Zijn 
werk is begonnen en het zaad is gezaaid. Maar andere werkers zullen komen om de vruchten te 
oogsten, om het zaad in de loop der tijden opnieuw te zaaien. Het is uw taak, mijn volk, ervoor te 
zorgen dat mijn werk in deze tijd wordt erkend en dat de mensheid de genade van mijn oneindige 
wijsheid ontvangt, zoals zij die nog nooit heeft kunnen voelen. 
4 Mijn licht, dat zich over de wereld verspreidt, heeft er toe geleid dat mijn waarheid in elke leer 
wordt gezocht. Dit is de reden voor het gedrag van mannen in hun verschillende 
geloofsovertuigingen. 
5 Het is de vervulling van wat voorspeld is. Wie van hen vertegenwoordigt de waarheid? Wie 
verbergt de hongerige wolf in schaapskleren? Wie verzekert met zuiver gewaad zijn absolute 
innerlijke oprechtheid? 
6 U moet het spiritualisme aanwenden om mijn waarheid te ontdekken; want de mensheid heeft 
zichzelf verdeeld in evenzoveel geloofsovertuigingen en wereldbeschouwingen als overeenkwamen 
met de ontwikkeling van het menselijk denken. 
7 Zo zijn er steeds meer sekten en kerkgenootschappen ontstaan, en het zal voor u zeer moeilijk zijn 
te oordelen over de waarheid die in elk van hen besloten ligt. 
8 Mijn onderricht verlicht de gedachten en ideeën van de mensen, en beetje bij beetje zal ieder de 
grondbeginselen begrijpen om zijn werken te vervolmaken en ze op een volmaakter en hoger spoor 
te brengen. 
9 Het Spiritualisme is geen nieuwe leer die de ontwikkeling van de geloofsleer van vroegere tijden 
nastreeft ─ neen, het is dezelfde openbaring als die van de Eerste en de Tweede Tijden. Het is de 
grondslag van alle godsdiensten, waaraan ik de mensheid in deze tijden van afgescheidenheid wil 
herinneren, opdat zij haar oorsprong niet vergeet. 
De werken van de mens, zijn gewoonten en zijn manier om indruk te maken op de zintuigen om 
zichzelf te vleien en er trots op te zijn in zijn verschillende religies zijn in tegenspraak met wat mijn 
werk aan de wereld wil laten zien. 
10 Ik verliet de volmaakte Leer door Jezus, opdat er een begrip van liefde onder de mensen zou zijn. 
De effecten ervan zijn een zegen voor de wereld geweest. Nu wordt er weer aan de Christelijke 
beginselen gedacht. Maar de wereld is zo ver van hen verwijderd, dat alleen de beproevingen, die de 
mensheid thans doormaakt, haar zullen herinneren aan de liefde, die de Meester door zijn voorbeeld 
heeft geleerd. 
11 Mijn leer is het licht dat jullie moeten zoeken opdat er altijd vrede zal heersen onder de mensen. 
12 In elke handeling, waarin goede bedoelingen besloten liggen, openbaart zich mijn werk. Het is een 
wezenlijk deel van alles wat de mens kan opbouwen door liefdadige doeleinden, door oprechte 
bedoelingen om de mensheid bij te staan, om volkeren nader tot elkaar te brengen, om de mensen 
te leiden op de weg naar hogere ontwikkeling en veredeling. 
13 De vergeestelijking die ik u opnieuw leer, is het Goddelijke Werk dat, hoewel zo groot, zich kan 
beperken om zich te openbaren in een daad van liefde. Maar dwaal niet en blijf niet onderworpen 
aan de erediensten van enige godsdienstige gemeenschap, noch volg de ideeën die andere mensen 
als onveranderlijk hebben ingevoerd. 
14 Ik heb jullie gezegd dat mijn werk jullie niet mag verdelen, dat jullie je gedachten moeten 
verenigen en goed moeten doen door mijn leringen met jullie medemensen te delen. Als zij hetzelfde 
volgen, maakt het niet uit wat hun leer is. Zij zullen zich vergeestelijkt voelen wanneer zij hun liefde 
onder hun medemensen verspreiden. 



15 Er zijn velen die de geestelijke essentie van mijn Werk begrijpen en het doen vanwege de 
voldoening die het geven van liefde en barmhartigheid geeft. 
16 Wanneer de tijd komt dat Mijn woord niet meer door het menselijk verstandsorgaan kan worden 
gehoord, zullen er zijn die trachten te spreken en Mijn naam ijdel gebruiken. Maar Ik heb u reeds 
gezegd: Zij zullen bedriegers zijn! 
17 Ik zal je niet alleen laten. Uw orgaan van de geest zal voortdurend mijn inspiratie ontvangen. Ik zal 
in je woorden zijn, in je daden. Jullie zullen kunnen blijven samenkomen om mijn woord te gedenken. 
Daarom heb Ik toegestaan dat het voor u op schrift werd gesteld, opdat het een onderwerp van 
voortdurende studie onder u zou zijn. Maar het is niet Mijn wil dat jullie sensuele rituelen hebben op 
jullie bijeenkomsten. Want dan zou wat ik jullie heb geleerd verworden tot rites en tradities. 
18 Ik heb jullie mijn werk toevertrouwd, ieder van jullie moet een weg volgen, een plicht vervullen. 
Pas uw behoeften aan aan de leer van mijn Leer. In al je handelingen zul je een gelegenheid 
ontdekken om je naaste lief te hebben en te vergeven, om je medemensen te vergeven ─ niet vanuit 
een mystiek gezichtspunt, maar als een natuurlijke handeling in overeenstemming met het moment 
van evolutie dat je doormaakt. Op deze manier, beetje bij beetje, zal de wereld mijn werk begrijpen. 
19 Als de mensheid mijn leer had gehoord, begrepen en doorgrond, zou er voor haar aan de horizon 
een weg van waarheid en liefde zijn opengegaan en zou zij niet de beproevingen van pijn en angst 
hebben doorgemaakt waarin zij zich bevindt. 
20 Begrijp dat niemand rechtvaardig en volmaakt is. Jullie overtredingen zijn groot, jullie worstelen 
met jezelf. Juist daarom heb Ik u Mijn barmhartigheid geschonken. 
21 Zoals de groep discipelen die Ik uitzocht treurden om het vertrek van Jezus, maar die daarna 
goddelijke inspiratie kregen, en wier geest verlicht werd, en die hun leven gaven om Mijn Werk te 
verdedigen, zo zult ook gij treuren om het vertrek van de Meester met betrekking tot Zijn 
manifestaties. Maar je hersenen zullen opengaan, je hart zal ontvlamd zijn van liefde en 
barmhartigheid jegens je medemensen, en je zult Mij blijven liefhebben door je naaste lief te hebben 
en te vergeven. 
22 Dan zal mijn waarheid geestelijk geopenbaard worden en alles zal groter, rechtvaardiger en 
waarachtiger worden. 
23 Aangezien de mensheid niet in harmonie is met de Universele Wet die de gehele schepping 
beheerst, zal er een oncontroleerbare toestand ontstaan die zich zal uiten in het geweld van de 
natuurkrachten. 
24 De mens heeft de atomen gesplitst, zijn geëvolueerd brein gebruikt deze ontdekking om grootste 
krachten te verwerven en de dood te brengen. 
25 Indien de mens zich geestelijk in dezelfde mate had ontwikkeld als zijn wetenschap en intellect, 
zou hij de ontdekking van nieuwe natuurkrachten alleen gebruiken ten bate van de mensheid. Maar 
zijn geestelijke achterstand is groot; daarom heeft zijn egoïstische geest zijn scheppende kracht ten 
nadele van de mensheid aangewend en krachten van vernietiging aangewend, zich afkerend van de 
beginselen van liefde en barmhartigheid van Jezus. Wanneer gij dus een vloed van vuur uit den 
hemel ziet nederdalen, zal dit niet zijn, omdat de hemelen zelf opengaan of het vuur der zon u kwelt 
─ neen, het is het werk van den mensch, die dood en verderf zaait. 
26 Ik ben in deze tijd gekomen om jullie te herinneren aan mijn leer van de liefde en morgen zullen 
jullie kleinkinderen het geluid van mijn stem kunnen horen die hen oproept zich te herinneren, zich 
ervan bewust te zijn dat er grotere krachten zijn die hen kunnen vernietigen. 
27 Ik zeg u hetzelfde als wat Ik destijds tot Mijn discipelen heb gezegd: "Waakt en bidt, opdat gij niet 
in verzoeking valt", want gij zult bittere tijden beleven. Maar als je geloof groot is, zul je zien dat alles 
voor het welzijn van de mensheid is. En in de toekomst, wanneer de mensen begrijpen dat zij slechts 
hebben gewerkt aan vijandschap en vernietiging, zullen de krachten van de natuur worden 
ontketend voor het welzijn van de mensheid en liefde teweegbrengen en in vrede blijven. Dan zal de 
ziel een gunstiger terrein vinden voor haar ontwikkeling, want Ik, o geliefde discipelen, ben gekomen 
om u vrede en troost te geven. Ik heb tot u gesproken over een beter leven en heb u de grote 
wonderen geopenbaard die uw ziel aan de wereld zal kunnen tonen. Want jij zult blinden het zicht 
geven en geesteszieken genezen door mijn woord van liefde. U zult de kreupelen hun bed doen 
verlaten om Mij te volgen. 



28 De tijd zal komen dat jullie Mij beter zullen begrijpen als gevolg van jullie zendingsvervulling en 
vergeestelijking. Dan zult u zich verenigd voelen en er zal jubel in uw ziel zijn. Dan zullen jullie allen 
weten hoe te waken en te bidden, opdat de wereld Mijn gezegend Werk zal aanschouwen met de 
zuiverheid waarmee Ik het jullie heb toevertrouwd. 
29 De tijd zal komen dat elke sekte en kerk zichzelf zal onderzoeken om te zoeken wat tot mijn werk 
behoort. Maar om die schat te vinden, zullen zij hun ziel moeten oprichten en luisteren naar de stem 
van de Geest. 
30 Vandaag gaat de Meester voort jullie te onderrichten en de mensen in echte christenen te 
veranderen. 
31 Mijn discipelen, jullie weten niet wanneer jullie het einde van jullie zending zullen zien, wanneer 
jullie de overwinning zullen behalen in jullie strijd. Want jullie zullen van generatie op generatie 
blijven werken aan de vergeestelijking van de mensheid. Jullie zullen grenzen en zeeën overschrijden, 
jullie zullen naar de provincies, landen en naties gaan om mijn waarheid bekend te maken. 
32 Evenals in het tweede tijdperk, toen mijn leerlingen, overvloeiende van het licht van de heilige 
Geest, zonder vrees voor de wereld en zonder de afstanden te meten, op weg gingen om mijn leer 
door te geven, zo moeten ook jullie je voorbereiden en, als de tijd gekomen is, op weg gaan om je 
zending te vervullen. 
33 in dit tijdperk ben Ik de beste leraar geweest, nooit heb Ik jullie voorgelogen, altijd heb Ik tot jullie 
gesproken in eenvoudige en klare woorden, opdat jullie zielen en harten Mij konden voelen en zich 
konden voeden met de Essentie die sterkt en verkwikt 
34 Ik ken u en op alle momenten dat Ik u heb uitgezonden om te reïncarneren, heb Ik Mijzelf aan u 
geopenbaard. Maar je hersenen kunnen zich je vorige reïncarnaties niet herinneren. 
35 Nooit heb Ik u van het pad van uw plicht afgewend, nooit heb Ik u een andere wet gegeven, noch 
heb Ik u geleid naar de afwijkingen die de mens heeft geschapen. In alle tijden hebben de mensen 
hun eigen wil gevolgd, en de menigte goden getoond die zij in hun brein hadden geschapen. Van hun 
lippen kwamen valse woorden, leugenachtige profetieën, en er waren zwakke harten, gebonden 
zielen, die niet in staat waren zichzelf te bevrijden en te beseffen dat het eeuwige leven op hen 
wachtte. 
36 Ja, Israël, het hart van de mens heeft altijd materiële dingen willen aanbidden, het oor heeft altijd 
genoten van aangename woorden. Daarom heeft de mens wat ik als christelijke leer bracht in het 
Tweede Tijdperk veranderd, toen hij het veranderde in "godsdienst". 
Egoïsme, hebzucht en ijdelheid hebben altijd in het hart van de mens gewekt, en zij hebben zichzelf 
tot koningen en heren gemaakt, opdat de mensen zich voor hen zouden buigen, en om hen tot 
vazallen en slaven te maken, om hen aan de zonde te ketenen en hen in duisternis, desoriëntatie en 
verwarring te voeren. 
37 De wereld heeft Mij als Jezus verworpen, Mij aan het houten kruis genageld en later het kruis tot 
voorwerp van afgoderij gemaakt en zich ervoor neergevlijd om vergiffenis te vragen. Vandaag 
voeden jullie materialisme, vijandigheid en kwade wil. De mensheid leeft vandaag in de grootste 
verdorvenheid. 
38 Op de levensweg zijn de volwassene, de jeugd, de maagd en het kind de weg kwijt en vinden zij 
niet de volmaakte weg die Ik heb uitgestippeld met Mijn voorbeelden van liefde en barmhartigheid. 
39 De grote massa's mensen zijn vergeten hoe zij hun Schepper moeten zoeken. De zielen hebben 
zich door de materie laten bepalen, en vandaag wenen zij omdat zij de genade en het gezag hebben 
verloren die mijn barmhartigheid hun schonk op het ogenblik dat zij hen naar de aarde zond. 
40 Wat is er met Israël gebeurd? Wat is de mensheid tot op de dag van vandaag gaan voelen? Wat 
zijn ze allemaal tegengekomen op hun weg? Alleen distels en doornen, de oorlog van wereldbeelden. 
De hele mensheid zit in de fout. Maar wie moet datgene rechtzetten wat de mens heeft verstoord, 
waarin hij heeft gedwaald? Wie moet datgene geven wat de mensheid ontbeert, opdat zij zich door 
deze Wet, deze Leer en dit Licht kan laten leiden? Ik, de Trooster, die in het Derde Tijdperk "in de 
wolk" neerdaal om tot de mensen te spreken en hen te onderrichten, om hen opnieuw bewust te 
maken dat zij alles op de weg verloren hebben, en dat Ik, als Schepper, hen bij de hand heb genomen 
om hen op Mijn weg te leiden, om hen het geestelijk leven bekend te maken. 



41 Morgen zullen grote gebeurtenissen getuigen van wat Ik u als profetie heb gegeven, en door de 
pijn die de natuurkrachten in de landen en natiën veroorzaken, zullen mensen erop uit trekken en 
het volk Israël zoeken. 
42 De sfeer van oorlog en plagen, ziekten, honger, neemt toe, en daardoor heeft de mens geen rust 
in zijn hart noch in zijn huis. Maar is dit hoe Ik het gewild heb, en komt Mijn Heilige Geest naar 
beneden om zich tegoed te doen aan jullie pijn en jullie lijden? Nee, geliefde mensen, een oneindige 
droefheid bestaat in Mijn Goddelijke Geest. 
43 De mensheid heeft het gezegende opperste gebod vergeten dat Ik haar in het Tweede Tijdperk 
gaf: "Heb elkander lief". 
44 Ik heb een tijdperk bereid waarin de mensheid zal opstaan in gehoorzaamheid. Jullie 
kleinkinderen zullen de glorie aanschouwen die ik over deze aarde zal uitstorten. Want Mijn Wil 
moet vervuld worden op deze wereld die Ik jullie als aards paradijs gegeven heb, en de tijd zal komen 
dat die zielen naar deze planeet zullen komen die een hoge graad van ontwikkeling bereikt hebben, 
die gestreden hebben. Mijn goddelijk licht zal de aarde overschaduwen en de vervulling van Mijn wet 
zal erop heersen. 
45 Gedenk mijn woord tot het laatste ogenblik van je leven in de stof, dan zal je geest je herinneren 
aan alles wat je in mijn woord hebt gehoord en wat de geest vergeten was. 
46 In dat laatste ogenblik zal uw ziel naar een ander ogenblik van leven verlangen om haar doel te 
vervullen, maar uw doel moet worden vervuld. 
47 Ik heb gezegd dat de tijd van verwarring, van ongehoorzaamheid, zal komen, waarin die 
"arbeider" zal opstaan en zal beweren dat mijn verkondiging door het menselijk verstand niet zal 
eindigen. Maar de tijd zal komen dat mijn woord zal worden vervuld, ook al wil de mens zich tegen 
mijn wil verzetten. 
48 Hoevele dwalingen op de weg zijn niet begaan door velen van hen aan wie Ik een zending en een 
genade heb toevertrouwd. Hoeveel onbegrip zie Ik na het jaar 1950 onder Mijn kinderen verbreiden. 
49 Door onbegrip en dwaasheid onthoudt de mens mijn helpende liefde en gezag en genade, en 
staat hij af van de ware weg van wet, harmonie en waarheid. 
50 Ik ontken niet wat ik je jaren eerder heb gegeven. Sinds 1866 heb Ik tot het volk gesproken door 
de eerste stemdrager, en hun voorspeld dat er een tijd zou komen waarin Mijn Woord niet langer 
onder het volk zou worden geopenbaard. Maar toen Ik zag dat de moedeloosheid zich van de harten 
meester maakte, liet Ik hun met eenvoudige woorden weten dat het jaar 1950 het laatste jaar zou 
zijn voor de manifestatie van Mijn leer door het verstand van de stemdragers, een woord dat juist in 
dat gebedshuis, dat de naam van Damiana Oviedo draagt, werd gegeven. 
51 Opnieuw zal Israël verdeeld zijn van stam tot stam, opnieuw zal het verdeeld zijn en de zuivere en 
reine wet die Ik in zijn handen heb gegeven, met voeten willen treden; opnieuw zal Israël de 
vroegere wegen zoeken en vervallen in afgoderij en fanatisme. Zij zal zich tot de sekten wenden en in 
verwarring, in duisternis vervallen, en zich tegoed doen aan aangename en valse woorden die de 
mens haar aanbiedt. 
52 Hoeveel pijn is Mijn Hart niet aangedaan door de dienaren die Mijn Wet niet hebben begrepen, 
en hoeveel pijn wordt er thans aangedaan door hen die, hoewel Ik hen heb opgeleid en aangesteld, 
vandaag onderdak hebben gegeven aan twijfel, aan onzekerheid, en die door hun gebrek aan inzicht 
en hun egoïsme hebben gezegd dat Ik nog een tijd onder de mensen zal blijven, dat Ik volgens hun 
menselijke wil nog één keer Mijn Universele Straal zal neerzenden en Mijzelf nog lang zal blijven 
manifesteren. 
Daarom heb Ik tot u gezegd: Wanneer heb Ik in Mijn woord blijk gegeven van besluiteloosheid, van 
onzekerheid of van tweedracht? Nooit, echt, want ik zou niet meer volmaakt zijn, niet meer jullie 
God en Schepper zijn. 
53 In Mij is besluitvaardigheid, een enkele Wil, en daarom spreek Ik zo duidelijk als het heldere licht 
van de dag, opdat allen Mij mogen voelen in Mijn Aanwezigheid, Mijn Essentie en Mijn Macht, opdat 
de geest de (onderliggende) Rede en het Woord mag kennen dat Ik heb gegeven door middel van het 
menselijk verstandsvermogen. 
54 De Meester zegt je: De mens heeft gebouwen opgetrokken en ze kerken genoemd, en de mensen 
die er binnengaan, brengen er eerbetuigingen, voeden fanatisme en afgoderij, en aanbidden wat de 



mens zelf heeft geschapen. Dit is afschuwelijk in Mijn ogen en daarom heb Ik alles van u 
weggenomen, volk van Israël, wat gij aanvankelijk wist en gehoord hebt, opdat gij uw fanatisme 
zoudt laten varen. 
55 De gebedshuizen van het volk Israëls zullen aan de mensen bekend zijn, zij zullen niet worden 
gesloten, want zij zullen onderdak geven aan zwakken en verlorenen, aan vermoeiden en zieken. 
Door jullie voorbereiding, door gehoorzaamheid aan Mijn opperste Wil en het in acht nemen van 
Mijn Wet, zal Ik getuigen van Mijzelf in de werken van de ware discipelen van Mijn Goddelijkheid. 
56 Laat het u niet bedroeven dat er ook valse stemdragers, valse kerkleiders, valse "werkers" 
verschijnen, dat hun godslasterlijke lippen tot het volk spreken en beweren dat Mijn Woord en Mijn 
Universele Straal als onderricht onder het volk zouden blijven. Ik zal bekend maken wie een 
bedrieger is, wie de Wet niet gehoorzaamt volgens Mijn Wil, wie alleen zijn eigen wil uitdrukt, en Ik 
zal bekend maken welk werk hij verkeerd heeft gedaan en welke Wet hij heeft gemaakt, en zij zullen 
worden verworpen en verbannen. Want Ik zal hun de goddelijke genade en kracht onthouden, en de 
verzoeking zal hen in haar netten vangen, en wie hen daarom zal zoeken, zal in zijn ziel de genade 
van Mijn Heilige Geest niet gevoelen. 
57 Wanneer de kerk en de sektariërs zien dat Israël verdeeld is, dat Israël elkaar verloochent en zwak 
is, zullen zij redenen zoeken om het juweel van onschatbare waarde te grijpen, om de ark van het 
Nieuwe Verbond te nemen en morgen te zeggen dat zij de ware boodschappers van God onder de 
mensheid zijn en de vertegenwoordigers van mijn goddelijkheid. 
58 Gij kent allen de betekenis van het eerste gebod der wet: "Gij zult God liefhebben meer dan uw 
ouders, en uw kinderen meer dan uzelf, en ook al wat gij op aarde bezit." Als je op deze manier zou 
handelen, zou je gemoedsrust voelen, je lijden zal dan mild zijn en de krachten van de natuur zullen 
je dan genadig zijn. U zult dan de beproevingen doorleven die bestemd zijn om uw ziel te 
vervolmaken, zonder het gevoel te hebben mislukt te zijn. 
59 Wanneer gij dit gebod begrijpt en gehoorzaamt, zult gij tevreden zijn met uw lot, gij zult de 
mensen liefhebben en hun leven eerbiedigen. Er zal gerechtigheid zijn in uw werken, en gij zult dan 
uw gaven gebruiken voor uw eigen welzijn en dat van uw naaste. 
60 Hoewel de weg die Ik voor u heb uitgestippeld geen aangename weg is, maar een leven van 
verzaking en van strikte naleving van Mijn geboden, is het geen offerweg. Liefde en barmhartigheid 
zijn geen pijn, maar vreugde en leven voor de ziel, en ik bied jullie deze vreugde aan, opdat jullie het 
ware geestelijke geluk mogen kennen. 
61 U creëerde uw eigen pijn toen u zich afwendde van de vervulling van de wet. Wil je de 
verspreiding van oorlog en de gevolgen ervan stoppen? Heb dan lief en vergeef, deel je brood, en je 
zult je meer tevreden voelen. Vertrouw op de werkzaamheid van de Goddelijke Wetten in hun 
wijsheid en rechtvaardigheid, en gij zult door hen beschermd worden. 
62 Weest zielen die aandachtig zijn voor hun werken en leven in gebed en in voortdurende 
voorbereiding, opdat gij standvastig moogt zijn tegenover bekoringen en het heersende materialisme 
kunt overwinnen. In het begin zullen uw stappen wankel zijn, zoals die van een klein kind dat begint 
te lopen. Maar daarna zult ge krachtiger worden, ge zult kennis verwerven tot ge de ontplooiing 
bereikt van uw geestelijke gaven, waarvan de waarde op aarde onschatbaar is. 
63 Als gij de weg inslaat, zult gij mensen van grote deugden worden en in staat zijn uw lichaam te 
beheersen en geestelijk te leven. Je zult het geweten hebben als een vuurtoren op je levenspad. Het 
zal je vriend en je rechter zijn. Het zal altijd waarachtig tot u spreken, en zijn richtlijnen zullen juist en 
nauwkeurig zijn op het ogenblik dat u ze nodig hebt. Deze stem is mijn altijd tedere en liefdevolle 
stem, die je het goede laat zien. 
64 Wie kan iets vrezen van Mij, die de Vader en de Heer van uw leven ben? Ik heb alles wat gij kent, 
maar ook wat u onbekend is, voor uw vreugde en blijvend geluk geschapen. Twijfel niet aan Hem die 
oneindig veel meer van u houdt dan wat u met uw verstand kunt bevatten en bevatten. Denk aan de 
betekenis van Mijn Lijden en als jullie eenmaal begrepen hebben wie jullie zijn, zullen jullie je blik 
devoot op Mij richten om Mij jullie liefde te geven en je gehoorzaam te onderwerpen aan Mijn 
wetten. 
65 Ik geef u Mijn woord dat, als een hemels concert, u leven geeft. Sommigen van jullie vind ik 
verzonken in een diepe slaap. Maar zoals Ik Lazarus het leven schonk, zo wek Ik vandaag uw ziel op 



tot het leven van genade. Gebruik Mijn kracht en sta op, zodat jullie de weg kunnen inslaan die jullie 
zal brengen naar het leven van de Geest, dat eeuwig leven is. 
66 Er is weinig tijd meer voordat de Goddelijke Meester zijn woord terugtrekt. Maar eerst wil ik dat 
jullie voorbereid zijn, zodat jullie de missie kunnen volbrengen die ik voor jullie heb bestemd. Ik wil 
jullie de werken leren die aangenaam zijn voor Mijn Goddelijke blik. 
67 Op dit ogenblik overhandig ik aan uw verstand het boek dat u morgen moet lezen en 
interpreteren. Daarin zult gij, na mijn vertrek, het vuur van mijn liefde vinden, en uw medemensen 
zult gij deelachtig maken aan zijn goddelijke leringen, die getuigen van intelligentie, kennis en macht 
─ alles wat mijn Goddelijkheid bezit. 
68 In deze Derde Eeuw heb Ik u geleerd, dat gij allen kinderen zijt van één Vader, dat gij allen 
broeders en zusters zijt in de ogen van Mijn oneindige Barmhartigheid en dat Ik aan alle zielen 
dezelfde gaven heb geschonken. 
69 Gezegend volk, een nieuwe fase van vervulling breekt voor u aan, waarin gij Mijn leringen bekend 
zult maken. Want jullie zijn Mijn discipelen, Mijn uitverkorenen, en jullie moeten voorbereid zijn, 
zodat jullie, net als Ik, het zaad van de liefde zaaien op de wegen van de mensen. Denk echter niet 
dat al uw medemensen u zullen geloven, want van velen van hen zult u slechts spot en minachting 
ontvangen. Maar het zaad zal nog ontkiemen, en zij zullen tot Mij komen. 
70 Wanneer alle koninkrijken der natuur en de gehele schepping getuigenissen en manifestaties zijn 
van mijn rechtvaardigheid, neemt dit dan niet als een bestraffing. Het zal slechts een beproeving zijn 
die de mensheid, die niet naar mijn woord heeft geluisterd, ertoe zal brengen haar dwaling te 
erkennen na verwarring en leed te hebben doorleefd, waarbij zij de ontketening van de 
natuurkrachten aan verschillende oorzaken toeschreef. U moet zich echter niet in verwarring laten 
brengen; u moet bereid zijn deze beproeving met waar geloof, met liefde en barmhartigheid voor uw 
medemensen, die zal dienen om de massa's mensen te redden, zegevierend door te komen. 
71 Maak u gereed, o volk van Israël. Ik laat je mijn genade na, zodat je de sterke kunt blijven. Laat de 
oproep uitgaan naar de mensheid. Ik wil Mij manifesteren in ieder hart, Ik wil Mij laten voelen in 
iedere ziel en haar het water en het brood geven dat haar voedt en sterkt. Begrijp dat de mensheid 
dorst heeft en dat u haar niet in de steek mag laten die lijdt in de woestijn. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 364  
 
1 Vol liefde kom ik tot u om uw geest te verlichten, om uw hart gevoelig te maken door mijn woord 
2 Ik ontvang thans hem, die deze leer hoort, en hem, die er verre van is; hij, die Mij vergeten heeft, 
zowel als hij, die een heiligdom op den bodem zijns harten heeft gemaakt. 
3 Vol vreugde is de Meester wanneer Hij ziet dat jullie de goede werkers zijn die het zaad hebben 
uitgewied en het stro van het graan hebben verwijderd, om Mij alleen de aar van gouden tarwe aan 
te bieden. 
4 Jullie die zo werken hebben de belofte vervuld die jullie aan jullie Vader hebben gedaan op het 
moment dat jullie in Mijn Aanwezigheid kwamen, opdat Ik jullie het zaad en de percelen zou 
toevertrouwen. Door jullie gehoorzaamheid, herinneren jullie Mij aan het vermenigvuldigde zaad. 
5 Het aantal van mijn werkers heeft zich vermenigvuldigd. Maar goed voor hen die weten hoe te 
zaaien en hun akkers te bewerken, want zij zullen een grote oogst oogsten. 
6 De stem van mijn Vader zendt de oproep aan alle mensen. Maar zij die leven voor wereldse 
genoegens hebben een barrière opgeworpen die hun ziel verhindert mijn roep te horen. Het zal pijn 
zijn die hen wakker zal maken en hen mijn stem door het geweten zal doen horen. 
7 Wie mijn wet gehoorzaamt, zal ook weten hoe hij de wetten van de mensen moet gehoorzamen, 
en er zullen geen hindernissen of barrières zijn die hem verhinderen in mijn werk te werken. 
8 Als de mensheid binnen mijn wet leefde, zou zij geen slaaf zijn van haar hartstochten, noch zou zij 
de beker van het lijden ledigen. 
9 Door haar ongehoorzaamheid heeft zij deze aarde in een tranendal veranderd. Overal hoort men 
de klaagzang van de pijn, er is geen eenheid van denken in de sekten en godsdiensten, noch is er 
broederschap onder hen. 
10 Ik heb dit volk hier voorbereid opdat het, met de kracht en de wijsheid van de Vader, de 
boodschap van vrede, van licht en van liefde kan verkondigen, die alle volkeren moet bereiken. Ik 
heb haar een zwaard, een schild en een vaandel toevertrouwd, opdat zij onvermoeibaar zal strijden 
totdat mijn wil haar het einde zegt. 
11 Geliefde mensen, bereidt u voor en vertrek op uw zwerftochten, zoals in het Eerste Tijdperk, en 
verlaat deze "vallei" om op weg te gaan naar het Beloofde Land. Vertrouw op Mij, want als in die tijd 
de wateren der zeeën zich zullen terugtrekken om u te laten passeren, en in de woestijn zal er geen 
gebrek zijn aan manna, noch aan water dat uit de rots ontspringt. 
12 Zodra de mensen mijn onderricht volgen, zullen zij de pijnlijke loutering die zij hebben opgelopen 
van hun pad verwijderen. 
13 Heden daalt Mijn woord tot u neer, Israël, om u te helpen in uw ontwikkeling, opdat gij de 
moeilijke opdracht die Ik u heb toevertrouwd zult vervullen, opdat gij een voorbeeld zult zijn voor uw 
naasten en voor uw medemensen. Want het volk Israël, in de vereniging van harten en zielen, zal het 
voorbeeld zijn, het zal de spiegel zijn voor de gehele mensheid, en deze moet zijn eigen gelaat 
weerspiegeld zien in de geest van Israël. 
14 Ik verlicht uw verstand, zodat gij allen van Mij kunt getuigen met uw gedachten, woorden en 
werken. Want jullie die beginners zijn, zijn geroepen om Mijn grote discipelen en latere leraren te 
zijn onder de mensheid ─ de goede leraren van de Leer van de Heilige Geest, niet gematerialiseerd, 
niet dom gemaakt in vroegere gebruiken. 
15 Daarom eis Ik van jullie in deze tijd spiritualiteit, verhevenheid, eenvoud en oprechtheid in elk van 
jullie handelingen en procedures binnen Mijn Wet. 
16 Elia bereidt de gehele wereld, de geest van Israël, geestelijk voor op mijn spoedige vertrek, opdat 
gij moedig en vol licht moogt zijn voor de strijd die u wacht. 
Verval na mijn vertrek niet in lethargie, noch stop of wijk af van het levensvatbare pad, maar neem 
nederig, waardig mijn plaats in als leraar. Jullie - met jullie zelfverloochening, voorbereiding en 
verheffing van de ziel, met jullie liefde en barmhartigheid - zullen erop uit trekken om het 
spiritualistisch-Trinitarisch-Mariaanse zaad te zaaien op alle wegen en paden waar harten op jullie 
wachten, waar armen zich openen om jullie te ontvangen, waar zielen die dorsten en hongeren naar 



mijn waarheid en liefde wachten op de komst van mijn uitverkorenen. Want weldra zul je erop uit 
trekken om de wereld wakker te schudden, om haar niet langer te laten slapen, want dit is mijn Wil. 
17 O geliefd volk van Israël! Elijah heeft jullie geholpen om jullie zielen te verheffen. Hij heeft uw 
gedachten en uw wil in één verenigd. Hij heeft alle zielen verenigd, zodat mijn gezegende straal zich 
kan vestigen in de geest van Israël. 
18 Elia gaat u voor en bereidt de wegen voor, maakt de paden begaanbaar. Hij is het die u zuivert, 
die u helpt om zelfs de kleinste smet van uw hart op te ruimen, zodat uw geweten altijd kalm en 
gereed zal zijn voor de dienst van mijn Godheid en voor de dienst van uw medemensen. Hij is het die 
u nieuwe moed geeft op de weg wanneer hij u bedroefd en terneergeslagen ziet ─ hij is het die u de 
gevaren aankondigt en u verlicht in de ogenblikken van waan en duisternis. Het is Elia die u troost in 
ogenblikken van pijn en u stap voor stap leidt naar één enkel punt van vereniging ─ naar een punt 
waartoe alle zielen geroepen zijn, dat het Hoge Hiernamaals is, en waartoe u zult komen door de 
verheffing van uw ziel, het ware gebed en de ware aanbidding van God. 
19 Vreest niet het oordeel noch de kritiek der mensen. Ook ik zal geoordeeld worden, besproken, 
gegeseld, maar niet gedood in deze tijd. Mijn Werk, mijn Licht, en mijn Waarheid zullen niet 
verslagen worden. Het Spiritualisme, dat mijn Leer is, kan niet vergaan, het zal zich blijven 
openbaren, ondanks het onbegrip, de ongehoorzaamheid, de ondankbaarheid, het ongeloof en de 
ijdelheden der mensen. Mijn Goddelijke Geest en Mijn Leer zullen zich blijven openbaren en zonder 
ophouden voortgaan van hart tot hart, van geest tot geest, van mens tot mens, en van wereld tot 
wereld. Want er is geen kracht, er is geen macht, geen wet, geen hindernis die Mijn Geest en Mijn 
Licht kan tegenhouden ─ er is geen schaduw die Mijn Universele Licht kan verduisteren. Daarom, zal 
ik altijd licht zijn, zal ik altijd waarheid zijn, zal ik altijd geest zijn. 
20 Maar zoals ik tot u gezegd heb: Jullie zijn Mijn kinderen, die Ik tot Mijn discipelen heb gemaakt, 
opdat jullie Mij tot voorbeeld nemen en worden als Mijn Godheid, zodat jullie je Vader, die Heilige 
Geest is, ten volle begrijpen. Maar u zult dit begrijpen door middel van uw vergeestelijking door 
middel van deze spiritualistetrinitaristische leer. 
21 Vraag naar de "eersten" en werk ook voor de nieuwe generaties ─ voor hen die na jullie komen. 
Als de "eersten" de eerste stap hebben gezet, zullen jullie de tweede zetten, en zij die na jullie komen 
zullen de derde zetten. En zo zal de mensheid, van generatie op generatie en van periode tot 
periode, geestelijk steeds dichter bij Mij komen, totdat zij de ware geestelijke verheffing en de 
volmaakte aanbidding van Mijn Goddelijkheid bereikt. Maar ik zeg u: De vrede van de hele wereld 
hangt niet af van één hart, noch van vele harten ─ evenmin als de verspreiding van Mijn Werk, dat 
wereldwijd is, dat geestelijk is. Alles hangt af van Mijn Wil, maar in Mijn barmhartigheid, in Mijn 
oneindige Liefde, schenk Ik u, Israël, deel te nemen aan Mijn Werk van geestelijke volmaaktheid, van 
wereldwijde pacificatie. Mijn kinderen, Ik heb gewild dat jullie zouden deelnemen aan mijn werk, aan 
dit werk van liefde, aan deze strijd van licht tegen duisternis. 
22 Gedenk dat de wereld op u wacht, dat de volken op Mijn volk wachten, dat deze wereld die geen 
heil vindt, die de ware eredienst van God niet kent, ─ deze wereld die haar God niet vindt, u 
tegemoet treedt, en dat zij in u Mij zal vinden, Mij zal horen en Mij zal zien. Want Ik wil dat jullie Mijn 
beeld zijn ─ Ik wil dat jullie Mijn gelaat en Mijn liefde weerspiegelen in jullie eigen ziel en in jullie 
daden. 
23 Verval niet in fanatisme, want dat is niet wat jullie moeten onderwijzen. Verval niet in afgoderij, 
want dit is niet wat gij aan de wereld moet geven. Gij zult geestelijk het water geven dat de dorst lest 
─ het brood dat de hongerigen verzadigt, het kleed dat de naakten bedekt. 
24 In dit Derde Tijdperk heb Ik Mijzelf bekend gemaakt door middel van het menselijk intellect en zij 
die Ik als "voetbankjes" heb begunstigd, bezitten een van de grootste gaven van de Heilige Geest: de 
transmissie van Mijn Goddelijke Straal door hen heen om Mijn Woord aan de wereld te verkondigen. 
En jullie hebben zeer nederige, onwetende en onaanzienlijke harten ervaren waardoor Ik jullie heb 
verwonderd met mijn woorden van volmaaktheid, wijsheid, gezondheid, barmhartigheid en 
bemoediging ─ met mijn woord dat altijd een oneindige blik is die in jullie harten jullie verleden, jullie 
heden en jullie toekomst leest. En telkens wanneer jullie het hebben gehoord door de stemdragers in 
deze Derde Tijd, hebben jullie gevoeld dat de Meester bij jullie is, en dat Hij jullie beschouwt, jullie 



hoort, en zelfs aan de laatste van jullie verzoeken aandacht schenkt ─ dat Hij jullie vervulling van 
bevelen aanvaardt en elke gedachte, elk woord en elk werk van jullie beoordeelt. 
25 In dit Derde Tijdperk heeft mijn Heilige Geest de deuren van het Hoge Hiernamaals volledig 
geopend om het mogelijk te maken dat mijn Spirituele Wereld van Licht, vol van evolutie, verlangend 
naar de vervulling van orders, tot jullie zal komen om zich bekend te maken door middel van het 
menselijke begripsvermogen, om met de mensen te spreken, mijn Goddelijk Woord uit te leggen en 
de geestelijke en lichamelijke ziekten te genezen met het geestelijk fluïdum ─ dat fluïdum waarmee 
Jezus, jullie Meester, de zieken genas in de Tweede Era ─ een fluïdum van liefde, leven en geestelijke 
gezondheid. 
26 Mijn Geestelijke Wereld is uw vriend geweest, uw geneesheer, uw broeder, maar een volmaakte 
broeder vol liefde, geduld en barmhartigheid. 
27 Gezegend volk van Israël, aan uw handen heb ik de ark van het nieuwe verbond toevertrouwd. 
Jullie zijn Mijn uitverkorenen, die Ik verander in bronnen van kristalhelder water, opdat de mensheid 
onder jullie het verkwikkende water zal vinden. 
28 In jullie heb ik mijn geestelijke genadegaven uitgestort, jullie zijn mijn tempel waarin mijn licht en 
mijn liefde is. Jullie zijn het die vol ootmoed moeten uitgaan naar de scharen die vervallen zijn in 
fanatisme en afgoderij, om Mijn licht te tonen aan hen die Mijn waarheid hebben verborgen en Mijn 
wet hebben vervalst. 
29 Mensen, jullie hebben geloofd in Mijn geestelijke aanwezigheid omdat jullie Mij hebben gevoeld 
in het meest verborgen deel van jullie hart: het is jullie ziel die zich in de loop van de tijd heeft 
ontwikkeld. 
30 Ik heb door zondaars tot u gesproken om u te leren mijn Koninkrijk te zoeken. Maar jij hebt 
gematerialiseerd wat tot mijn werk behoort. U hebt een levensfase geschapen die niet is waarover ik 
tot u heb gesproken. Je hebt het kruis gematerialiseerd, dat is het symbool van verlossing. Het kruis 
waarop het Lam u heeft verlost door zijn Goddelijk voorbeeld, dat kruis, verdween reeds in die 
Tweede Era voor uw stoffelijke ogen, opdat u zich niet tot afgoden zou keren. 
31 Reeds in het eerste tijdperk heeft de Vader door zijn profeten tot u gesproken, opdat gij niet 
zoudt vervallen in verzoeking en afgoderij. In het Tweede Tijdperk kwam Ik door Jezus om aan de 
gehele mensheid Mijn Leer van Liefde en Waarheid over te brengen. Ik heb u geen godsdienst 
geleerd, want godsdiensten zijn door mensen geschapen. 
32 Reeds in het tweede tijdperk heb Ik u gezegd: "Ik zal tot u wederkeren", en Ik heb Mijn woord 
vervuld. Zo groot als fanatisme en afgoderij zijn, hier is weer uw Meester, geestelijk gemanifesteerd. 
Ik zuiver uw hart met Mijn woord om uw ziel te verheffen, zodat zij haar heil kan bereiken. 
33 Gezegend is hij die mijn liefde, mijn vrede en mijn licht heeft ontvangen en weet te redden wie 
verloren gaat, en die met zijn gebed ook in staat is de entiteiten te verlichten die in het "geestelijk 
dal" vertoeven ─ die duistere machten die niet in staat waren het licht van de heilige Geest te 
ontvangen. 
34 Jullie zijn nederig, uitverkoren volk, maar Ik zal jullie groot en wijs van geest maken, zodat jullie de 
mensen leiding en troost kunnen geven. Ik heb tot jullie gesproken door middel van verschillende 
stemdragers, opdat jullie met Mij samenwerken als een voorbeeld voor de vernieuwing van deze 
mensheid. 
35 Jullie zijn het volk dat ik heb onderwezen in de vergeestelijking, opdat jullie op deze wijze een 
getrouw getuigenis van jullie Vader zouden afleggen 
36 Breng een volledig begrip van Mijn werk, zodat jullie Mij kunnen aanbidden van geest tot geest. 
37 Blijf niet in uw materialisme, val niet meer in de netten van verwarring en duisternis. In deze tijd 
waarin Ik jullie bevrijd uit het slijk van de zonde, ken Mij door Mijn licht, door Mijn liefde en door 
Mijn gerechtigheid. 
38 Ik wil niet dat jullie verdeeld zijn, noch dat jullie tegen mijn bevelen ingaan. 
39 Waarom is er een storm onder u uitgebroken? Door jullie gebrek aan voorbereiding en begrip van 
Mijn Woord. Wanneer het einde van Mijn manifestatie aan jullie in deze vorm gekomen is, wil Ik dat 
jullie voor jullie Meester verenigd zijn met de voldoening dat jullie Mijn geboden gehoorzaamd 
hebben. 



40 Wees bereid, Mijn volk, en laat u niet misleiden door de slechte kerkleiders ─ laat hen u niet hun 
wet voorhouden. Want Ik zie, dat zij Mijn leer verbergen en alleen de hunne bekend maken, en dat 
zij zaken zijn gaan doen met Mijn werk, het voorstellende vol geheimen en materialisaties. Het is 
Mijn Wil dat jullie Mijn Werk bekend maken met zuiverheid, met vergeestelijking. Want dit Werk is 
voortgekomen uit mijn geest en bevat de essentie van mijn woord voor de vernieuwing van de 
mensheid. 
41 Ik wil dat u allen de opdracht werkelijk vervult en uw onvolkomenheden uit mijn werk verwijdert. 
Besef dat vanaf het begin van mijn manifestatie door het menselijk verstandsorgaan, mijn strijd groot 
is geweest om u te redden van de zonde. 
42 Nog steeds zie Ik Mijn schapen op verschillende wegen, maar Elia, als een stralende vuurtoren, 
verenigt u in deze tijd, verenigt u op één weg. Hij zendt de oproep aan Mijn uitverkoren volk met een 
luide bel, opdat zij de haven van verlossing mogen bereiken. 
43 In het Eerste Tijdperk redde de Vader Zijn volk door Mozes. Hij was de uitverkorene om deze 
moeilijke missie uit te voeren. Hij was gehoorzaam en ging u vol moed voor, en het onbegrip van het 
volk deed hem geen oogenblik verzwakken. 
44 In het Tweede Tijdperk kwam Ik als het "Woord" van de Vader om mens te worden en Mijzelf aan 
de mensen bekend te maken. 
45 Het was een gebod van de Vader en moest vervuld worden. Het was noodzakelijk met de mensen 
zelf te leven om hen mijn Leer en mijn waarheid te brengen. Mijn woord openbaarde zich in essentie, 
aanwezigheid en kracht om aan te kloppen op de deur van harten en ze te openen. 
46 Ik heb altijd tot de mensheid gesproken als intuïtie, als openbaring door middel van profetische 
visioenen. Vandaag, in deze tijd, ben ik gekomen in vervulling van de profetieën in de Geest, opdat 
de mensheid het licht van de nieuwe dageraad zal erkennen en er zich toe zal verheffen. De tekenen 
zijn reeds voorzegd in het Eerste Tijdperk, en deze moesten tot vervulling komen in dit Derde 
Tijdperk, het Tijdperk van de Heilige Geest. 
47 Ik spreek zeer duidelijk tot u, opdat niets verborgen blijft, en als Ik in de Eerste en Tweede Tijden 
niet tot u heb gesproken over wat Ik u thans openbaar, dan is het omdat het de wil van de Vader is 
geweest. Want Ikzelf heb Mijn woord vervuld en geef u getuigenis van Mijn tegenwoordigheid bij u 
op dit ogenblik. 
48 De twaalf stammen van het volk Israël omringen Mij en Ik geef Mijn woord aan hen allen, opdat 
jullie, wanneer de tijd gekomen is, opstaan en tegen de mensen getuigenis afleggen van Mijn 
aanwezigheid. 
49 Sta op in de laatste ogenblikken van Mijn manifestatie in deze vorm, verenig je als één arbeider, 
als één kerkleider, zodat Ik kan vertrekken met blijdschap in Mijn hart omdat Ik Mijn volk één lichaam 
heb laten vormen en één wil heb laten hebben 
50 Ik ben onoverwinnelijk tegen de zonde van de mensheid en jullie zullen niet in staat zijn Mijn licht, 
Mijn liefde en Mijn barmhartigheid te vernietigen door jullie onvolkomenheden, want Ik sta boven 
alle geschapen dingen en er is geen macht, hoe machtig ook, die Mijn wijsheid en Mijn macht kan 
verslaan. Daarom spreek Ik tot jullie en geef jullie liefde, opdat jullie Mij als Vader zullen erkennen en 
Mij als God zullen aanbidden. 
51 Arbeiders van mijn akker, ik vertrouw u mijn woord toe als goed zaad, opdat gij het mij 
vermenigvuldigd zult tonen aan het einde van uw werk. 
52 Vervul uw zending, zodat de Vader de beloften aan uw geest kan vervullen. Waarom wil je dat ik 
je geef wat je niet verdient? Waarom wil je oogsten wat je niet gezaaid hebt? Daarvoor moet je je 
inspannen en werken. Ik wil niet dat je geweten je iets verwijt. Wees gezegend, mijn kinderen, want 
jullie begrijpen jullie Vader en jullie willen deze beloning verdienen door inspanning en werk. U moet 
strijden voor dit doel, en als mensen zich opofferen voor een materieel doel en zelfs hun leven 
verliezen, zult u dit spirituele doel bereiken waar u geen leven zult verliezen. Want als je volhardt tot 
het einde, zul je het eeuwige leven bereiken. 
53 Verdienste, opdat gij moogt gaan naar het beloofde land. Daar zult gij rusten van de grote strijd. 
54 Wanneer twee of drie van Mijn uitverkorenen samenkomen en hun geest verheffen tot Mijn 
Goddelijkheid, zal Ik bij hen zijn en hen inspireren. Op elke plaats waar jullie Mij aanroepen, zal Ik 



aanwezig zijn. Want Ik heb u gezegd, dat ieder zondig en niet-zondig oog Mij zal zien en allen Mijn 
tegenwoordigheid zullen gevoelen. 
55 Jullie arbeiders staan onder de machtige boom, want jullie weten dat Ik jullie met open armen 
opwacht. U weet dat ik het ben aan wie u moet tonen dat u uw orders uitvoert. Want Ik alleen zal 
het kunnen beoordelen, want dit is Mijn zaak en Ik ben de enige die u kan belonen of ter 
verantwoording roepen. 
Maar jullie hebben vertrouwen in jullie Vader en weten dat, hoe hard Mijn berisping ook moge zijn, 
Ik daarmee ook Mijn barmhartigheid en ontferming over jullie uitstort. Want Ik heb u lief en heb 
medelijden met u en geef u de kracht om de slag van mijn berisping te doorstaan. Ieder van jullie 
bezit een akker in mijn akkerland, en daarop moet je zaaien en oogsten. Ik, de Vader, ontvang uw 
inspanning, uw offer, en uw lijden. Ik zie jullie tranen en ik bemoedig jullie met mijn woord, opdat 
jullie voorwaarts gaan, altijd voorwaarts, tot in de eeuwigheid. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 365  
 
1 Leerlingen, Ik heb u aan Mijn tafel gezet en daaraan heb Ik u het rijke banket van Mijn onderricht 
aangeboden: Mijn Lichaam en Mijn Bloed, het Woord en de betekenis ervan, opdat gij door deze 
voeding onsterfelijk en onoverwinnelijk moogt zijn in de grote veldslagen van het leven. 
2 Je omringt me en de meester komt je hart binnen en ziet je verdriet. waarom, Mijn kinderen? Ik 
heb jullie voorbereid op de ware manifestatie ─ in deze tijd ben Ik bij jullie geweest, Mijzelf 
manifesterend door eenvoudige en nederige mensen. Maar dit was niet de beste, noch de meest 
volmaakte van de vormen die ik heb gekozen om met de mensheid te communiceren. Dit is een 
voorbereidende manifestatie geweest, opdat de ogen van je geest Mij spoedig zullen zien komen "op 
de wolk", en dan zal je ziel ook contact hebben met de engelen in hun verheffing. 
3 De meest volmaakte communicatie met de Meester is die, welke zal komen na de afzondering van 
Mijn Woord. De afwezigheid van deze manifestaties zal velen zwak maken in hun geloof, zij die niet 
wisten hoe Mij te begrijpen, noch hoe Mijn leringen te interpreteren. Maar zij die Mijn Woord goed 
hebben bestudeerd en de tijd hebben gebruikt met werken van liefde, zullen weten dat Ik een grens 
heb gesteld aan Mijn manifestatie op het gepaste uur, op het gepaste tijdstip, om jullie daarna over 
te laten aan het Oneindige, aan de Eeuwigheid, aan het Geestelijke. 
4 Waakt en bidt, deze tijd is beslissend, het is het uur van beproeving, o mijn volk! Jullie moeten 
waken over de mensheid en over jullie zelf, want jullie gebed zal zijn als een mantel die hen bedekt ─ 
ook als een onverwoestbare muur die hen beschermt. Verleiding ligt op u te wachten in duizend 
vormen; laat u niet verleiden. 
De Meester geeft u deze profetieën, want gij zult een zeer bittere beker drinken, die de mensen voor 
zich bereid hebben, een beker die Ik in het hiernamaals gedronken heb, en die Ik u nu te drinken zal 
geven. Want gij zijt nu sterk, want Ik heb Mijn wijsheid en Mijn bereidheid in uw ziel gelegd, en als gij 
waakt, zult gij de beproevingen en de stormen kunnen doorstaan. 
5 Wat zit er in deze beker dat zo'n bittere smaak heeft achtergelaten op de lippen van de Meester? 
Het is het ongeloof van dit volk, het is hun ongehoorzaamheid, hun materialisme, hun afgoderij, hun 
fanatisme, hun gebrek aan vernieuwing, de weinige vergeestelijking die zij hebben bereikt, en het 
weinige dat zij hebben gewaardeerd en gebruikt in de tijd van de leringen ─ de tweedracht en de 
twist die altijd heeft geheerst onder dit volk tussen de arbeiders en tussen de kerken. En dit alles 
tezamen vormt nu een beker die u zelf zult drinken. Maar ik geef je de kracht om stand te houden in 
de beproeving. 
6 Tot u die dit woord hoort, zeg ik: Jullie hebben deze beker niet gevuld, maar jullie zullen er toch iets 
van drinken, want jullie zullen in de strijd zijn en niet onverschillig ─ want jullie zullen het gebrek aan 
gevoeligheid raken van hen die, in schijn, altijd hebben gewaakt en gebeden, en in werkelijkheid, in 
hun routine, diep hebben geslapen ─ want jullie zullen de confrontatie moeten aangaan met de 
zwakken, met de veelvuldige slachtoffers van ongehoorzaamheid, met de ontheiliging van velen, 
want jullie zullen soldaten zijn van Mijn Werk onder jullie en onder de buitenstaanders. 
7 Ik wil dat jullie morgen een beschermend leger zijn. Maar bereid u voor, verzamel geestelijke 
kracht, zodat u geen moment verzwakt. Met deze woorden moedig Ik jullie aan te bidden en je voor 
te bereiden op de strijd, opdat jullie Mijn borst mogen bereiken, de top van de berg waar Ik ben. 
8 Kom tot Mij, geliefde mensen, en gehoorzaam Mijn gebod. Kom tot Mij, Israël, en voedt u met Mijn 
woord, opdat honger en dorst u niet treffen. Gezegend is hij die, wanneer hij Mijn woord hoort, het 
met nederigheid ontvangt en het in zijn hart bewaart. Want de tijd zal komen dat de mensheid dit 
brood zal zoeken, en gij zult aan haar doorgeven wat Ik u in mijn werk heb toevertrouwd. 
9 De tijden zijn voorbijgegaan en uw ziel heeft zich ontwikkeld, en u bent nu in de tijd waarin u 
vooruitgang en vergeestelijking hebt bereikt. 
10 In drie tijden heb Ik Mijn wet in uw handen gelegd. Mijn werk is hetzelfde als datgene wat Ik u 
reeds in de eerste tijd heb gegeven, toen Ik u door Mozes de tafelen der wet toevertrouwde en hij u 
veertig jaar lang in de woestijn de weg wees. 
11 In het tweede tijdperk heb Ik deze wet vervuld om de mensheid te verlossen. En in de derde tijd 
ben ik als de Heilige Geest teruggekomen om u dezelfde wet uit te leggen. 



12 Daarna zullen jullie het getuigenis van Mijn waarheid aan de mensheid geven ─ aan deze 
mensheid die verwacht Mij met hun fysieke ogen te zien om te geloven, en Mij daarna verloochent. 
13 Het is een tijd van verwarring in de wereld, een tijd van strijd voor u. Drie jaar voor het jaar 1950 
eindigde, sprak Ik uitvoerig tot u opdat gij u zoudt voorbereiden en geestelijk verenigen, maar nu 
1950 ten einde loopt, zijn velen van u afgedwaald in uw materialisme. 
14 De strijd wacht op jullie, en jullie zullen opstaan als soldaten. Ik heb jullie wapens toevertrouwd, 
zodat jullie onoverwinnelijk zullen zijn in de strijd. Begin met jezelf te verslaan. 
15 Sinds vele jaren heb Ik u Mijn woord toevertrouwd. Maar zij die hun Meester niet begrepen 
hebben, vragen dat Ik Mijzelf nog een andere keer kenbaar maak door het menselijk intellect. Maar 
Mijn woord is dat van een Koning, en moet geschieden. 
16 De valse discipelen zullen blijven bestaan, en zij zullen de mensen in verwarring brengen. Dan 
zullen de laatsten uitroepen en zeggen: "Waar zijt Gij, mijn God, waar is Uw waarheid, wat is Uw 
werk, en waar zijn Uw uitverkorenen?" 
17 Na mijn vertrek zult gij getuigen van mijn tegenwoordigheid, en gehoorzaam zijn aan mijn wet, 
opdat gij dit werk in al zijn zuiverheid bekend zult maken. 
18 Nadat Mijn verkondiging door de stemdragers is voltooid, zal de wereld opstaan tot spiritualiteit, 
tot licht, tot vrede, en wanneer de nieuwe geslachten komen, zal er geen fanatisme of afgoderij meer 
zijn. Dan zal ik worden gezocht in de tempel van de Heilige Geest, waar ik voor altijd zal zijn. 
19 Op deze genadedag verzamel en vergader Ik de twaalf stammen die samen mijn uitverkoren volk 
Israël vormen aan de voet van de berg. 
20 In dit Derde Tijdperk zijn jullie door Mijn Woord, door het licht van de Heilige Geest, voorbereid 
om de zending te vervullen die Ik jullie vanaf het begin heb toevertrouwd, om het volk te zijn dat 
gehoorzaam is aan Mijn Wet, de boodschappers van Mijn Goddelijkheid aan de mensheid 
21 Op deze dag overweeg ik uw voorbereiding en ontvang ik uw ziel. Laat Mij zien wat je van Mij 
geleerd hebt. Want Ik heb Mijn Goddelijk Woord in u uitgestort om u onderricht, leven en 
vergeestelijking te geven, zodat u geestelijk "naar Mijn beeld en gelijkenis" zult zijn. 
22 Mijn vaderlijke blik dringt op deze dag uw wezen binnen en doorzoekt alle dingen. Ik zie uw zielen 
bereid en aan hen geef Ik Mijn bevelen, opdat gij ze zult volbrengen, zoals sinds het Eerste Tijdperk is 
geschreven en ook in deze tijd is bevestigd door Mijn stemdragers. 
23 Als Meester ben Ik onvermoeibaar met u geweest en heb u onderricht gegeven om u tot Mijn 
discipelen te maken. Ik heb je gezuiverd en je leven gegeven met mijn bloed. Ik heb u van andere 
wegen afgekeerd en heb fanatisme en afgoderij van u verwijderd. U bent nu vrij van dit alles, omdat 
Ik waarheid in uw hart en ziel heb gelegd, en daardoor heb Ik u vergeestelijkt, en in deze dag toon Ik 
u een nieuwe bladzijde van het Boek der Wijsheid. Maar al het licht, de openbaring, zal ik jullie geven 
van geest tot geest. 
24 Jullie moeten je harten voorbereiden en je zielen verheffen, zodat jullie mijn wijsheid kunnen 
ontvangen in de volmaakte gemeenschap van geest tot geest. 
25 Jullie moeten je gaven ontwikkelen en altijd voorbereid zijn, zodat mijn heilige Geest over jullie 
kan worden uitgestort. 
26 Op deze dag zeg Ik jullie in Mijn Tegenwoordigheid, in de Tegenwoordigheid van Maria, Elia en de 
aartsvaders van het Eerste Tijdperk: jullie zielen die Mijn uitverkoren volk Israël vormen, Ik draag 
jullie op om de eerste stappen te zetten in de vervulling van de grote en verheven zending waartoe Ik 
jullie heb voorbereid; Ik draag jullie op voor de vervulling van de grote en verheven zending waartoe 
Ik jullie heb voorbereid; Ik draag jullie op voor de vervulling van de grote en verheven zending 
waartoe Ik jullie heb voorbereid 
27 Aanvaard de streling van mijn liefde en wijdt u aan uw zendingswerk onder de mensheid. 
28 Zet uw voet op alle wegen, toon mijn werk aan uw medemensen en getuig van mij, dan zult gij 
met mijn wijsheid, met mijn onderricht leven geven aan de "doden" en mijn wet aan de mensen 
tonen. 
29 Deel met allen de barmhartigheid die Ik u heb toevertrouwd, voel in uw geest de 
verantwoordelijkheid van het Werk dat Ik u heb gegeven en draag dit Kruis om de wereld te 
vergeestelijken; Ik heb u de verantwoordelijkheid toevertrouwd van het Werk dat Ik u heb 
toevertrouwd 



Degenen onder jullie die bereid zijn, zullen de mensen onderwijzen - de eersten en de laatsten - met 
mijn onderricht. Wees als fakkels die zielen verlichten, en dek de tafel met het brood van eeuwig 
leven voor hen die honger hebben en voor hen die mijn wijsheid zoeken. 
30 Getuig met uw werken van barmhartigheid die u in uw ziel draagt. Strijd onvermoeibaar dag na 
dag en "waak" voor de mensheid en voor uzelf, want Ik wil u verenigd zien voor mijn Goddelijke 
Geest. 
31 Ik draag in Mijn hand een boek, het Boek des Levens. Schrijf uw namen daarin, Israël, opdat gij 
eeuwig leven moogt hebben en van Mij moogt ontvangen alles wat Ik u sinds het begin der tijden 
heb beloofd. 
32 Ik laat jullie mijn aanwezigheid na, de aanwezigheid van Elia en de tederheid van Maria. Ik bereid 
de geestelijke gastheren voor om zich met jullie te verenigen in geest en waarheid. Jullie zullen de 
tempel van jullie God zijn, want dit is mijn wil. 
33 Als een gezegende schaduw daalt Mijn verheven Liefde neer om u te bedekken op uw weg. Want 
ik zie het moment waarin u zich bevindt en de beproeving die uw geest doormaakt. 
34 Met grote bezorgdheid bereiden jullie je voor om op deze dag mijn woord te horen. Gezegend 
volk: Vierentachtig jaar lang is de Meester bij jullie geweest om jullie op te leiden. Toch zie Ik dat gij 
de eerste lettergreep nog stamelt, en zwak zijt voor Mijn geboden. 
35 De mensheid is gedesoriënteerd, verward, en ten prooi aan de hongerige wolf. Hoewel mijn 
vertrek door middel van de menselijke geest zo dichtbij is, weet gij niet aan welke grote beproeving 
uw geest vanaf dit ogenblik wordt onderworpen. 
36 Besef, Israël: drie jaar heb Ik jullie gegeven om een grote voorbereiding te verkrijgen, opdat jullie 
allen verenigd zouden zijn en als schapen verzameld zouden worden in de horde van Mijn liefde ─ 
opdat jullie zouden arbeiden en grote oogsten zouden binnenhalen ─ opdat jullie op die dag niet met 
neergebogen hoofd in Mijn tegenwoordigheid zouden komen en Mij alleen de gouden korenaar 
zouden aanbieden. 
37 Maar gij hebt mijn woord niet ten volle gekend, noch hebt gij mijn inspiratie begrepen. U bent tot 
stilstand gekomen, u hebt het kruis op het pad achtergelaten en bent gestoord door uw 
ongehoorzaamheid. Maar uw strijd is nog niet ten einde: Ik zal tot u spreken door openbaring en 
intuïtie, opdat u verder zult werken in mijn Werk en geestelijk verenigd zult zijn. 
38 Na mijn vertrek zullen de stemdragers zich onder elkaar verdelen. Dit alles ziet mijn blik. Maar het 
is mijn wil dat jullie allemaal dezelfde uitrusting hebben. Als je zo doet, zal ik je wakker houden. Ik 
heb mijn woord en de betekenis ervan in jullie harten gegrift, en wat de "gouden veren" van mijn 
leer hebben opgeschreven zal het Derde Testament vormen. 
39 De Meester zal nooit van u wijken, want aan een ieder die zich waarlijk weet voor te bereiden om 
Mij te zoeken, zal Ik geven overeenkomstig zijn verheffing en vergeestelijking van geest tot geest. Ik 
zal Mij bekend maken als openbaring, als intuïtie en als inspiratie, opdat jullie de scharen zullen 
leiden en de top van de berg zullen bereiken. 
40 Ik zal u grote beproevingen doen ondergaan, want iedere beproeving zal u tot plicht en 
gehoorzaamheid oproepen. 
41 Zo spreek ik heden tot de kudde die Elia in dit Derde Tijdperk heeft uitverkoren, en als Vader 
ontvang ik uw opdracht, uw inspanning en uw bereidwilligheid. 
42 Door de stemdragers heb Ik jullie gezegd dat jullie op de laatste dag van het jaar 1950 voor de 
laatste maal Mijn woord zullen horen en dat wie na die dag Mijn straal of Mijn geestelijke wereld zou 
oproepen om in de vorige vorm te communiceren, zou vervallen tot valsheid, tot bedrog. Vandaag 
herhaal Ik Mijn bevel aan jullie. 
43 Wanneer het jaar 1951 begint, zal Mijn Heilige Geest jullie verlichten voor het gesprek van geest 
tot geest en als Vader zal Ik Mijn blik en Mijn liefde niet van jullie afwenden. 
44 Op deze dag valt een traan van liefde van mijn geest op u neer omdat u gebruik hebt kunnen 
maken van mijn geestelijke weldaden en mijn aanwezigheid in uw ziel hebt kunnen voelen. 
45 Jij zult mijn bevelen op aarde uitvoeren, want ik zie jou voorbereid, vol van onderricht, kracht en 
wijsheid. 



46 Jullie zijn gehoorzaam geweest aan mijn wil. Ik heb u vergeestelijkt op de weg van het leven, Ik 
heb het materialisme dat in u bestond weggenomen en Ik heb mijn Aanwezigheid voor u voelbaar 
gemaakt in de verheffing van uw ziel. 
47 Ik open een grotere deur, maar vol van licht en geestelijke volmaaktheid, waardoor jullie zullen 
gaan en waardoor jullie je medemensen het koninkrijk van de vergeestelijking zullen doen bereiken. 
48 Ik geef profetie, openbaring, intuïtie, en werkelijk begrip van mijn Goddelijke Wil. Jullie zullen 
klarinetten en trompetten zijn die mijn Leer bekendmaken en daardoor de mensheid wakker 
schudden. 
49 Ik wacht op u op de top van de berg en wanneer gij Mijn bevelen hebt uitgevoerd, zal Ik u belonen 
met de kroon van lauweren. Ik zal jullie omhelzen in Mijn vaderlijke armen, en als beloning voor jullie 
gehoorzaamheid zullen jullie het Beloofde Land binnengaan, en wanneer jullie bij Mij zijn, zal Ik het 
jullie zeggen: 
50 "Welkom is de discipel met het oog op het boek van volmaakte instructie." 
51 Vanaf het moment dat u met mijn goddelijk licht werd gemarkeerd, kreeg u de moeilijke en grote 
opdracht om voor de mensheid op te komen. 
52 Ik zie de tegenslagen die je hebt meegemaakt, maar waarlijk ik zeg je: Ik was het niet die de pijn 
op je pad bracht. Jij hebt het veroorzaakt, en vandaag geef ik aan jouw ziel terug wat van jou is. Maar 
Ik heb u vervuld met Mijn genade en heb u gezegd: Gij zult de sterken der mensheid zijn en gij zult 
hun Mijn licht geven. 
53 Gij moet een levend voorbeeld van liefde en barmhartigheid zijn voor uw naasten wanneer gij hen 
Mijn werk toont. Want jullie zijn de kinderen die Mij hebben kunnen begrijpen en Ik zie dat jullie 
altijd bereid zijn naar Mij te luisteren en in de voetstappen van jullie Meester te treden. 
54 Lange tijd heb Ik u gezegd, dat de gedesoriënteerden tot u zouden komen om Mijn leringen te 
vragen. Vandaag vertel ik het je: Laat hun in waarheid zien dat jullie geen afgodendienaren zijn, dat 
jullie leven in de tijd van het licht, opdat zij Mij zullen zoeken van geest tot geest. Zo vinden zij de 
liefhebbende Vader, de almachtige God, de beste geneesheer, en ook hun beste vriend. 
55 Wanneer de filosofen tot u komen, zult gij hun verklaren wat zij niet begrijpen, en wanneer de 
geleerden komen, zult gij hun het licht van mijn wijsheid geven. Want het licht van mijn Heilige Geest 
is bij al mijn mensen. 
56 Geliefde discipelen van de Meester: In dit Derde Tijdperk heb Ik u aangekondigd dat Ik, wanneer 
het jaar 1950 voorbij is, zou ophouden u Mijn woord te geven door middel van het menselijk 
verstandsorgaan. Maar ik heb woorden van troost en leiding voor u achtergelaten, opdat gij uw 
handelingen dienovereenkomstig moogt richten, opdat gij uw geloof moogt versterken en morgen 
moogt zijn als uw Meester. 
57 In deze tijd van geestelijke en mentale ontwikkeling, waarin de mens worstelt met zichzelf, met 
verschillende wereldbeelden, om de waarheid te vinden, moet u aan het werk gaan om de mensheid 
ertoe te brengen haar gewoonten, riten en gebruiken uit het verleden op te geven, zodat zij de 
vergeestelijking op een alomvattende manier kan leren kennen en begrijpen. 
58 In de moderne tijd beoordeelt de wereld elkaar verkeerd: de ene broeder doodt de andere, 
vrouwen vergeten hun schaamte en waardigheid, ouders beoordelen hun kinderen verkeerd en 
kinderen hun ouders. De waarde van een leven wordt niet voldoende gewaardeerd. Mensen volgen 
verschillende idealen, en er is geen eenheid onder hen. De leiders van de naties begrijpen elkaar niet. 
59 Daarom ben Ik in de geest gekomen en heb Mijzelf bekend gemaakt door het verstand van de 
mens, om aan de wereld bekend te maken 
om haar te doen begrijpen dat Mijn Werk de reddingsboot is en om haar te herinneren aan dezelfde 
les die Ik haar gaf in het Tweede Tijdperk. 
60 De Meester zal zich niet van u afscheiden, maar Hij zal zich niet langer in deze vorm kenbaar 
maken, omdat u een nieuwe fase van geestelijke ontwikkeling ingaat, waarin het noodzakelijk is dat u 
uw gaven ontplooit. Want alleen zo zult gij bewijzen, dat gij mijn leer hebt gebruikt en dat gij waardig 
zijt mijn werk bekend te maken. 
61 Slechts eenmaal heeft het "Woord" van de Vader, met al zijn vermogens van kracht en liefde, zich 
geopenbaard in een volmaakt toebereid lichaam, het was dat van Jezus. Maar in de tegenwoordige 
tijd zijn door mijn barmhartigheid en mededogen de "voetbankjes" gereed gemaakt, opdat de Geest 



der vertroosting, die mijn eigen Geest is, zich zou kunnen openbaren. Als jullie je voorbereiden, 
zullen jullie in de komende tijden mijn inspiratie op een uitgebreide manier ontvangen. 
62 Waarom ben Ik teruggekomen, Mijn kinderen?..: Omdat de mens, door zijn eigen instincten, door 
zijn eigen hartstochten, zich meer en meer heeft geneigd tot datgene wat hem verwijdert van de 
vergeestelijking. Hij heeft wegen gevolgd die zo verschillend zijn dat hij, in een poging Mijn Werk te 
begrijpen, het heeft verdraaid. 
De mens is geestelijk gearresteerd omdat zijn geestelijke ontwikkeling niet in harmonie is met zijn 
wetenschappelijke ontwikkeling. Het is niet door het naleven van riten dat de mensen een grotere 
verhevenheid zullen bereiken, noch door vrees voor straf of bestraffing voor hun daden. 
63 De ziel die in het ene en het andere lichaam is geïncarneerd, heeft verschillende ervaringen 
opgedaan om de verdiensten van het goede en het verachtelijke van het kwade te leren kennen. Op 
die manier, met de voldoening goed te doen uit liefde voor de Schepper, zult gij de eeuwige 
volmaaktheid kunnen bereiken. 
64 Mijn Werk is liefde, en liefde geeft zich zonder zelfzuchtigheid, zonder voordeel voor zichzelf te 
zoeken. Daarom was het nodig dat Ik kwam om jullie te herinneren aan Mijn Leer. 
65 Leder van jullie is door mijn licht toegerust en jullie hebben ook de aanwezigheid van hoge wezens 
gevoeld die jullie hebben bijgestaan op het moment dat jullie hen nodig hadden. Je hebt de Meester 
bij je gevoeld. Ik heb met mijn kinderen geleefd in hun momenten van beproeving en twijfel. Wie zou 
kunnen twijfelen aan de manifestaties die de Heer heeft toegelaten tot troost van de mensheid in 
deze tijd? 
66 Ik beperk niemand. U moet mijn werk laten bloeien en het bekend maken volgens uw 
voorbereiding. De praktijk van barmhartigheid zal voor jullie de beste ervaring zijn, en door deze 
deugd zullen jullie je geestelijk verheffen. 
67 Deze manifestaties die jullie van Mij hebben ontvangen door middel van een stemdrager lopen nu 
ten einde, maar jullie zullen Mijn inspiratie blijven ontvangen omdat jullie ziel door Mij is verlicht en 
voorbereid op de dialoog van geest tot geest. 
68 Mijn Spirituele Werk vereist geen materiële symbolen en riten. Het is de voortzetting van het 
onderwijs dat Jezus in het Tweede Tijdperk achterliet. 
69 Het Spiritualisme is geen godsdienst, het is geen sekte, het is geen nieuwe leer, het is de wet van 
alle tijden. Het is de liefde, de vergeving en het licht dat Jezus in het Tweede Tijdperk aan de wereld 
heeft nagelaten. Als jullie mijn leer begrijpen en volgen, zullen jullie het waard zijn jezelf spiritisten te 
noemen. 
70 Zij die vanaf 1950 hun medemensen blijven doen geloven dat Ik Mij nog steeds verkondig door 
middel van het menselijk verstandsorgaan, zullen het oordeel over zichzelf afroepen en te zijner tijd 
zullen zij de consequenties trekken en uit hun slaap ontwaken. 
71 De Vader maakt zich niet meer bekend in de tegenwoordige vorm, maar alles wat Ik jullie heb 
gegeven blijft op schrift. 
72 Ik liet Mijn woord van onderricht achter, Mijn liefde uitstortend, opdat al uw werken erdoor 
zouden worden ingegeven. Ik heb alle overtredingen vergeven omdat Ik vergeving en liefde ben, 
omdat Ik Mijzelf openbaar in gerechtigheid. Maar niet op de manier zoals jij het opvat, als je denkt 
dat ik je straf door je te vernietigen met de ontketende elementen. Neen, Mijn gerechtigheid heeft 
zich bij jullie geopenbaard wanneer Ik jullie heb voorbereid en jullie heb verlicht opdat jullie Mij 
zouden begrijpen, wanneer Ik jullie je eigen werk heb laten zien en jullie heb laten weten wat jullie 
zijn en wat jullie zullen zijn, wanneer Ik jullie heb geopenbaard wat de wereld heeft verkregen en wat 
de mensheid moet ontvangen door jullie bemiddeling. 
73 Gij zult samenkomen om mijn woord te bestuderen, dat op schrift zal worden bewaard; en hoe 
meer gij het verstaat, des te krachtiger en stichtelijker zult gij zijn. 
74 Ik laat u verenigd achter en overtuigd van het belang dat mijn Werk in de toekomst in de wereld 
zal hebben. Ik heb u reeds gezegd, dat gij de zaaiers zijt, maar dat gij in uw aardse leven de oogst niet 
zult oogsten. Nee. Want wat je zaait in deze tijd is bestemd voor de wereld van morgen. 
75 Mijn werk zal voor u zijn als een kristalheldere spiegel die uw daden weerspiegelt en u in staat 
stelt uzelf te herkennen. 



76 Mijn volk, Ik zal u niet alleen laten. Wanneer er nood is, zal Ik bij jullie zijn en wanneer jullie in 
Mijn naam spreken, zal Ik er zijn om liefde en barmhartigheid uit te delen. 
77 Al naar gelang je voorbereiding zul je van Mij leven, inspiratie, liefde, kennis, begrip, kracht, 
genezende kracht en alles wat je ontbreekt kunnen ontvangen, wanneer je in overeenstemming met 
Mij bent. 
78 Uw zuiveringsfase zal eindigen, zodat u kunt beginnen aan uw hemelvaartfase. Op deze wijze zult 
gij in uw ziel de onuitsprekelijke gelukzaligheid voelen van het opgaan in de liefde van uw hemelse 
Vader. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 366  
 
Mijn vrede zij met u! 
1 Vanuit de hoogten van Nieuw Sion zend Ik u Mijn Woord, o geliefd volk. In essentie, aanwezigheid 
en macht maak Ik Mij voor de laatste maal bekend door middel van het menselijk 
verstandsvermogen, een middel dat door Mijn Goddelijke Wil in dit Derde Tijdperk is gekozen om 
Mijzelf bekend te maken, om Mijn Woord onder de mensen uit te storten en hen voor te bereiden op 
de volmaakte manifestatie van geest tot geest, en om door deze voorbereiding van de mens de 
volmaakte aanbidding van Mijn Goddelijkheid te ontvangen. 
2 Dit is een tijd van voorbereiding geweest, waarin de Vader, omringd door zijn geestelijke scharen, u 
de instructie heeft gegeven waarmee Hij voor u het Grote Boek des Levens, het Boek van de 
Goddelijke Wijsheid, het Boek van de Zeven Zegels heeft geopend, opdat dit volk, bladzijde na 
bladzijde lezend, de Goddelijke verklaring van al zijn leringen zal vernemen, kon worden omgevormd 
tot de leerling van de heilige Geest, tot de sterke apostel die met zijn voorbeeld, zijn denkwijze en 
zijn woord mijn Werk zou brengen in het hart van deze mensheid, van deze wereld die, op dit 
moment waarop ik u mijn laatste boodschap geef, woelt en draait in zijn verdrukking, in zijn pijn en in 
zijn eigen bloed. 
3 Ik ben tot u gekomen en heb gezien dat gij bereid zijt. In het gebed dat jullie tot de Vader richten, o 
geliefd volk, zie Ik het oprichten van een heiligdom dat Mij uitnodigt erin te zijn. Het is jullie eigen 
hart, Mijn kinderen. Daarin ontvang Ik het offer, jullie geur, en aan de voeten van het geestelijk altaar 
zie Ik jullie oogst ─ dat wat jullie in de loop van de tijd hebben bewerkt en geoogst, en dat jullie tot 
een hoogtepunt hebben gebracht nu jullie Mijn arbeiders zijn geweest. Mijn blik als Rechter, als 
Vader, en als Meester oordeelt over het zaad van u allen. Daarin liggen uw worstelingen besloten, uw 
verlangens naar geestelijke vooruitgang, uw lijden, de idealen die u tot bloei hebt zien komen en die 
u nog niet tot bloei hebt zien komen. Maar de nederigheid van uw geest heeft zijn offer gebracht, dat 
ik waarlijk ontvang. Mijn Vader's hand reikt uit om de vruchten te ontvangen die je Mij aanbiedt. 
4 Het bewustzijn van mijn volk is aan het opklaren en het oordeelt over zichzelf. De herinnering 
wordt helderder, en je herinnert je de ogenblikken, die ochtenddevotie, gelukkig voor je ziel, waarin 
je voor het eerst liep op de weg waarop je je nu bevindt, waarin je de stem hoorde die klonk in de 
woestijn, en ook het moment waarop ze tot jou werd gericht. En vanaf die dag, ondanks tegenslagen, 
obstakels en doornen, ben je stap voor stap mijn spoor gevolgd. 
5 Wat hebben jullie veel beleefd, wat hebben jullie veel gezien en gevoeld, en eindelijk zijn jullie 
aangekomen bij die datum die door mijn volk gevreesd wordt! Op de dag des oordeels, van geweten 
en van voorbereiding! 
6 Niemand wist of de Vader hem had toegestaan de laatste van Mijn manifestaties in zijn huidige 
aardse leven en in zijn huidige lichamelijke omhulsel mee te maken. Maar je bent hier! Geleidelijk 
aan hebt gij één hart gevormd, één arbeider, één bloem die een geur verspreidt die reikt tot op de 
hoogte van mijn troon. En vanwege deze geestelijke voorbereiding kom Ik opnieuw vol kracht, licht, 
vrede en genade tot u, om u te zeggen, o geliefd volk: gij zijt niet verweesd. Laat niet toe dat 
droefheid jullie harten binnendringt ─ laat niet toe dat moedeloosheid jullie grijpt wanneer jullie Mijn 
woord niet meer horen door deze zenders. Kijk niet achterom, ga altijd voorwaarts, zoek in de kern 
van mijn Werk de aanmoediging die je stap voor stap zal leiden tot je het doel bereikt. 
7 De mensen hebben zich gereed gemaakt, en daarboven, boven u, zijn ook de hemelen gereed 
gemaakt. Zij is gekleed als een bruid in afwachting van de komst van de echtgenoot, en deze 
universele voorbereiding heeft de zuiverheid van een maagd, heeft de geur van bloemen en heeft 
het licht van een nieuwe dageraad. Voorbij jullie, maar daar, waar jullie geest is opgestegen in dit 
moment van glorie en oordeel, zijn de grote geesten die de Vader omringen ─ de geestelijke wezens 
die jullie nog onbekend zijn, die jullie morgen zullen zien en liefhebben als jullie eigen broeders en 
zusters, als jullie boodschappers, die vanuit het Oneindige de weg van jullie bestaan hebben verlicht 
als stralende sterren, en onder hen zijn degenen die jullie bij naam kennen. Het is Mozes met de wet 
in zijn geest, met de onsterfelijke, onveranderlijke wet. Het zijn de aartsvaders, de apostelen, de 



profeten, de martelaren, de heiligen, de rechtvaardigen, de onschuldigen en de grote boetvaardigen. 
Ieder heeft zich voorbereid. 
8 Het Geestelijk Dal straalt over u en zelfs de krachten der natuur verheffen hun stem als herauten 
om de ziel, het hart van de mens wakker te schudden en hem te zeggen: "Dit Uur is als het Uur 
waarin Jezus de laatste adem uitblies aan het kruis." Inderdaad, op dit ogenblik kon Ik Mijn zeven 
woorden van het Tweede Tijdperk herhalen, die Ik uitriep toen Ik aan het kruis hing. Maar waarlijk, ik 
zeg u, zij zijn reeds met Goddelijk Bloed in het bewustzijn van de mensheid geschreven. 
9 Ik ben gekomen met nieuwe woorden, die echter hetzelfde licht, dezelfde essentie en dezelfde 
wijsheid bevatten, opdat de mens niet zou zeggen dat de Heilige Geest alleen maar de leer herhaalt 
die in voorbije tijden is geopenbaard. 
10 Als gij u voorbereidt en meer en meer doordringt in wat op dit ogenblik op u neerdaalt, zult gij in 
staat zijn, zoals Johannes in zijn visioen, de Almachtige op zijn troon te aanschouwen. Hij is het die 
tot jullie spreekt ─ Hij wiens aangezicht jullie niet kunnen zien ─ Hij die jullie slechts laat raden dat Hij 
de Koning der koningen en de Almachtige is. Hij is het die op dit ogenblik tot u spreekt vanaf de 
hoogste hoogte van de berg van het nieuwe Sion, en Zich laat aanschouwen door ieder geestelijk oog 
dat zich opheft en gereed maakt. Hij wordt ook omringd door de Oudsten = twaalf aan zijn 
rechterzijde en twaalf aan zijn linkerzijde, door de aartsvaders van de stammen van Gods uitverkoren 
volk, door de apostelen van het tweede tijdperk, de volgelingen van Jezus. Zij zijn het die de Vader 
eeuwig omringen, om van daaruit tot in alle eeuwigheid op jullie neer te blijven schijnen. 
Sommigen geven je het leven op deze aarde, het bloed, de kracht, en het begin van de weg. De 
anderen zullen u het Geestelijk Leven schenken door te getuigen van mijn Werk, mijn Passie, mijn 
Woord. En op dit ogenblik oordelen zij samen met de Vader over hun volk, oordelen zij over hun 
zaad, onderzoeken zij hun eigen vrucht en buigen zij zich eveneens voor de goddelijke Rechter. 
11 Maar mijn oordeel op dit ogenblik betreft niet alleen de discipel van het derde tijdperk, noch 
alleen de twaalf geestelijke stammen, waarvan sommige leden geïncarneerd zijn, en de anderen in 
de geestelijke staat. Mijn oordeel is allesomvattend. Elk schepsel, elke ziel, wordt op dit moment 
gewogen op mijn Goddelijke weegschaal. En nadat zij geoordeeld zijn, worden zij door Mij weer op 
het veilige pad geplaatst. 
12 Sinds het begin van mijn verkondiging door het menselijk verstandsorgaan, van stemdrager tot 
stemdrager, van generatie tot generatie, van arbeider tot arbeider, is de dag, het uur dat door mijn 
gerechtigheid voor het einde van mijn verkondiging is vastgesteld, u aangekondigd. 
Voor de vader is deze tijd slechts een ogenblik in de eeuwigheid geweest, maar voor dit volk is het 
een lange en toereikende tijd geweest voor zijn voorbereiding, zijn geestelijke verandering, zijn 
opwekking onder de mensen, en het einde van deze periode was door mijn wil vastgesteld op 1950. 
13 Ik heb dit jaar niet alleen aan u opgedragen. Het is een genade die de Vader aan de mensheid 
heeft geschonken, die het licht van de Meester doet schijnen in ieder geweten, die de instellingen 
zelf doet beven op hun grondvesten, en die de mensen doet schudden die de taken vervullen van 
geestelijken in sekten en kerken, opdat in deze tijd, in dit jaar, de mensheid tot bezinning komt, 
wakend en biddend, opdat zij vrede, eendracht en broederschap bereikt, de kelk van het lijden van 
haar lippen neemt, en haar moordwapens verandert in werktuigen. 
14 Alles werd aan het begin van het jaar 1950 aan deze wereld geschonken. Geestelijk heb Ik naar al 
Mijn kinderen Mijn boodschap van vrede, bemoediging en licht gezonden. Ik zegende alle wegen en 
gaf vruchtbaarheid aan alle zaden. Maar nu aan het einde van het jaar, als Ik kom om de oogst te 
ontvangen uit de hand van de mens, als Ik zijn eigen geweten ondervraag ─ wat biedt hij Mij aan? 
Wat is dat wat deze wereld mij biedt?..: Haar ongehoorzaamheid, haar materialisme, haar 
wantrouwen jegens Mijn Goddelijke gerechtigheid, haar gebrek aan eerbied ten opzichte van Mijn 
macht. 
Maar waarlijk, ik zeg u, dit volk dat ik heb onderwezen is als een spiegel van de gehele mensheid, is 
een afspiegeling van de verdeeldheid die in de wereld bestaat. Want als gij ziet dat deze wereld 
verdeeld is in machtsblokken, dan hebt gij uzelf evenzo verdeeld in geestelijke machtsblokken. Als de 
grote volkeren, de grote naties van de aarde de bedoeling hebben de rest in zich op te nemen, hen te 
annexeren en tot slaaf te maken, dan zie ik ook onder dit volk velen die de eerste willen zijn en de 
anderen naar hun kant willen trekken. En wanneer gij onder de mensheid, in die grote volkeren en 



naties, de moorddadige oorlog ziet ─ wanneer gij ziet dat de mensen onder de nieuwe wapens die zij 
hebben gemaakt op de dood afstevenen, dan zie ik ook onder dit volk degenen die zich uitrusten met 
nieuwe wapens om het geloof der mensen te vernietigen, om sommigen boven anderen te 
verheffen, om de "eersten" de "laatsten" te doen vernederen en elkaar te verwerpen. Maar als deze 
wereld Mij gewantrouwd heeft, aanvaard Ik haar wantrouwen, Ik laat Mij op de proef stellen en Ik 
ben waarlijk onderworpen aan beproeving. Hoe zult gij echter voor Mijn oordeel staan, o volk? 
15 Nadat ik uw vruchten heb ontvangen, nadat ik u met zegeningen heb overladen, zeg ik u: Het 
spirituele kan niet sterven. Alleen de zonde zal verdwijnen. De hartstochten zullen voorbijgaan, de 
trotse krachten van deze mensheid zullen ook vallen, en van hen zal niet één steen op een andere 
blijven staan. Die menselijke wetenschap die het kwaad en het verderf dient, zal door Mijn 
gerechtigheid worden vernietigd, en ook onder u zal Ik uw bedrog, uw wereldsgezindheid en 
tweedracht uitroeien, en Ik zal alleen uw ziel behouden, waarin Ik het licht van het Zesde Zegel heb 
geplaatst ─ dat hoofdstuk dat in deze tijd geopend is, en waarin geschreven staat dat u daarin de 
grote dag van de Goddelijke gerechtigheid van de Heer zult beleven. 
16 Dit is een grote dag; het is geen vierentwintig uur. Want gij weet niet hoelang de dag des oordeels 
zal duren, gij weet niet wanneer hij zal eindigen. Maar hoe dan ook, u bent reeds op het hoogtepunt 
van de tijden, en u leeft onder het oordeel van de Heer. 
17 "Waakt en bidt in deze tijd" heb ik u geleerd. Jullie zijn Mijn zaad, jullie zijn Mijn discipelen, jullie 
zijn Mijn volk dat Ik zal zenden onder de andere volkeren van deze aarde, dat Ik zal leiden in de 
duisternis omdat het licht is ─ wie Ik zal doen binnengaan in de gelederen van de zieken, de 
melaatsen, de wanhopigen, opdat jullie daar licht en troost, balsem en vrede brengen. Ik zal wezen 
en weduwen voor jullie brengen, ellende in al haar vormen, zonde op haar laagste niveau, opdat in 
het aangezicht van deze beelden van verdrukking, verlatenheid en dood, jullie ziel zich zal verheffen, 
jullie gevoelens zullen ontwaken, jullie hart zich zal openen als een fontein van liefde, en jullie 
eindelijk onder de mensen de Goddelijke bestemming zullen vervullen die Ik vanaf het begin voor 
jullie heb voorzien. 
18 Wanneer zullen jullie de zon der gerechtigheid weer zien in jullie wereld? Wanneer zul je weer 
vrede zien in de harten van de mensen? Wanneer zult gij, o geliefd volk, een lied horen, een lofzang 
van vrede, die opstijgt uit de ziel van de mens tot het hart van de Vader? 
19 In feite zult u nog grote gebeurtenissen in deze wereld moeten zien gebeuren voor het zover is. 
Het Zesde Zegel is nog open, en ik zal nog vele bladzijden moeten omslaan, opdat het Zevende Zegel 
onder u kan worden losgelaten. 
20 Welke tekenen zal Ik u geven, opdat gij wereldwijd moogt weten dat het zevende zegel voor de 
mens opengaat? Wanneer een grote stilte over de gehele wereld is gevallen. Dit zal mijn teken zijn. 
Maar hoe zal deze grote stilte zijn, o volk, waardoor gij aan de verbijsterde mensheid zult kunnen 
getuigen dat het het einde van een tijdvak en het begin van een ander tijdvak is? 
21 Zodra de oorlogen voor een korte tijd zijn gestaakt, zodra de natuurkrachten tot rust zijn 
gekomen, zodra de vervolging van mijn wetten en mijn Leer is opgehouden, dan zal er een grote 
stilte in de mensheid zijn, en die stilte zal de aankondiging zijn dat het Zevende Zegel zal worden 
geopend om zijn geheimen aan de mensheid te openbaren. Het is het laatste deel van het boek dat 
gij moet kennen, dat uw geest moet bezitten, opdat hij de Vader zou kennen en zichzelf zou kennen. 
22 De vergeestelijking zal in de gehele mensheid verschijnen. De tijd van de strijd is zeer nabij, de 
voortekenen naderen reeds. De mensen zullen ze zelf geven. Ik zal de hoofden van de kerken, de 
priesters, alle geestelijken en herders met mijn gerechtigheid treffen. Op dit moment, voelen ze mijn 
oordeel diep in hun geest. Er is niemand die kalm is in dit uur. Sommigen buigen hun nek, anderen 
snikken, weer anderen proberen de stem van hun geweten tot zwijgen te brengen. Maar allen voelen 
Mij, allen voelen Mij, omdat Ik op dit moment bij allen ben. 
23 Ik wil in de mensheid de Kerk ontdekken die Petrus heeft gesticht, maar ik zie dat op die eerste 
steen geen heiligdom is gebouwd. Hoe weinigen hebben zich opgeofferd door zijn stappen te volgen. 
Ik zie de grote kerken, de grote religieuze organisaties, de pracht en de rijkdom, de pracht en de 
macht, maar ik zie geen geestelijke pracht, ik zie geen gewaden van deugd, ik ontdek geen macht die 
deel uitmaakt van Mijn universele macht. En waarlijk, ik zeg u, ik zie die "volgelingen van Petrus" 
snikken in het Geestelijk Dal wanneer zij nadenken over hen die hen gevolgd zijn en de mensheid 



naar rampspoed en dood hebben geleid ─ dat de lippen van hen die zich apostelen en volgelingen 
van Petrus noemen in deze tijd weliswaar spreken over liefde, spreken over Christus, spreken over 
wereldvrede, maar dat zij achter hun woorden de moorddadige oorlogen aanwakkeren. Petrus heeft 
de dood niet gezaaid. Ik nam het zwaard uit zijn hand. Ik leerde hem zijn leven op te geven om 
anderen het leven te geven. Ik leerde hem zijn bloed te vergieten, opdat het zou zijn als een 
liefdeszaad, als een getuigenis van de waarheid, als een waar zegel van zijn eigen werken, en hij 
volbracht dit tot het einde van zijn levenswandel. 
24 Daarom kan ik in dit derde tijdperk, wanneer ik het zaad beoordeel van hen die ik als voorbeeld 
heb achtergelaten, als gezanten onder de mensen, alleen maar tegen de mensen zeggen dat zij als 
dwazen op zand hebben gebouwd, en dat zij niet hebben geweten hoe zij moesten bouwen op de 
onwankelbare rots van Petrus, waarop de mens de ware Kerk voor zijn Vader en Heer had moeten 
bouwen. En ik zeg u, van al die glorie, van al die macht, zal niet één steen op een andere blijven 
staan. Maar wat zal de massa van het volk hierna doen? Wat zullen de kuddes doen zonder herders 
en zonder hindernissen? Waarheen zullen de schapen hun schreden richten als de klokken hen niet 
meer naar de schaapskooi roepen? 
25 Dan, mensen, wanneer de schapen hun geblaat wenden tot de andere wereld, wanneer zij hun 
herder zoeken op de top van de berg, dan zal Mijn koninkrijk tot allen komen. Ik zal komen volgens 
Mijn belofte, volgens het woord van Mijn profeten "in wolken", en ieder oog ─ van zondaars en van 
niet-zondaars ─ zal Mij zien. Dan zullen de mensen, geschokt door het geestelijke, verschrikt door de 
waarheid, naar boven kijken en alles vergeten wat onder hun voeten is. En zij zullen niet langer 
heiligdommen van graniet aanschouwen, noch zullen hun oren de tonen van klokken blijven horen. 
Dan zal de mensheid ─ ontwakend van hart tot hart, van volk tot volk en van natie tot natie ─ opstaan 
in verlangen naar de Heilige Geest, die Zijn schatkist heeft geopend om de schat te openbaren en te 
plaatsen in alle mensen van goede wil. 
26 Maar wie zullen in die tijd de uitleggers van Mijn tekenen zijn? Wie zal de geheimen van de Heilige 
Geest verklaren aan de mensheid, die dan reeds tot de Vader ontwaakt zal zijn? 
27 Gij weet wel, dat gij dezen zult zijn, dat gij door Mij zult worden verspreid naar de verschillende 
punten van de aardbol, opdat uw mond als bazuinen moge zijn in het midden van de nacht ─ opdat 
uw getuigenis krachtige werken moge zijn, die het hart der mensen beroeren. Dan zul je in staat zijn 
tegen de wereld te zeggen: "Hier is het zesde zegel in zijn glorie! Hier is het Zesde Zegel op het 
hoogtepunt van zijn tijd ! Hier is de Heilige Geest die Zichzelf meedeelt aan de geest van de mens ─ 
de Herder die het schaap zoekt en het Zijn stem laat horen, Zijn woord, Zijn overleg, zonder 
bemiddeling van iets materieels!" En velen zullen naar u luisteren, want gij zijt het die standvastig 
wandelt. Er zal geen aarzeling in u gezien worden, er zal geen gestotter op uw lippen zijn. U zult uw 
duidelijke, diepgaande en veelomvattende getuigenis brengen aan allen die het wensen te 
ontvangen. En jullie zullen gezien worden als apostelen, gehoord worden als profeten, en ontvangen 
worden in de schoot van kerken, huizen en instellingen als pioniers en ambassadeurs van mijn 
Goddelijkheid! 
28 Wordt sterk, o volk! Wees voorbereid en laat mijn werk diep tot je doordringen. Hou het, hou het 
daar, want je zult het nu bestuderen. Voorwaar, Ik zeg u: hoewel gij reeds veel van Mijn werk 
begrijpt, begrijpt gij nog niet alles. In de tijd van bezinning die ik jullie gun, zullen jullie veel lessen 
kunnen begrijpen die jullie zullen verrassen. U leeft nu in het Derde Tijdperk, maar u hebt nog niet 
begrepen hoe u de profeten van het Eerste Tijdperk moet interpreteren. U hebt u niet verdiept in het 
Woord dat Jezus u in dat Tweede Tijdperk heeft gezegd, en het Werk dat de Heilige Geest u heeft 
geopenbaard, hebt u nog niet geassimileerd in uw begrip. Toch zult gij deze drie Testamenten, deze 
drie Openbaringen, in uw geest moeten samenvoegen tot één, want zij vertegenwoordigen alle één 
Wet, één Boek, één Weg, één Waarheid. 
29 De tijd nadert dat de boeken van de Eerste en de Tweede Tijd in jullie handen, voor jullie ogen, in 
jullie geesten zullen terugkeren, en dan zullen jullie in staat zijn om het verleden door het heden te 
begrijpen en het heden te bevestigen door de geopenbaarde leringen in de voorbije tijden. 
30 Ik heb de mensenhanden van Mijn boodschappers toegestaan de geschiedenis te schrijven die uw 
verleden is. Ik heb Mijzelf in dit Derde Tijdperk bekend gemaakt door deze stemdragers die door Mij 
zijn uitgekozen en voorbereid om jullie nieuwe openbaringen te verkondigen. Dit is je cadeau. Ik heb 



ook op profetische toon tot jullie gesproken en profeten opgewekt in dit Derde Tijdperk om tot jullie 
te spreken over de gebeurtenissen die komen gaan, en deze profetie is jullie toekomst. 
Het verleden, het heden en de toekomst zijn zoals jij, ze bevatten alles. Het is de eeuwigheid, die Ik u 
schenk, waarin gij leeft, en die gij moet bezitten volgens mijn wil, zodat gij niet alleen de aardse tijd 
bezit, en ook niet alleen meester zijt van deze tijd. 
31 Spreid je spirituele armen uit! Spreid je vleugels! Open uw ogen en omhels de eeuwigheid, want u 
bent een spiritualist die zich bewust is van het leven, van de bestemming der gebeurtenissen, en 
begrijpt al wat is geweest, al wat is en al wat zal zijn. Mijn Licht heeft jullie veel dingen doen 
begrijpen, en jullie zullen nog meer begrijpen als jullie je voorbereiden. U zult voor theologen en 
theosofen staan, en zij zullen verbaasd zijn. Laat er dan geen lafheid in u zijn, laat er geen gebrek aan 
geloof in u zijn, o Israël, want dan zoudt gij beven voor hen die waarlijk, waarlijk niet groot zijn in 
mijn ogen. Ook andere geestelijke ogen zullen jullie als gelijken zien, als "werkers" van deze tijd ─ als 
zielen die vandaag deel uitmaken van mijn geestelijke koren, die reeds lang onder jullie zijn als 
werkers van deze gangen, als wegbereiders, boodschappers en stemdragers. 
32 Kijk, o zieners! Voel, o geliefd volk, deze grote legioenen die hier zijn, die vol liefde, vol eerbied, 
vol vreugde in hun ziel over en met u zijn. 
Daar zijn Roque Rojas, Damiana Oviedo, alle stemdragers die naar de Spirituele Vallei zijn vertrokken, 
de "werkers", de "pilaren", de gemeenschapsleiders, en velen van hen die het geestelijk merkteken 
van Mijn aanwijzing dragen en een volk vormen, een legioen van geestelijke werkers, die zich op dit 
ogenblik met u vermengen om het volk van het Derde Tijdperk te vormen, de geestelijke werker van 
dit Derde Tijdperk die zich voorbereidt om de Heilige Geest te ontvangen die zich onder de mensheid 
manifesteert. Ook zij bieden Mij hun zending aan, tonen Mij hun zaad en helpen jullie in je 
voorbereiding, opdat jullie waardig zullen zijn het aan de Vader te tonen. 
33 Gij zijt allen verenigd in dit gezegend uur, in dit ogenblik van oordeel en liefde, één familie 
vormend, één volk voor het aangezicht van de Vader. In welk gebied trilt je ziel op dit moment? In 
het spirituele rijk. Dat is waarom je deze vrede en gelukzaligheid voelt. Je bent de tegenslagen van de 
wereld vergeten. Het gewicht van je last voel je niet meer, en de bitterheid in je mond is op dit 
moment slechts zoetheid. Waarom, mensen? Omdat je boven de mensen, religieuze ideeën en alle 
sekten staat. Je staat stiekem op, nederig, omdat je vreugdekreet geen weerklank vindt in de 
uitgestrektheid van deze wereld. Maar daar, in het spirituele rijk, zie je de verheffing, de 
dematerialisatie van alle wezens om hulde te brengen aan de Schepper. 
34 Je voelt je omringd en omringd door een oneindig aantal entiteiten die zich laten voelen omdat ze 
zijn ontwaakt bij de stem van gerechtigheid. Maar wanneer jullie dit horen weerklinken door de 
menselijke stemdrager, dan hoort de hele kring van de aarde het in het binnenste van de geest en 
jullie vragen Mij: "Vader, zal het Koninkrijk der Hemelen, Uw Koninkrijk, nu geheel bij ons zijn?" Maar 
de Vader zegt tegen jullie: "Ik zou willen, Ik zou willen dat jullie het Koninkrijk der Hemelen al in jullie 
hart zouden dragen. Maar tot op de dag van vandaag hebben jullie dit nog niet bereikt, soldaten van 
Mijn zaak!" 
35 Je zult nog steeds moeten worstelen, je zult nog steeds moeten werken en lijden om je vakbond 
te bereiken. Maar het zal de verwezenlijking van je eigen eenheid zijn die je zal doen voelen dat het 
Koninkrijk van de Vader in het binnenste van je hart is. Dit Koninkrijk is het Tweede Jeruzalem, de 
witte stad waar ik wil dat jullie wonen. Haar poorten zijn open en haar inwoners zijn bereid, en 
binnen haar muren is er vrede, verlossing, eeuwig leven. 
Je moet nog iets langer over het pad lopen, dan heb je die stad bereikt. Thans, evenals in het Eerste 
Tijdperk, kan ik u, evenals Mozes, zeggen: "Zie, aan de horizon, het beloofde land!" 
36 Mozes, in zijn laatste uur, zag uw binnenkomst in het beloofde land niet. Zelfs de Meester, aan de 
vooravond van zijn dood als mens, kon de wending van het volk tot zijn wet niet zien. Toen de Heer 
een berg had beklommen, zoals Mozes die in de Eerste Eeuw had beklommen, en Hij het aardse 
Jeruzalem zag zondigen als te allen tijde, verzonken in zijn eeuwenlange slaap, stortten de ogen en 
het hart van de Meester tranen over die geliefde stad, en Hij riep uit: "Jeruzalem, Jeruzalem, gij hebt 
het goede niet gekend dat met u geweest is! Ik zou jullie verzameld hebben zoals de leeuwerik haar 
kuikens verzamelt. Maar jullie zijn in slaap gevallen en hebben mijn stappen niet gevoeld, noch mijn 
woorden gehoord." Heden, in dit uur, zeg Ik tot u, o volk: "Israël, Israël, gij hebt Mij zo lang bij u 



gehad, maar gij zijt niet in staat elkander lief te hebben met de liefde waarmede Ik u heb liefgehad. 
Gij hebt u niet verenigd, ofschoon de Vader u zo dikwijls tot deze liefde en tot deze broederschap 
heeft geïnspireerd en Hij Zichzelf tot de leeuwerik had gemaakt onder wiens vleugels alle kuikens 
plaats hadden kunnen vinden en elkaar hadden kunnen erkennen. Maar zoals in het verleden, blijft 
de kracht in u om de reis van het leven voort te zetten. 
37 Komen jullie om het Beloofde Land in te nemen? 
38 Ja, geliefde mensen. Al vanaf hier kun je de lichten van de Grote Stad zien. Hier ruik je de geur van 
de tuinen al. Reeds van hieruit hoort men de stemmen van zijn inwoners, zijn volk, en deze indruk 
van de werkelijkheid moedigt u aan op uw weg om er niet van af te wijken. Dit prachtige hemelse 
panorama nodigt u onophoudelijk uit om voorwaarts te gaan om aan zijn poorten te kunnen komen 
en eindelijk te kunnen zeggen: "Ik heb het Beloofde Land door mijn inspanning ingenomen". 
39 Het geloof en de moed van Mozes leidden jullie in het Eerste Tijdperk naar het Beloofde Land ─ 
een land dat een afspiegeling was van het Hemelse Vaderland, het Eeuwige Thuis. Het bloed van het 
Lam, het bloed van de Meester heeft u gered in de tweede tijd. Dit is je prijs. Niemand zal Mij kunnen 
ontnemen wat van Mij is. En in deze tijd verheft Mijn Woord, dat door het menselijk verstandsorgaan 
wordt overgebracht, jullie op de Weg ─ een middel waarmee Ik jullie de grote leringen van het Derde 
Tijdperk heb geopenbaard ─ nog één keer. Het is het licht van uw geweten dat u niet toestaat van het 
pad af te dwalen, het is dezelfde open bres voor de waarheid. 
Neem er nooit afstand van, want de tijden van de oorlog van woorden en wereldbeelden naderen, 
de oorlog van standpunten, van interpretaties in mijn Werk. Vergeet mijn wet, mijn openbaringen en 
mijn leer niet, maar pas op voor de uitleg die uw medemensen eraan geven. Onderwerp de 
interpretatie, de interpretatie die anderen aan mijn wet geven, aan uw oordeel, aan uw geestelijke 
gevoeligheid, en als u vindt dat die interpretatie juist is, aanvaard haar dan. Als anderen u voor zijn in 
inzicht, wees dan onpartijdig en rechtvaardig, en geef de eerste plaats aan hen die vóór u ontwaakt 
zijn en in de kern van mijn Werk zijn waarheid, zijn eeuwige waarde, zijn licht hebben ontdekt. 
40 Ik laat jullie weer achter als schapen tussen wolven. Maar deze schapen zijn voorbereid, ze gaan 
niet zonder herder. Zij kennen de veilige weg en weten waar de hindernis ligt. Zolang je op het pad 
loopt, heb je niets te vrezen. Want het is gemakkelijker voor een wolf om een schaap te worden dan 
voor een schaap om een wolf te worden. Maar als jullie van het pad zouden afdwalen en in de huid 
van trots, ongehoorzaamheid, eigendunk of materialisme zouden kruipen, dan zouden jullie 
roofzuchtige wolven worden, razende wolven. Maar dan wee jou! Want er zullen sterkere wolven 
zijn en sterkere rechtvaardigheid, vallen en afgronden. 
41 Mijn weg staat in uw geweten geschreven. Weldra zult gij geen herders meer op aarde hebben, 
noch geestelijken om voor uw ogen riten te vieren, noch plaatsen van samenkomst om de universele 
tempel van God te symboliseren. U zult de hele wereld als een tempel hebben, voor uw geest de 
Heer, de Meester, uw liefhebbende Jezus vol wijsheid en liefde, altijd klaar om u te horen. U zult 
geen ander altaar hebben dan uw hart, noch een andere gids dan uw eigen geweten. 
42 Deze lessen zijn aan u geopenbaard en hebben vorm gekregen in uw geest. Je zult niet meer van 
het pad kunnen afdwalen, want je hebt het goed gekend. Wanneer de wereld ziet, dat gij leeft 
zonder aardse goden, zonder riten, zonder herders, zal zij verontwaardigd zijn, zal zij u veroordelen 
en datgene, wat hun getuigenis zou kunnen afleggen van mijn waarheid en dat het uw werken, uw 
deugd, uw leven zal zijn, dat u niet alleen zal doen blijven. Want gij zult mijn Werk niet alleen door 
uw lippen verspreiden, gij moet het ook beleven, want een daad van uw leven is meer waard dan 
duizenden van uw woorden, hoe overtuigend die ook mogen zijn. Liefde, zachtmoedigheid, 
opoffering: op die manier zal de wereld Mij in jullie herkennen. 
43 Ik laat u in Mijn plaats als leraars, en al voelt gij u bij Mij altijd als kleine kinderen, bij de mensen 
zult gij zijn als meesters, als oudere broeders en zusters die de achterblijvers alles geven wat Ik u 
gegeven heb. En als zij, door hun liefde, hun toewijding aan Mijn Werk, groter worden dan jullie, geef 
het hun toe en glimlach ─ maar met een glimlach van liefde, van geestelijke voldoening. Want voor 
jullie zal waarlijk een nieuwe tijd aanbreken, waarin jullie hen op de weg zullen inhalen, zodat allen 
gelijk zullen zijn, want jullie zijn allen vanaf het begin op dezelfde wijze voortgekomen en moeten 
ook Mij als gelijken bereiken. 



Jullie zullen allemaal groot zijn om mij te begrijpen. Jullie allen zullen geesten zijn met kracht, met 
wijsheid en met liefde, om de Vader aan te voelen en te begrijpen, en samen met Hem het heelal te 
besturen, zoals Mijn Wil is. Want thans zijn jullie superieure mensen tegenover inferieure; maar zoals 
Ik jullie deze wereld heb toevertrouwd opdat jullie erin zouden heersen, zo zullen jullie later, 
wanneer Ik jullie naar Mijn Koninkrijk breng, allen prinsen zijn tegenover de Vader en zullen jullie 
heersen over heel de schepping. Jullie zullen dan heersers van ware grootsheid zijn. Niemand zal zich 
superieur voelen aan een ander. De liefde zal al uw werken beheersen, en gij zult altijd volmaakte 
geestelijke zaligheid hebben, de Vader liefhebbend en uzelf liefhebbend. U zult noch de Vader, noch 
uw naaste afwezig of verafgelegen voelen. De ene wereld zal naast de andere liggen, net zoals het 
ene huis nu naast het andere ligt. 
44 Zo, volk, zo, discipelen, zal Ik jullie tot volmaaktheid brengen, zo, volgens Mijn wil, zullen jullie 
aankomen in deze grote "stad" die van eeuwigheid af is voorbereid, opdat jullie de bewoners zullen 
zijn, de eeuwige bewoners in deze vrede en in deze volmaaktheid. 
45 Alles wat Ik u heb geopenbaard van 1866 tot 1950, door middel van de vorige vorm van 
overdracht, kunt gij vinden in het Boek der Zeven Zegelen, en alle gebeurtenissen van deze mensheid 
bevestigen wat daarin geschreven staat. Ik heb Mijzelf altijd bekend gemaakt aan Mijn kinderen. Op 
dit moment hebben jullie nog deze vorm van manifestatie, die nu met jullie zal ophouden. 
46 Een nieuwe manier om Mij bekend te maken zal komen: De perfecte vorm van geest tot geest. De 
geestelijke manifestatie zal onder de mensen een hoge graad van volmaaktheid bereiken, maar zij zal 
haar hoogste graad pas bereiken wanneer gij de wereld en het omhulsel van het lichaam hebt 
verlaten. Ik zal doorgaan met vele mysteries te ontrafelen door deze gave, Ik zal nieuwe en grote 
openbaringen voor jullie doen. De mensen zullen het pad van de vergeestelijking betreden, en op 
deze wijze zullen zij het licht vinden voor hun ondernemingen, voor hun missies, voor hun 
opdrachten, en voor hun wetenschap. 
47 Door middel van de dialoog van geest tot geest zal ik door allen ondervraagd en gezocht blijven 
worden. Langs deze weg zal Ik tot Mijn kinderen spreken en hen inspireren. Gezegend is hij - dat zeg 
Ik jullie vandaag - die Mij door deze genade zoekt met nederigheid, met zachtmoedigheid en met 
eerbied, want hij zal in Mij een rijke en onuitputtelijke bron van licht, van openbaring en van 
weldaden vinden. Maar wee hem die Mij op een slechte wijze zoekt, want Ik zal hem bezoeken om 
hem zijn dwaling te doen inzien. Als hij dan nog dwaas is, zal hij slechts in aanraking komen met het 
schijnbare licht, dat duisternis en verzoeking is! 
48 Beetje bij beetje zijn jullie gekomen vanaf het begin van mijn onderricht. Jullie zijn aan mijn 
voeten gekomen moe van de weg, ziek ─ en velen zonder iets goeds ─. Mijn woord en mijn bewijzen 
van liefde overwon alle ongeloof. Mijn spirituele essentie versloeg het materialisme. Ik veranderde 
de harde harten die op rotsen leken in gevoelige harten en maakte zondaars tot mijn dienaren. De 
mannen en vrouwen die zich aan ondeugden overgegeven hebben, heb Ik een vernieuwing laten 
ondergaan, opdat zij Mijn werkers zouden worden. Velen die niet in staat waren hun eigen schreden 
te richten, veranderde ik in kerkleiders om het geweten van het volk te scherpen. Vele profane 
lippen hebben later het Goddelijke Woord moeten uitspreken. Vele ongeschoolde en onhandige 
geesten, gesloten voor het licht van de wetenschap en de menselijke kennis, openden zich gewillig 
om toegang te verlenen tot het licht van de geestelijke wereld. Maar voorwaar, ik zeg jullie: Ik heb 
Mijn geroepenen niet onderverdeeld in klassen, in kasten of familiegeslachten. Ik heb de 
wetenschapper niet afgewezen, ik heb de schriftgeleerde niet afgewezen. Ik sloot de deuren niet 
voor de geschoolden, want dikwijls begrepen de geschoolden Mij eerder en beter dan de 
ongeschoolden. In andere gevallen hebben de ongeschoolden en onwetenden eerder bekend dat de 
verlichting van de ziel in hen heeft plaatsgevonden. 
49 Ik heb iedereen gebeld. Ik heb een gezant, een heraut op het pad van Mijn kinderen geplaatst, en 
als velen gehoorzaam en gehoorzaam zijn geweest aan de stem van Mijn roep, zijn anderen doof 
geweest en zijn nooit tot Mij gekomen. Maar van hen die hebben volhard ─ sommigen in hun 
overtuiging, in hun geloof, anderen om hun ongeloof te overwinnen totdat zij hebben getriomfeerd, 
anderen in hun ziekte totdat zij gezond zijn geworden, en nog anderen die tot Mij hebben gezegd: 
"Vader, indien Gij Mij niet wilt genezen, zo zal ik U ook volgen." 



50 Uit allen die Mij hebben liefgehad, heb Ik Mijn Lichaam van "werkers" gevormd, Mijn nieuwe 
apostolische groep en Ik heb de aanwezigheid toegestaan van talrijke nederige en arme 
ontmoetingsplaatsen, opdat het volk zich in hun schaduw zou verzamelen en daar Mijn Goddelijke 
openbaring zou ontvangen door middel van Mijn stemdragers, de giftdragers, de kerkleiders, de 
"pilaren", de zieners, de "gouden veren" en de "eerste stenen". Want Ik heb tot dit volk gesproken 
door de zeven gaven, die de zeven geesten belichamen (voor Gods troon), Ik heb hen geleid, en Ik 
heb hen toebereid. Ondanks de onvolmaaktheden van Mijn uitverkorenen, ondanks hun gebreken en 
hun gebrek aan inzicht, heb Ik altijd Mijn Werk geopenbaard ─ zij het in een woord, in een gezicht, in 
een beproeving, opdat dit een aansporing en een stimulans zou zijn voor dit volk en opdat zij die 
reeds in de waarheid van deze openbaring geloofden, nooit meer zouden twijfelen. 
51 Hoewel velen Mij de rug hebben toegekeerd, zijn velen op het pad gebleven en hebben Mij 
gevolgd tot het einde van deze periode. Deze standvastigen, deze werkers, deze leiders van menigten 
zijn jullie. Want gij hebt allen massa's zielen, harten achter u getrokken, en hebt gezien hoe deze 
zelfde massa's veranderden in hun gezondheid, in hun zeden en in hun godsdienstige praktijken. 
Ofschoon gij hen bij hun eerste schreden arm, ziek, behoeftig en onwetend hebt gezien, ziet gij nu 
licht op de lippen van de scharen Israëls, waarachtigheid in hun daden, vernieuwing in hun leven, en 
verlangen, begeerte en volmaaktheid in hun aanbidding van God. 
52 Aan niemand heb Ik Mijn woord verloochend. Ik ben altijd paraat geweest voor deze mensen, en 
door al deze tussenpersonen heen heb ik essentie, waarheid en leven uitgestraald. Niet allen hebben 
geweten hoe zich voor te bereiden, niet in allen heb ik spiritualiteit ontdekt. Degenen die het meest 
hebben bereikt, hebben dat te danken aan hun voorbereiding, hun verheffing en hun toewijding aan 
Mijn Werk. Maar nu is de laatste dag gekomen, die ik aan allen heb aangekondigd. Want er is 
niemand die niet weet dat de Vader op die datum voorgoed een einde moet maken aan zijn woord in 
de vorm waarin jullie het hebben gehad. 
53 Zijn de mensen klaar voor deze gebeurtenis? 
54 Is de discipel sterk genoeg voor deze test? 
55 Sommigen zie ik sterk en anderen zwak, en de Meester zegt tot de sterken: Vraag naar de 
zwakken! En voor de ontwaakten: Kijk uit naar hen die slapen! En aan hen die het meest vooruit zijn 
gegaan: Voel de verantwoordelijkheid voor hen die achterblijven! En aan hen die het meest hebben 
ontvangen: Wees je ervan bewust en deel deze leringen met anderen als de tijd daar is! 
56 Maar de Vader vraagt aan zijn volk: "Waarom willen jullie de Meester nog langer tegenhouden? 
Waarom vraag je dat de Vader verder gaat dan zijn eigen woord, door jou een voorbeeld van 
onvolmaaktheid te geven? Hebben jullie niet begrepen dat Ik onveranderlijk ben, dat Ik 
onverbiddelijk ben, dat Ik volmaakt ben? Missen jullie Mijn woord dat Ik jullie al zovele jaren geduldig 
geef? 
57 Mijn woord is een volmaakt werk geweest, dat nu bij u is geëindigd. Jij hebt de gaven, jij hebt de 
leer, jij bezit mijn openbaringen. Ik heb je voorbereid: Wat kan je nog meer vragen? Wat willen jullie 
nog meer van de Vader, o mensen? 
58 Doch zij die slapen - de ongehoorzamen, die gewoon zijn geworden te ontheiligen, buiten Mijn 
geboden te gaan en te zeggen: "Wij kunnen buiten het woord des Heren gaan. Hij kan Zijn volk alles 
schenken. Onze wil kan geschieden." 
59 Ach, voorwaar, dezen weten niet wat zij zeggen, noch weten zij waaraan zij zich blootstellen, 
omdat het oordeel van de Vader kan worden ontketend! 
60 De grote dag van de gerechtigheid des Heren is reeds met u aangebroken, en ook de menselijke 
gerechtigheid ─ waakzaam, dreigend, verlicht door mijn goddelijke gerechtigheid ─ kan zich instellen 
om de werken der mensen te oordelen! 
61 Allen die een Goddelijk Werk hebben aanvaard, Geestelijk Woord ─ allen die Mijn Leer en Mijn 
Wetten hebben gebruikt om de mensen te regeren, hen te onderrichten, hen te beteugelen in hun 
ondeugden en in hun zonden, hen te leiden op de weg van de eeuwigheid, staan in het oordeel. 
Onder hen staat gij, Israël, op de eerste plaats, en na u komen alle godsdiensten. 
62 Hier zijn mijn weegschalen! Hier is Mijn gerechtigheid, en ook Mijn meedogenloze zwaard! 
Wantrouw Mij niet meer, Mijn volk! Weest niet als deze mensheid, die in het Jaar van Bezinning, in 
het Jaar van Vergeving en Verzoening, is opgestaan, haar moordwapens heeft gegrepen, de witte 



bladzijde van de vrede met broederlijk bloed heeft bezoedeld en - waarlijk, zeg Ik u - Mijn 
vredesvoorstel heeft getrotseerd! 
63 Wee de wereld! Ze staat op de rand van haar afgrond! Hij staat op het punt de grote kelk van 
lijden tot de droesem te ledigen, en hij zal een grote kreet van pijn moeten slaken om te ontwaken. 
64 Zo heeft de mens het gewild. Ik heb hem Mijn vrede aangeboden, Ik heb hem Mijn liefde 
aangeboden, Ik heb hem meer benaderd, en toch ─ wil hij niets van Mijn koninkrijk, hij wil het zijne. 
Noch iets van mijn macht ─ hij heeft liever zijn eigen macht. Noch iets van Mijn feestgewaden ─ hij 
wil zich in trots blijven wikkelen. Hij wil geen leven in eeuwigheid, hij wil slechts tijdelijke macht en 
dood, die rekenschap zal afleggen van alle daden der mensen. 
65 Ik heb een plaats voorbestemd voor allen die mijn vrede zoeken en die de dood vinden in de 
onrechtvaardige oorlogen der mensen. Want er zijn velen die op het slagveld staan met een wapen 
in hun rechterhand, maar het geweten spreekt tot hen. Het snikkende geweten, de wanhoop in het 
hart, zegt tot de Vader: "Vergeef mij, want ik zaai de dood. Want ik heb U er pijn mee gedaan." 
66 Dit zijn degenen die Mij hebben gevoeld. Ik zal ze redden. Bid voor hen, mensen. Velen zullen 
terugkeren naar vrede, velen zullen terugkeren naar huis. Zij die vallen, zij die hun lichaam in puin 
achterlaten, zullen glorieus opstaan in de geest, omdat Mijn Stem hen roept naar dit Rijk van Vrede 
en Gerechtigheid, om hun te zeggen: op aarde hebben jullie geen gerechtigheid gevonden, maar 
Mijn Gerechtigheid bestaat en roept jullie, omringt jullie en wekt jullie tot leven. 
67 U zult nog vele pijnlijke beproevingen doormaken. Het jaar 1951, aan het begin waarvan slechts 
enkele uren zullen voorbijgaan, zal een "geschenk" van beproevingen in de mensheid brengen, en als 
het jaar 1950, voorbereid met het licht van de Vader, werd overschaduwd door de tragedie van de 
mensen, werd doordrenkt met het bloed van henzelf, werd geschokt door de grote gebeurtenissen ─ 
waarlijk ik zeg u, het jaar 1951 zal de mensheid nog meer schudden. 
68 Jullie die deel uitmaken van Mij en bereid zijn al deze beproevingen te doorstaan, houd niet op 
met "waken", houd niet op met bidden. Onthoud dat je als een mantel van vrede bent. Onthoud dat 
jullie de eigenaars zijn van de balsem. Bedenk dat jullie troost zijn in deze wereld en dat Ik jullie 
daarom niet met Mij meeneem in dit uur waarin jullie verenigd willen blijven met mijn Universele 
Straal en met mijn geestelijke wereld, en deze wereld niet willen verlaten om het Allerhoogste 
Koninkrijk te kunnen ervaren. Die tijd is nog niet gekomen voor jou. Blijf nog steeds bij de mensen en 
wees zegenend en vergevend voor hen. 
69 Uw wapens zijn klaar. Je kracht zal je doen vorderen tot het einde. Maar voorwaar, ik zeg jullie: 
Denk niet dat deze calamiteiten alleen voor jou voelbaar zijn. Denk dat ik je in elke beproeving een 
genade schenk. Elk lijden en elke tegenslag zal vergezeld gaan van een zegen en een bewijs van liefde 
voor jou. 
70 Ik heb tot u gesproken als rechter. Ik ben bij jullie geweest als rechter, maar Mijn jurisdictie is 
universeel. Als Meester hebt gij Mij gehad gedurende deze jaren van onderwijs, die hun hoogtepunt 
bereikten in de laatste drie jaren, die Ik opdroeg ter herinnering aan die drie jaren waarin Ik in het 
Tweede Tijdperk predikte, en ook als herinnering aan de drie tijden. 
Mijn onderwijswerk als Meester is alles van Mijn Woord. Mijn openbaring als de Heilige Geest is alles 
wat ik tot u heb gezegd in deze tijd van onderricht. Dit boek is geschreven met het vuur van de 
Heilige Geest in je geweten, in het vlees van je hart, waar mijn woord onuitwisbaar zal blijven. Het 
richt zich op de hele wereld. En alles wat in het verleden een ondoordringbaar mysterie voor jullie 
was, wordt nu opgehelderd door stralen van licht die wonderbaarlijk zijn voor jullie geest in dit Derde 
Tijdperk. 
71 Ik laat u achter als uitleggers van mijn werk, van mijn woord, van mijn geboden. Zie hoe de 
mensen slechts verward zijn geraakt in het verlangen om door te dringen in het Woord van de Heer, 
in Zijn Wet, in Zijn Profetieën, en in alles wat Johannes op Mijn Goddelijk bevel aan de mensheid 
heeft overgeleverd! Hoe zullen mensen, theologen, uitleggers, tot de waarheid kunnen komen?..: 
Door de getuigenis die je aflegt van wat de Heilige Geest tot je sprak. 
De Heilige Geest heeft licht geworpen in al zijn leringen. Hij heeft niets verzwegen. Alle sluiers zijn 
weggetrokken en de schatkist is geopend voor de mensen. Jullie zijn de beheerders van dit licht, 
want jullie zijn discipelen en kinderen van de Heilige Geest genoemd. Ga daarom naar het volk en 
laat het begrijpen. U zult zien hoeveel vreugde er in hen zal zijn wanneer zij eindelijk de transcripties 



kunnen lezen en begrijpen wat zij voorheen niet konden bevatten - de profetieën die zij in vervulling 
hebben zien gaan en die welke nog in vervulling moeten gaan. 
72 Op deze wijze zult gij deze hoge bestemming vervullen, o profeten en apostelen van de Heilige 
Geest, o gezegend volk van Israël! Zo zijn jullie Mijn discipelen geweest in deze tijd, zo hebben jullie 
Mij als Meester gehad, toch wil Ik dat jullie Mij eindelijk kennen als Vader. 
73 Je zit nog één keer aan mijn tafel van liefde. Jullie zijn allemaal mijn discipelen. Ik heb het brood 
altijd in twaalf delen verdeeld, en de twaalf stammen van Mijn volk hebben dezelfde hoeveelheid 
gegeten. Bij het Heilig Avondmaal, de laatste keer dat Ik at omringd door Mijn Apostelen in die 
Tweede Tijd, zei Ik tot hen terwijl Ik het brood nam: "Neemt en eet, dit is Mijn Lichaam." Ik zegende 
de wijn en gaf hun die te drinken, zeggende: "Drink, dit is Mijn bloed." Maar daarna voegde ik eraan 
toe: "Doe dit ter herinnering aan Mij!" 
74 Gedurende het gehele tweede tijdperk is de mensheid gevoed door dit symbool. Maar toen de 
Vader weer onder u verscheen, niet meer in het lichaam door Jezus, maar geestelijk tussen de 
wolken, en Hij zich bekend maakte door het licht van zijn goddelijke Geest door middel van nederige 
menselijke schepselen, heb ik u gezegd: De tijden zijn veranderd, de eeuwen zijn voorbijgegaan, en 
heden is Mijn Woord het Lichaam, en de betekenis ervan is het Bloed. Uw gemeenschap met de 
Meester is spiritueel. Maar op dit ogenblik, nu Ik u Mijn woord voor de laatste maal in deze vorm 
geef, zeg Ik u: vergeet niet dat dit woord, dat voor dit volk voeding en essentie en leven, verlossing 
en vernieuwing, gezondheid en hoop is geweest, eeuwige essentie bevat en dat het, ook wanneer u 
het niet meer hoort door de stemdragers, altijd in u zal zijn als bron van leven, als brood, als 
uitgelezen voedsel, als balsem en hoop. 
75 Bewaar wat ik je nalaat en draag het altijd in je ziel. Maar als jullie in volmaakte gemeenschap met 
jullie Meester willen treden, als jullie Hem volledig in jullie hart willen ontvangen, dan zal de 
voorbereiding, de zuiverheid van denken en hart voor jullie voldoende zijn om de ziel te laten 
ontsnappen, die Mij heel snel zal weten te vinden. Het zal mij omvormen tot voedsel, tot een 
voeding vol leven en goede smaak. 
76 Bereidt u zó voor, o mensen, dat gij altijd in deze volmaakte gemeenschap zult komen. Nooit zal 
het u ontbreken aan Mijn bemoediging en Mijn vrede. Gij zit rondom Mij, eet dit Brood des Levens, 
en de Meester zegt ook tot u, zoals Hij in een andere tijd heeft gedaan: Onder de nederigen, onder 
hen die Mij zeer hebben liefgehad ─ onder hen die Mij geduldig en volhardend hebben gevolgd 
ondanks beproevingen, zijn er die Mijn Werk zullen overleveren aan de handen van de menselijke 
justitie. Sommigen zullen doorgaan met het vervalsen van Mijn Werk, Mijn eigen Woord, Mijn 
Testament voor armzalig geld, en jullie zullen je nog één keer afvragen: "Zal Ik morgen veranderen 
van een ijverige en gehoorzame arbeider in een verrader?" 
"Wie is die Meester," vraagt je geest Mij, en Ik zeg het je: Je weet het niet. Maar op dit ogenblik 
bereid Ik jullie voor, Ik geef jullie kracht, zodat jullie het aan Mij alleen kunnen overlaten om jullie te 
oordelen. 
77 Wanneer gij op uw weg de verrader, de onoprechte, de hardvochtige, de zwakke of ongelovige, 
de godslasteraar, de wereldvreemde ziet, staat dan op, vergeeft hem ─ ja. Spreek tot hem met liefde, 
met dit woord van oordeel waarmee ik tot u gesproken heb. Maar laat het Mijn oordeel zijn, niet het 
uwe, mensen, want het uwe is nog niet volmaakt. Terwijl jullie binnen Mijn werk werken en het 
volbrengen, denk dan dat er geen verraders zijn ─ vergeet dat er wereldgezinden zijn, en denk dat er 
alleen gehoorzamen zijn. Veroordeel niemand, en heb alleen lief, vergeef, en werk. Want achter de 
vervulling van jullie zending zal mijn gerechtigheid staan en alles bepalen, aan allen hun licht, hun 
volmaaktheid teruggeven, hen corrigeren en waardig maken, binnen mijn Werk en mijn Wetten, hen 
die volmaakt zijn in hun begin van het leven en evenzo in hun einde. 
78 Mijn laatste woorden. Geloof je dat ik je kan leiden vanaf de hoogte van een kruis? De mensheid 
is niet vernieuwd. Klaagliederen bereiken Mij, godslasteringen van mensen bereiken Mij, het 
verdovende lawaai van mannenoorlogen, het wenen van kinderen, verlatenheid van mannen en 
vrouwen. Ik zie verdriet en armoede, ik zie keizerrijken in verval en machten die op instorten staan, 
adem van de dood in de hele mensheid. En te midden van al deze stemmen van vervloeking en 
sommatie is er een stem die weerklinkt onder de mensen en die zich uitstrekt tot Mij, die Mijn 
Goddelijke Geest beroert. Het is een woord dat zegt: "Kom!" Het is wat deze wereld tegen Mij zegt, 



"Kom!" Omdat de Geest Mijn belofte heeft, omdat de mensen weten dat Ik Mijn wederkomst heb 
aangekondigd, omdat de mensen elkaar hebben opgewekt door te zeggen: "De Heer heeft 
aangekondigd dat Hij zou wederkomen." Omdat zij, in het aangezicht van de afwezigheid van 
menselijke gerechtigheid, zich tot Mij wenden in verlangen naar Mijn vrede en gerechtigheid, om tot 
Mij te zeggen: "Heer, waarom komt U niet?" Waarom ziet U mijn pijn niet? Waarom overdenkt U 
mijn tragedie niet?" 
79 Ik kijk nu naar u, o mensheid. Mijn blik als Vader ziet jullie, maar Mijn ogen zijn ook die van een 
rechter. Je hebt Mij nooit als Vader gewild. Jullie hebben mij niet de heerschappij over jullie gegeven. 
Jullie hebben Mij niet als Meester gewild, alleen als Rechter, en als Rechter hebben jullie Mij nu op 
dit moment. 
Om de last in uw geweten niet te verzwaren, zeg ik u niet dat ik aan een kruis hang. Onzichtbaar sta 
ik op een berg, op de top van een berg, maar ─ net als aan dat kruis ─ met open, onmetelijk open 
armen om jullie te omhelzen. En zoals toen mijn zijde openging om water en bloed van liefde over u 
uit te storten, zo gaat vandaag mijn Geest open om over allen goddelijk water en bloed van 
vergeving, barmhartigheid en vrede uit te storten. 
80 Mijn armen zijn gespreid! Mijn hele geest voelt je pijn. Maar niet die fysieke pijn, niet die 
menselijke pijn, niet die pijn van gekwelde zielen. Het is goddelijke pijn ─ onbegrijpelijk voor beperkte 
wezens, het is een pijn die je niet kunt kennen. Want waarlijk, ik zeg u: Ik dorst, mensen, ik dorst, 
mensheid, naar uw vrede, naar uw heil en naar uw liefde! 
81 Zij die nu luisteren door middel van een menselijke stemdrager zouden op dat ogenblik hun hand 
niet durven opsteken om hun eigen broeder in het geloof te beledigen. Zij konden hun lippen niet 
openen om enige belediging tegenover hun Heer te uiten. Degenen echter die niet aanwezig zijn bij 
deze manifestatie, kunnen elkaar heel goed verwonden, doden, beroven van de kostbare schat van 
leven, welzijn en liefde. Dit gebeurt omdat ze niet weten wat ze doen. Maar op deze sublieme dag, 
een dag van wereldwijde liefde en gerechtigheid, horen allen die hun lichaam achterlaten om de 
geestelijke ruimte te doorkruisen, opnieuw de krachtige stem van Jezus die hun vanaf de top van 
deze berg zegt: "Waarlijk, heden zullen jullie met Mij in het Paradijs zijn." 
82 Allen die onder deze goddelijke invloed zijn voorbereid, zijn ontwaakt en zeggen tot Mij: "Heer, op 
de laatste dag van dit jaar dat "heilig" wordt genoemd, verlaat ik mijn lichaam om op te stijgen tot 
het Onbekende. Ontvang Mij!" Voorwaar, Ik zeg u, zij zullen Mij vinden in Mijn Koninkrijk. Maar voor 
hen die God lasteren, wanneer zij de ogen van het lichaam voor eeuwig sluiten, zullen de ogen in het 
geestelijke voor Mijn licht gesloten zijn, en zij zullen ze niet openen dan na hun eigen oordeel. 
83 Toen Christus als mens alle pijn voelde, en in die pijn voor korte tijd van de Geest werd verlaten, 
zei Hij als mens: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?" 
84 Vandaag zeg Ik tot allen die met Mij leven, wandelen, lijden en zondigen: Wanneer je de zwakheid 
van het "vlees" voelt, roep dan je geest aan, zoals de Meester deed. De geest is sterker dan het 
"vlees". Het "vlees" is en zal altijd zwak zijn. Maar als de beproevingen voor de geest zeer groot zijn 
en sterker dan zij, wend u dan tot Mij. Dit zal het enige geval zijn waarin ik zal toestaan dat uw 
lichamelijke omhulsel zegt, wanneer het de afwezigheid van de geest voelt als gevolg van deze kracht 
van beproeving: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?" Dan zal er onmiddellijk een 
lichtstraal zijn in uw ogen, in uw ziel, die haar opheft naar de weg van het licht, en haar bewijzen 
geeft dat zij niet alleen is, dat God nooit in de steek laat, dat de Vader Zijn kinderen niet in de steek 
kan laten, vooral niet op het ogenblik van grote beproevingen, wanneer die ten volle getuigenis 
afleggen aan hun Heer. 
85 Ik laat u verenigd achter en leg u de mantel van tederheid om die u altijd heeft omhuld en 
waarvan u de warmte reeds hebt gekend. 
86 Maria lag aan de voeten van Christus zonder ook maar één klacht of verwijt aan die mensheid te 
uiten. Daarom was zij in de ogen van de Vader groot als vrouw en als geest. Want zij is de Geest van 
het universele moederschap dat in God bestaat. En in dit gezegende uur laat Ik deze liefde in Mijn 
volk geprent, want jullie zijn het mariale volk van het Derde Tijdperk, dat de huidige en toekomstige 
mensheid de aanwezigheid zal doen erkennen van deze liefde, deze geur, deze oneindige tederheid, 
deze voorspraak en deze door de mensen niet begrepen maagdelijkheid. En zij die in Mij en in alles is, 



hoort de stem die tot haar zegt: "Blijf altijd als Moeder in het heelal!" En tot dit volk, dat de gehele 
mensheid van deze en andere tijden vertegenwoordigt, zeg ik: "Mensen, zoon, hier is je Moeder!" 
87 Ik wil je niet achterlaten met pijn of verdriet. Want hoewel Mijn Goddelijke Geest bedroefd is, 
doodbedroefd, wil Ik jullie achterlaten met de herinnering aan het laatste banket, opdat dit laatste 
uur, o geliefde mensen, het uur moge zijn dat een onuitwisbare herinnering achterlaat in jullie hart ─ 
het zoete uur, het uur van gemeenschap, van geluk, omdat jullie het "Woord" horen zoals jullie het al 
zo lang hebben gehoord. 
In dit uur waarin u het overvloedige geestelijke voedsel hebt gegeten totdat u uw geestelijke honger 
en dorst hebt gestild, denk dan niet aan het lijden van de wereld. Ik ben met iedereen. Denk niet aan 
het heden op dit moment. Leef voor een korte tijd in de toekomst, in die tijd van vrede die Ik voor 
jullie aan het voorbereiden ben, en zie jullie allen rondom de Vader aan die tafel, gevuld met liefde, 
de tafel van liefde, van onderricht, van openbaringen, en van vergeving. 
88 Neem en eet! Mijn woord is mijn lichaam. Neem en drink! Mijn bloed is de essentie die Ik in Mijn 
Woord heb gelegd, waar jullie Mij werkelijk hebben ontdekt in deze Derde Tijd. Niet in de 
stemdrager, niet in de toon van zijn stem, niet in de uiterlijke vorm van het menselijke woord, maar 
in het diepste van zijn betekenis. Er is de essentie die het bloed van mijn woord is. Drink het, want 
morgen zullen jullie brood en wijn zijn, lichaam en bloed onder de mensen! 
89 Ik laat u verenigd achter aan deze tafel, die nooit een tribunaal zal zijn, maar een bank voor 
discipelen en leerlingen die ondergedompeld zijn in de leer van de Meester, die zich door hun 
voorbereiding waardig maken dat Hij Zich op elk uur aan hen bekend maakt. Morgen zal Ik u 
verrassen zoals de Emmaüsgangers, zoals de apostelen die Mijn aanwezigheid en Mijn bewijzen 
nodig hadden om hen te bemoedigen en te verheffen, en evenzo zal Ik u verrassen. Er zal nooit 
onwaarheid onder u zijn, uw getuigenis zal altijd waar zijn. Dan zullen uw profetische lippen zeker de 
schreden leiden van de schare die dit geliefde volk hier is, en het zal nooit struikelen. Jullie zullen het 
behoeden voor de grote gevaren en het zegevierend brengen naar de poorten van het Nieuwe 
Jeruzalem ─ die stad die Ik jullie in dit Derde Tijdperk heb geschonken, opdat jullie het als de bewaker 
van hetzelfde aan de mensheid kunnen aanbieden ─ met zijn poorten open voor de hele wereld, 
waardoor zij die de waarheid verlangen, zij die hunkeren naar vergeestelijking, moeten binnengaan. 
En jullie, als de goede leiders en gidsen van de volkeren, zullen hen met ferme schreden naar het hart 
van de witglanzende stad brengen. 
90 Mijn oordeel is gegeven, mijn onderricht en mijn tekenen evenzo. Mijn Vaderlijke Vrede, Mijn 
streling is met allen. Voel, voel dat Ik je in waarheid en in geest naar Mijn Goddelijk Hart druk! 
91 Luister, luister naar de stem van de Vader die begint te weerklinken in het diepst van je hart, die 
begint te weerklinken in het diepst van je op dit moment. Want ik verlaat u van deze ogenblikken in 
de tijd van genade, in de tijd van dialoog van geest tot geest. 
92 O geliefde mensen, trekt er op uit, gaat de huizen binnen en sticht overal vrede! Breng mijn 
Testament en verdedig tot het einde mijn Trinitair-Mariaans Geestelijk Werk dat Ik u heb 
geopenbaard, dat Ik u in dit Derde Tijdperk heb toevertrouwd in vervulling van mijn Woord dat in 
voorbije tijden is gegeven. 
93 Ik kwam 'op de wolk'. Daarvandaan zond Ik Mijn Universele Straal neer, en door middel daarvan, 
vanaf 1866, vanaf Roque Rojas, tot 1950, hebben jullie Mij gehad in woord, in essentie, in 
aanwezigheid en in kracht, door middel van de laatste stemdragers door wie Ik Mijn Universele 
Woord heb laten weerklinken. Maar als gij vandaag enkelen hebt gekend die mijn volk vormen, de 
leden van het volk Israël, de twaalf stammen, dan zal morgen, door deze getuigen en afgezanten die 
ik onder de mensheid achterlaat, mijn woord bekend worden over de gehele wereld. Het zal als 
waarheid worden verkondigd en een anker van redding zijn, een beschermende haven, een leidende 
ster voor de pelgrims van de aarde en een koninkrijk van vrede voor de gehele wereld, want dit is 
Mijn Wil. 
94 Ik laat je mijn vrede na. Vaarwel, geliefde mensen! Spoedig zult gij Mij hebben in de Heilige Geest 
in overvloed... Waarom weent gij, mensen? zie hoe Ik op dit moment Mijn Woord aan jullie bewijs. Ik 
blijf tot u spreken, en schend Mijn opdracht niet. 
95 Kom tot Mij, mensen! Ween, ween, want ik ontvang uw tranen. Zwak is het "vlees", maar sterk is 
de geest. Het weet wat het heeft ontvangen en is gehoorzaam en in overeenstemming met Mijn Wil. 



Maar uw lichaam is het kind dat zich soms zwak voelt op zijn levensweg, en dat gij zelf sterk zult 
maken. 
96 Kom, mensen, en laat uw pijn aan Mijn voeten! Open je hart en laat de laatste van je klaagzangen 
aan Mij over om ze in vrede om te zetten. Lange tijd hebt u uw pijn, veroorzaakt door de wetenschap 
van de afwezigheid van Mijn Woord, verzwegen. Maar op het laatste moment heeft "het vlees" u 
verraden, het omhulsel van het lichaam is zwak geworden, omdat het onrijp is. Ik neem haar in mijn 
armen, wieg haar erin, en zeg tegen haar: wees niet bang. Want waarlijk ─ als het leven een bittere 
beker in uw mond is, dan weet ik die door uw geest zoet te maken. 
97 Ogen die tranen laten en zo het leed van uw pijn overspoelen: Ween, want zo zuiveren jullie jezelf 
om het nieuwe tijdperk duidelijk te zien! 
98 Kom tot Mij, mannen, vrouwen, jongeren, volwassenen en kinderen die arbeiders zijn geworden, 
en verzacht de pijn van jullie hart in Mijn Goddelijke Aanwezigheid, wanneer jullie de laatste traan 
erin hebben gelaten, wanneer jullie de laatste adem van droefheid en de laatste zucht in de Vader 
hebben neergelegd. Er zal alleen vreugde, vrede en blijdschap overblijven. Want ik wil dat jullie het 
volk zijn dat de gemoedsrust bezit die het geweten geeft voor de vervulling van de plicht en de hoop 
op het nieuwe tijdperk dat wordt voorbereid. 
99 Jullie zijn de eigenaars van mijn helende balsem. Geef het kracht en genees je lichaam en draag 
deze gezondheid overal met je mee. 
100 Alles wat u op het hart van de Vader hebt gelegd, is in Hem. Ik heb echt naar je geluisterd en ik 
geef om je. 
101 Omwille van dit verzoek ─ ontvang, ontvang! 
102 De gehele wereld ontvangt mijn vrede, mijn zegen, als zij zich weet voor te bereiden ─ als zij 
tranen weet te vergieten bij het afscheid van deze tijd ─ wees gezegend! Gezegend is ze als ze 
opstaat tot vergeestelijking, vernieuwing en vrede! 
103 Ontvang, o aardkring, mijn vrede, mijn zegen ─ mijn wapen, opdat gij overwinnaar moogt zijn! 
Mijn gastheren zijn bij jullie, ook mijn balsem, en weldra zullen jullie de Universele Stem van de 
Vader horen, de stem van de Heilige Geest, en de indrukwekkende stem van de Geestelijke Wereld, 
die zich deze nacht nog zal openbaren aan de mensen in de kerken, in de huizen, en op de weg, want 
dit is mijn Wil. 
Mijn vrede zij met u! 
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