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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 gaan.  
 
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  
 
Door de eeuwen heen heeft God zich aan de mensheid bekend gemaakt door ons te troosten door 
Zijn Woord, door ons Zijn geboden te geven en door ons te onderwijzen over Zijn schepping en ons 
bestaan. Telkens wanneer de mensen van vóór Christus deze goddelijke leringen vergaten, zond God 
hen zijn profeten om hen aan zijn wetten te herinneren. 
Toen de mensen meer dan 600 menselijke regels uit deze Tien Geboden hadden geschapen, zond 
God Jezus, door wiens mond Christus, het Goddelijke Woord zich bekend maakte, die de Tien 
Geboden in één gebod samenvatte: "Heb God lief boven alles, en uw naaste als uzelf". Weer 
vergaten de mensen deze eenvoudige, verlossende aanbeveling van God. Wrede oorlogen en 
onmenselijke vervolgingen tot op de dag van vandaag zijn er het trieste bewijs van. Door Goddelijke 
waarheid te vermengen met menselijke dogma's, door buitensporige nadruk op uiterlijke riten en 
ceremoniën, en door valse, menselijke interpretaties van het zuivere Goddelijke Woord, leven veel 
mensen tegenwoordig in een soort geestelijke slavernij. 
Daarom was en is het noodzakelijk dat God zich vandaag opnieuw tot de mensheid richt met 
woorden van verlichting en vermaning. Dit gebeurde gedurende een periode van 66 jaar (1884-1950) 
in Mexico ─ in meer dan honderd vergaderplaatsen tegelijk, waar het gewone volk zondag na zondag 
bijeenkwam om te luisteren naar de opwekkende en leerzame woorden van God. Getuigen van deze 
bijeenkomsten meldden dat deze goddelijke woorden als een stroom kristalhelder water uit de 
monden van de overbrengers stroomden, die stem-dragers werden genoemd, gedurende twee tot 
drie uur zonder enige onderbreking en zonder de geringste verspreking. 
Zij die de betekenis van het Goddelijke Woord ontvingen met een zuiver en onbevooroordeeld 
verstand, voelden de aanwezigheid van de Heer en de oneindige liefde van de Hemelse Vader. In de 
laatste tien jaar vóór 1950 werden de leringen geco-stenografeerd en in protocollen opgeschreven 
om ze later te bundelen. 366 leringen werden geselecteerd en tussen 1956 en 1962 gepubliceerd in 
het 12-delige werk Boek van het ware leven. 
U, beste lezers, houdt een van deze 12 delen in uw handen, gewetensvol en letterlijk vertaald uit het 
Spaans. Het is geen boek dat men slechts één keer doorleest, misschien vluchtig, en dan snel weer 
weglegt. Om de diepe betekenis volledig te vatten, is het raadzaam de tekst stukje bij beetje in kleine 
"hapjes" in zich op te nemen, erover te mediteren en te proberen de verbinding met de Goddelijke 
Geest in zichzelf te voelen. 
De herhalingen in de leringen worden volledig uitgelegd in het voorwoord van deel II en zouden 
niemand moeten hinderen. Integendeel, als we bedenken met hoeveel niet-opbouwende informatie 
onze geest tegenwoordig wordt gebombardeerd en geconditioneerd, is het repetitieve, maar altijd 
verheffende en opbouwende voedsel voor onze ziel uiterst belangrijk om de innerlijke waarden te 
doen ontwaken die in ieder van ons sluimeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inleiding  
 
Bepaalde essentiële thema's lopen als een rode draad door het hele Boek van de Openbaring van het 
Ware Leven, die we ook in deel X vinden. Hieronder volgen enkele uittreksels uit dit boek, die voor 
de lezer als leidraad en overzicht kunnen dienen. 
 
De wederkomst van Christus 
Niemand moet verrast zijn door mijn nieuwe boodschap en de betekenis van mijn woord. Want de 
profeten van het Eerste Tijdperk, evenals Christus in het Tweede Tijdperk, hebben met de grootste 
duidelijkheid het tijdperk aangekondigd dat u thans beleeft. (279, 9) 
Mijn liefdesonderricht was niet voorbestemd voor enkelen die het hoorden via de stemdragers. Mijn 
boodschap is naar de wereld gekomen om aan alle mensen bekend te worden. Daarom zeg Ik u, dat 
zij de grenzen der aarde in velerlei vorm zal bereiken, omdat zij het begin is van de troost, die reeds 
in het Tweede Tijdperk aan de mensheid is beloofd, wanneer zij het hoogtepunt zou bereiken van de 
tijden der verdrukking op aarde. (282, 57) 
Gezien jullie immense gebrek aan licht ─ licht dat wijsheid, liefde, verhevenheid betekent ─ moest ik 
wel komen. Om u dit licht te geven, was het niet passend dat Ik Mij bij u als man zou opstellen. Want 
om jullie te stimuleren tot vergeestelijking, was het nodig dat Ik Mijn aanwezigheid zou openbaren in 
geestelijke, onzichtbare, en toch tastbare vorm voor jullie geloof en liefde. (293, 57-58) 
Wanneer dit woord zich over de wereld verspreidt en de mensen vragen wie het heeft geïnspireerd 
en wie het heeft gedicteerd om te worden opgeschreven, laten de boodschappers en zaaiers ervan 
dan getuigen dat het de Heilige Geest was die het openbaarde door de voorbereide geest van zijn 
stemdragers. (295, 26) 
 
De derde keer 
De Eerste Tijd is als het ware de geestelijke kindertijd van de mens, wanneer hij zijn ogen opent en 
het aangezicht van zijn Vader ziet, Hem hoort, maar Hem nog lang niet verstaat. Het bewijs hiervan is 
dat hij Hem trachtte te gehoorzamen door zich vast te klampen aan de letter van de teksten zonder 
met zijn ziel door te dringen tot de betekenis ervan. 
In het Tweede Tijdperk ben Ik, "het Woord", gekomen om bij u te wonen in Jezus en u de weg van de 
ziel te wijzen met mijn Leven. Deze Tweede Tijd is die van de adolescentie, of de eerste geestelijke 
jeugd. Het is het tijdperk waarin Christus de mensen de liefde leerde om hun slapende hartstochten 
wakker te schudden, zodat hun harten zouden trillen van een nieuw gevoel, van de krachtige impuls 
van liefde tot hun Vader en tot hun naaste. 
Dit is de "Derde Tijd" waarin de ziel van de mens zich moet bevrijden van de ketenen van het 
materialisme. Dit zal gepaard gaan met een strijd tussen wereldbeelden, die heviger zal zijn dan de 
geschiedenis van de mensheid kent. (295, 56-57+64) 
Deze Derde Tijd, wanneer de menselijke slechtheid haar hoogtepunt heeft bereikt, zal niettemin een 
tijd van verzoening en vergeving zijn. (305, 12) 
 
Het Zesde Zegel 
Het Zesde Zegel is losgelaten en heeft u, de pioniers van de vergeestelijking op aarde, een deel van 
zijn inhoud getoond. Maar het zal zijn licht blijven uitstorten over alle mensen, ook wanneer eens dit 
woord, dat gij heden hoort, is opgehouden. (284, 46) 
Thans ontvang ik deze scharen hier namens de mensheid, en wanneer ik over de mensheid spreek, 
spreek ik niet alleen over de mensen van de tegenwoordige tijd, maar over alle geslachten die 
gedurende zes geestelijke perioden de aarde hebben bewoond. De boodschappen die Ik u in deze zes 
tijden heb gebracht, zijn precies datgene wat Ik heb gesymboliseerd met de naam "zegels", waarvan 
er één, zoals u reeds weet, nog moet worden vrijgegeven, opdat het u de betekenis of de betekenis 
van alle andere zal openbaren, die grote betekenis van het leven van de ziel, van de ontwikkeling en 
van de volmaaktheid. 
 
Het geestelijke volk Israël en de geestelijke missie 



Het volk van God zal opnieuw verschijnen onder de mensheid ─ niet een volk verpersoonlijkt in een 
ras, maar een groot aantal, een legioen van discipelen van Mij, bij wie niet bloed, ras of taal 
doorslaggevend is, maar de geest. Dit volk zal zich niet beperken tot het onderwijzen van Mijn leer 
door middel van geschriften. Om de woorden te laten leven, moeten ze geleefd worden. Dit volk zal 
niet alleen de verspreider van geschriften en boeken zijn, maar ook van voorbeelden en daden. (292, 
28-29) 
Het is noodzakelijk dat dit volk, aan wie deze openbaringen zijn toevertrouwd, opstaat en er 
getuigenis van aflegt. Want daardoor zullen de mensen ontwaken en in staat zijn de geestelijke 
tekenen en manifestaties, die eigen zijn aan deze tijd, waar te nemen. (277, 15) 
Een wereld van geesten wacht slechts op het uur om deze vallei van de aarde te bewonen. Zij zijn 
wezens van licht die er niet voor terugdeinzen te incarneren in de schoot van de achtergebleven 
volkeren, want hun opdracht zal juist zijn hen die slapen te doen ontwaken. (288, 46) 
 
Geest, Geest, Ziel 
De mens is een afspiegeling van de Schepper, een beeld van God. De kinderen moeten 
noodzakelijkerwijs worden als de Vader uit wie zij zijn voortgekomen. Deze gelijkenis is gegrond in de 
geestziel, daar zij begiftigd is met eigenschappen van God en bovendien eeuwig leven heeft. De 
materie, dat wil zeggen, het menselijk lichaam, is slechts een tijdelijk gewaad van de ziel. (295, 44) 
Het is de menselijke geest-ziel die aan alle werken die de mens verricht, vooraf moet gaan, want aan 
hem is het leven op aarde toevertrouwd. (305, 7) 
 
Het spirituele gebed 
De geestziel behoudt de intuïtieve wetenschap dat zij lang geleden uit de schoot van de Schepper is 
voortgekomen, en wetende dat zij nog een lange weg te gaan heeft en moet afleggen om tot haar 
uitgangspunt terug te keren, wijdt zij zich aan het gebed, wetende dat zij althans op dit ogenblik 
contact kan maken met haar Vader. De ziel weet dat zij in het gebed een troost vindt die haar streelt, 
sterkt en geneest. Ik zegen hen die bidden. Hoe spiritueler hun gebed, hoe groter de vrede die ik hen 
laat voelen. Dit kunt gij gemakkelijk voor uzelf verklaren; want zij die, om te bidden, afhankelijk zijn 
van het knielen voor beelden of voorwerpen om de aanwezigheid van het Goddelijke te voelen, 
zullen niet in staat zijn de geestelijke gewaarwording van de aanwezigheid van de Vader in hun hart 
te ervaren. (279, 1-2)  
Aan de andere kant, zie hoe gemakkelijk hij wordt omgevormd die ook maar een atoom van mijn leer 
praktisch toepast. Wil je hier een voorbeeld van? 
Er was iemand die zijn hele leven lang tegen Mij zei dat hij Mij liefhad door middel van 
woordgebeden ─ gebeden die anderen formuleerden en die hij niet eens begreep omdat ze 
bestonden uit woorden waarvan hij de betekenis niet kende. Maar weldra begreep hij de ware 
manier van bidden, en zijn oude gewoonten opzij zettend, concentreerde hij zich op het binnenste 
van zijn ziel, zond zijn gedachten op naar God, en voor de eerste maal voelde hij Zijn 
tegenwoordigheid. 
Hij wist niet wat hij tegen zijn meester moest zeggen; zijn borst begon te snikken en zijn ogen 
begonnen te tranen. In zijn geest vormde zich slechts één zin, die luidde: "Mijn vader, wat kan ik tot u 
zeggen, terwijl ik niet weet hoe ik tot u moet spreken?" Maar die tranen, die snikken, die innerlijke 
verrukking, en zelfs zijn verwarring, spraken tot de Vader in zulk een prachtige taal als gij nooit zult 
kunnen vinden in uw menselijke talen, noch in uw boeken. Het stamelen van de man die begint 
geestelijk te bidden met zijn Heer, lijkt op de eerste woordjes van zuigelingen, die voor hun ouders 
verrukking en verrukking zijn, omdat zij de eerste uitingen horen van een wezen dat begint op te 
leven. (281, 23-24) 
De volmaakte, geestelijke communicatie Ik heb veel met u gesproken over de geestelijke dialoog, ik 
heb u gezegd dat u die op verheven wijze zult leren gebruiken, en u zult aan dit verlangen toegeven. 
(291, 81) 
Wanneer deze Leer zich verspreidt, zal u gevraagd worden naar het doel van deze boodschap, daar 
er reeds zovele godsdienstige gemeenschappen bestaan. Dan zult gij hun openbaren, dat dit woord 
tot de mensheid is gekomen om de mensen het gesprek van geest tot geest te leren, dat hun 



godsdiensten hun niet leren, en dat deze boodschap het goddelijk licht is, dat u alle geestelijke 
eigenschappen openbaart, die gij bezit. (294, 44) 
Oefen de dialoog van geest tot geest, die u van dag tot dag zult vervolmaken. Want het is Mijn Wil 
dat jij en de mensheid met Mij communiceren. Door deze gemeenschap zult gij Mijn ingevingen 
ontvangen, Mijn opdrachten, en Ik zal uw ziel ontvangen, uw gebed verhoren, en uw geestelijke 
armen Mij laten omhelzen. (304, 51) 
Deze manifestatie is de stap geweest die u in staat heeft gesteld een volgende stap te doen op het 
pad dat u dichter bij de volmaakte gemeenschap brengt. (278, 44) 
 
Aanvaarding en afwijzing van goddelijke manifestaties  
Hoevelen zijn er niet die, door de geschriften uit vervlogen tijden, de profetieën kennen die dat 
tijdperk inluidden! En toch, als zij Mijn manifestaties zouden bijwonen, zouden zij die niet geloven, 
noch zouden zij die als de vervulling van die beloften aannemen! Zij zijn het die het 
ontwikkelingsniveau nog niet hebben bereikt dat hen in staat stelt dat licht te herkennen. Aan de 
andere kant, hoevelen van hen die vandaag hun leven zouden geven om te getuigen dat Ik het ben 
die Mij op dit moment onder de mensen openbaart, wisten niet eens dat er profetieën zijn die over 
deze gebeurtenissen spreken. De reden is dat hun zielen al voorbereid waren en klaar om het licht te 
ontvangen. (298, 19) 
Deze schare hier bestaat uit gelovigen en ongelovigen, maar het zijn allen zielen die hongeren naar 
liefde, dorsten naar licht en waarheid. Terwijl zij die geloven zich voeden en sterk worden, verwerpen 
de ongelovigen het brood van het eeuwige leven en moeten zij hun honger en dorst verdragen. Het 
zijn de zielen die verward zijn door een leven van materialisme, onwetendheid en fanatisme, die zij 
niet kunnen vergeten en dan in staat zijn om mijn aanwezigheid te herkennen en te voelen. Het zijn 
harten die de oordelen van de mensen vrezen. Hoe zouden zij zich kunnen concentreren op het hoge 
in hun ziel om mijn essentie te voelen als zij denken aan wat anderen over hen zullen zeggen? Zij 
zullen uiteindelijk zeggen dat Mijn aanwezigheid op die plaatsen niet waar is, terwijl zij het in 
werkelijkheid zijn die, hoewel aanwezig, niet bij Mij zijn geweest omdat hun ziel is gebleven waar hun 
gedachten, hun belangen, hun zorgen en hun hartstochten hen hebben vastgehouden. 
Ik ben heel goed gekomen, Ik ben heel goed bij jullie geweest, want Ik denk altijd aan hen die Mij 
nodig hebben ─ zij die de beker van het lijden drinken en het brood van de dienstbaarheid en de 
vernedering eten. (301, 2) 
 
De betekenis van de tests 
Soms wordt je vrede tot strijd, alarm of angst. Dit gebeurt wanneer de storm de velden en tuinen 
teistert, de bomen doet schudden en de bloemen ontbladert. Dan vraag je wat de betekenis is van 
die beproevingen. Maar ik zeg u, dat de wervelwind de slechte vruchten en de schrale bladeren van 
de bomen doet nederdalen en uit de tuin wegblaast al wat in zijn schoot niet zal bestaan. (278, 31) 
Laat uw geweten u in beproevingen zeggen dat Ik u niet straf, maar dat u zich zuivert en dat wanneer 
u ontketende natuurkrachten ziet die terreur veroorzaken, u niet moet lasteren door te zeggen dat 
het een straf van God is, maar dat het een beproeving is om u te zuiveren. (293, 75) 
Je hebt een lange weg afgelegd in ervaring. Die onschuld, die blindheid en onwetendheid is, 
verdween toen je het licht van de ervaring bereikte. Bovendien hebt gij uzelf bevlekt, en daarvoor 
zijn er de beproevingen en de pijn om u schoon te wassen en te zuiveren. (301, 24) 
Spirituele Inspiratie voor iedereen Weet, mensen, dat niet alleen jullie in staat zijn spirituele 
boodschappen en inspiraties te ontvangen. Er zijn veel mensen in de wereld die, zonder te weten dat 
Ik Mijn woord uitstort door deze stemdragers, de nabijheid aanvoelen van een licht dat klaar is om 
zich in openbaringen uit te storten over de mensheid. Zij zullen van Mijn Geest de noodzakelijke 
voorbereiding ontvangen, zodat wanneer zij uw getuigenis horen en u Mijn Goddelijke boodschap 
aan hen overbrengt, zij uitgelaten zullen zeggen: "Dit is waar ik op gehoopt heb."" (283, 51) 
 
Spirituele harmonie tussen allen 
Goedheid en liefde, waaruit naastenliefde en vrede bloeien, zullen de sleutels zijn die de deuren van 
het Mysterie openen, waardoor de mensen een stap zullen zetten naar universele harmonie. (292, 5) 



De geestelijke harmonie tussen alle wezens zal hun grote kennis openbaren, zal hun de dialoog van 
geest tot geest brengen, die de afstanden zal verkorten, diegenen die afwezig zijn nabij zal brengen, 
en fronten en grenzen zal opheffen. (286, 3) 
Ik ben de Vader die werkt opdat er harmonie zal heersen onder al zijn kinderen ─ zowel onder hen 
die de aarde bewonen als onder hen die op andere werelden wonen. (286, 2) 
 
Het spirituele ontwaken 
Na zovele eeuwen in onenigheid geleefd te hebben, na alle droevige en bittere ervaringen die zij 
heeft opgedaan, is deze mensheid in staat te begrijpen dat eenheid onder de volkeren, harmonie 
onder alle mensen, niet gebaseerd kan zijn op materiële belangen, noch op aardse waarden. 
Tenslotte zal zij begrijpen dat alleen de verheven ziel het vaste fundament, de onwankelbare rots kan 
zijn, waarop de vrede der mensen rust. (289, 3) 
Ik spreek zo tot u, omdat niemand beter dan ik de evolutie van uw ziel kent, en ik weet dat de mens 
van vandaag, ondanks zijn groot materialisme, zijn liefde voor de wereld, en zijn hartstochten die zich 
tot het punt van de grootste zonde hebben ontwikkeld, slechts schijnbaar verslaafd leeft aan het 
"vlees" en aan het materiële leven. Ik weet dat hij, zodra hij in zijn ziel de liefdevolle aanraking van 
Mijn liefde voelt, snel tot Mij zal komen om zich van zijn last te bevrijden en Mij te volgen op de weg 
van de waarheid die hij onbewust verlangt te gaan. (305, 36) 
 
Mercy 
De eerste stap naar de vernieuwing van de mensen, naar een toestand van verheffing van de ziel, is 
barmhartigheid. Barmhartigheid voor de ziel, barmhartigheid voor het lichaam, barmhartigheid voor 
de naaste. (287, 31) 
Wanneer Ik Mijn blik richt op de ziekenhuizen, de gevangenissen, de huizen in rouw, de gebroken 
huwelijken, de wezen, of de geestelijk hongerigen, waarom ontdek Ik U daar niet? Bedenk dat Ik 
jullie niet alleen heb geleerd te bidden, maar dat Ik jullie ook de gave van het woord heb gegeven en 
jullie heb geleerd te genezen. En bij vele gelegenheden heb ik u gezegd dat uw aanwezigheid 
wonderen kan verrichten als u echt voorbereid bent. (306, 27) 
Roque Rojas, de pionier, geïnspireerd door de geest van Elia, schreef de volgende zin: "Wees 
barmhartig en wees nog eens barmhartig jegens je medemensen, dan zul je mijn Vader aanschouwen 
in al zijn glorie." 
Waarheid en licht zijn in deze woorden, discipelen, want wie in zijn leven geen barmhartigheid 
betracht, zal nooit Mijn Koninkrijk binnengaan. Integendeel, ik verzeker u dat zelfs de hardvochtigste 
en hardnekkigste zondaar in staat zal zijn zichzelf te redden door genade. (308, 52) 
 
Reïncarnatie en spirituele ontwikkeling 
Jakob openbaarde u in zijn droom het bestaan van de geestelijke ladder waarop wezens voortdurend 
opklimmen en afdalen. Wie heeft de inhoud begrepen? Wie heeft het mysterie geïnterpreteerd? 
Daarin ligt, in de betekenis van dat beeld dat de aartsvader zag, de evolutie van de zielen besloten, 
de onophoudelijke reïncarnatie van geestelijke schepselen in mensen, de genoegdoening en 
verzoening van wezens, het verkeer van God met de mens en de dialoog van geest met geest. (287, 
59) 
In dit Derde Tijdperk heb ik jullie de bevestiging gebracht van de reïncarnatie van de ziel. De 
mensheid heeft er inderdaad altijd intuïtieve kennis van gehad, en de ziel heeft dit mysterie aan het 
"vlees" geopenbaard, maar dit ─ altijd trouweloos en zwak ─ heeft eraan getwijfeld. (309, 22) 
Maar Ik ben in deze tijd gekomen om jullie hiervan de bevestiging te brengen en jullie te zeggen: In 
de reïncarnatie van de ziel wordt Mijn volmaakte wet van liefde geopenbaard. (309, 22) 
 
De geestenwereld 
Het leven van de ziel, dat buiten uw materiële wereld bestaat, kon en mocht geen mysterie zijn voor 
de mens. Ziende uw verlangen naar kennis, begon de Vader Zijn onderricht door de gave van 
openbaring en inspiratie, en openbaarde Zich in een oneindig aantal vormen. Maar deze leer is 
begonnen vanaf de tijd dat de eerste mens bestond, en is tot op heden niet opgehouden. (289, 17) 



Wakker worden, mensen! Het hiernamaals kijkt naar je stappen op aarde! Deze werelden kennen uw 
werken! Wanneer zij deze mensheid zien zinken in de zee van hun vijandschap en hartstochten, 
worden zij geschokt en bidden zij voor u. (298, 41) 
Opdat het geloof van de mensen in de kennis van het geestelijk bestaan boven het stoffelijk leven 
zou worden versterkt, zijn u in het verleden enkele manifestaties van boodschappers van de Vader 
vergund, aan wie u de naam "engelen" hebt gegeven. (301, 10) 
U moet ook niet geloven dat u alleen werkt in uw werk, want u hebt nog niet genoeg kracht om 
werken van zo'n groot geestelijk belang te volbrengen. U moet weten dat er wezens zijn die u de weg 
wijzen die u moet volgen, en die u de weg wijzen en de plaatsen waarheen u het zaad moet brengen. 
Deze voorlopers zijn uw broeders en zusters uit andere werelden, uit andere huizen, van waaruit zij 
over uw schreden waken en voor u bressen slaan. Want ook zij zijn werkers van de vrede, de liefde 
en de broederschap. Het zijn zielen met een grotere zuiverheid dan de uwe, met meer kennis en 
ervaring, van wie u geen kwaad te vrezen hebt. Zij zijn het die u niet tot stilstand zullen laten komen 
─ zij die onrust in uw hart zullen brengen als u het zaad laat mislukken. (297, 6) 
 
De wet en de kracht van de liefde 
De wet van de liefde, die naastenliefde, begrip en vergevingsgezindheid jegens uw medemensen 
inhoudt, is het fundament dat Ik heb ingegeven voor uw geestelijke zending. (291, 8) 
Het zal geen vrees zijn die uw schreden richt, noch zal het vrees zijn die u dwingt de wet te vervullen. 
Laat geloof en liefde de kracht zijn die u aanspoort om goede werken te doen in uw leven. Want dan 
zullen je verdiensten waar zijn. (305, 51) 
 
Vrede, het hoogste spirituele goed 
Het is Mijn Woord dat rust geeft aan uw hart en vrede aan uw ziel. Het grootste wat ik voor haar 
bestemd heb is vrede. Hij die deze schat bezit, heeft alles ─ hij die deze zielstoestand kent, zou haar 
niet ruilen voor de grootste bezittingen en schatten van de aarde. 
Als jullie Mij vragen wat het geheim is om vrede te bereiken en te bewaren, zeg Ik jullie dat het 
geheim is de wil van jullie Vader te doen. En als je Mij zou vragen hoe je de Goddelijke Wil moet 
doen, zou Ik je antwoorden door Mijn Wet en Mijn Leer op je leven toe te passen. (307, 1-2) 
 
De stem van het geweten 
Maak u vertrouwd met het geweten, het is een vriendelijke stem, het is het licht waardoor de Heer 
zijn licht laat schijnen ─ hetzij als Vader, hetzij als Meester, hetzij als Rechter. (293, 74) 
Zie hoe de mens staat vóór en boven alles wat hem omringt; dat hij het enige wezen is dat begiftigd 
is met vrijheid van wil en geweten. Uit deze vrijheid van wil zijn alle dwalingen, valpartijen en zonden 
van de mensen voortgekomen. Maar het zijn voorbijgaande overtredingen tegenover de 
rechtvaardigheid en de eeuwigheid van de Schepper. Want hierna zal het geweten zegevieren over 
de zwakheden van het lichaam en de verleidelijkheid van de ziel. Zo zal de overwinning komen van 
het licht, dat kennis is, op de duisternis, die onwetendheid is. Het goede, dat liefde, gerechtigheid en 
harmonie is, zal zegevieren over het kwade, dat egoïsme, losbandigheid en onrechtvaardigheid is. 
(295, 49) 
 
De spirituele bevrijding 
De pogingen van kerkgenootschappen om hun gelovigen in de sleur van oude overtuigingen en 
achterhaalde geloofssystemen te houden, zullen nutteloos en vergeefs zijn. Want niemand zal in 
staat zijn het Goddelijk Licht tegen te houden, dat doordringt tot op de bodem van het menselijk 
denken en de ziel wekt tot een tijdperk van openbaringen, van Goddelijke ingevingen, van verlichting 
van twijfels en mysteries, van geestelijke bevrijding. 
Evenmin zal iemand in staat zijn het getij te stuiten dat de mensheid zal vormen als zij uitbarst in 
verlangen naar haar vrijheid van denken, geest en geloof. Laat niemand geloven dat ik uit de 
verschillende religieuze gemeenschappen hun discipelen, gelovigen, of volgelingen wegruk ─ nee. 
Maar het uur is aangebroken waarin een nieuw tijdperk zijn aanvang neemt, waarin vergeten lessen 
aan het licht worden gebracht, nutteloze gebruiken, leerstellingen en tradities worden afgeschaft, de 



zielen worden gereinigd en ontdaan van alles wat vals is, om hun het ware brood van de Geest te 
geven, dat altijd door de rite is vervangen. (290, 58-60) 
Voor hoevelen van jullie die mijn woord in deze tijd hebben gehoord, was de dag van jullie bevrijding 
precies die waarop jullie die stem voor het eerst hoorden! Met hoeveel liefde hebt gij de gezegende 
datum, waarop gij u het wonder van uw opstanding tot het geloof herinnert, in uw geheugen 
geprent! (294, 24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 277  
 
1 Ik heb in jou de voorhoede gezien van de karavaan die Mij te allen tijde volgt - het wijze Israël, de 
strijdbare geest van Juda die de weg vecht voor zijn volk. Jullie komen om de laatste strijd te strijden 
en Mij voor jullie hebben om jullie te leiden en jullie tot het hoogtepunt van jullie werk te brengen. 
2 Ik heb u gezonden juist op het ogenblik van beproeving, nu de mensheid de grootste gevaren 
doormaakt, en ik zeg u dat zij nog enige tijd zal voortgaan in haar streven naar macht en dan in een 
pijnlijke uitputting zal vervallen, totdat haar geweten naar voren komt en haar zegt hoeveel 
vergeefse wegen zij heeft bewandeld en hoe zij haar bestaan heeft verkwanseld. Zij zal tot haar 
spreken in mijn naam en haar wijselijk leren tot mij te komen op de weg der vergeestelijking. 
Wanneer de ziel ontwaakt en nadenkt, zal zij zich aan iets zekers willen vastklampen, zij zal de kortste 
en zekerste weg willen ontdekken, en zij zal terugkeren naar de oorsprong om daar de grondslagen, 
de deugden, de ware wetenschap te vinden, en zij zal beseffen dat de eerste en laatste wet die Ik aan 
de mens heb gegeven de liefde is, de bron van alle volmaaktheid. 
3 Ik wil dat jullie leven in afwachting van de vervulling van Mijn Woord, dat jullie altijd in contact zijn 
met Mij en de geestelijke wereld, zodat jullie je niet ver van Mij verwijderd of van Mij gescheiden 
voelen. Ik zal de vereniging van de zielen van verschillende werelden tot stand brengen, zodat zij in 
hun vereniging sterker kunnen worden om het werk te volbrengen dat Ik hun heb gegeven te doen. 
4 Voor de verwerkelijking daarvan vraag Ik u niet uw persoonlijkheid te verloochenen, noch u af te 
scheiden van de wereld, want gij leeft daarin. Ik zeg u alleen te gebruiken wat absoluut noodzakelijk 
is voor de behoeften van uw lichaam, opdat de ziel zich vrij zal voelen en, in zichzelf en haar 
omgeving kijkend, haar grote bestemming binnen Mijn Werk zal begrijpen. 
5 Ik zal u geven wat nodig is voor het menselijk leven. Ik zal u niet vragen uw plichten te 
verwaarlozen, maar mijn woord zal u leren ze na te komen, want zelfs de kleinste plichten maken 
deel uit van uw taak. 
Jullie maken een tijd door van strijd, van activiteit en inspanning, en het is nodig dat jullie dit alles in 
dienst stellen van de Geest, dat jullie al jullie gaven ontplooien, opdat de gedaanteverandering die 
plaatsvond in mijn leerlingen van het Tweede Tijdperk, die één werden met Mij als verenigd in één 
Geest, ook in jullie zal plaatsvinden. 
6 Gij zoudt niet tot het volk kunnen gaan met een valse of slechts voorgewende voorbereiding; want 
hun ziel is ontwikkeld en het verband dat hun ogen bedekte is reeds lang gevallen. Breng hun 
spiritualiteit, bied hun vrede en schep in je omgeving een sfeer van welzijn en broederschap, en je 
zult zien dat ze naar je luisteren en je woorden aanvaarden, waarin mijn inspiratie en mijn kracht 
zullen liggen. 
7 Indien gij vrede predikt en onderwijst, weest dan zelf vredelievend; indien gij van de liefde spreekt, 
voelt haar, eer gij haar in woorden uitdrukt; indien ook uw medemensen u hun vruchten aanbieden, 
wijst ze niet af. Onderzoekt allen die gij ontmoet en houdt u aan wat in hun leer geoorloofd en juist 
is. U zult ook hen ontmoeten die, fanatiek geworden in hun godsdienstoefening, hun begrip hebben 
verminderd door de materialisatie van hun riten. Gij zult hen dan geduldig helpen hun kennis te 
vermeerderen, gij zult hun de horizonten tonen, die hun geest kan bereiken, wanneer zij zich in mijn 
leer verdiepen. U zult met hen spreken over mijn Universele Geest, over de onsterfelijkheid van de 
ziel, haar eeuwigdurende evolutie. Gij zult hun het ware gebed leren, de dialoog van de geest, en hen 
bevrijden van vooroordelen en dwalingen. Dit is het werk dat ik jullie opdraag te doen, een werk van 
liefde en geduld. 
8 Waakt over uw ziel, gij allen, die Mijn kinderen zijt. Ontvang Mijn nieuwe openbaringen en als jullie 
niet in staat zijn geweest de betekenis te ontdekken van de woorden die Ik jullie in het verleden heb 
gegeven, kom dan en jullie zullen alles weten en begrijpen door dit onderricht. Want Ik herinner u en 
verenig met u al Mijn woorden en daden van alle tijden, opdat gij een ander getuigenis van uw Vader 
zult hebben. 
9 Maak gebruik van de kracht die Ik u gegeven heb om alle beproevingen en verzoekingen te 
overwinnen. Heb geduld met pijn, zodat jullie je boot kunnen besturen en jezelf redden. 



10 Ik wil dat uw aanbidding van God in deze Derde Tijd zo zuiver en zo volmaakt is als de geur die van 
de bloemen komt. 
11 Wanneer de mensen eenmaal bereid zijn in hun ziel een tempel te bouwen en daarin de vlam van 
het geloof aan te wakkeren, dan zullen de ontheiligingen ophouden, de oorlogen zullen ophouden, 
het tranendal zal geleidelijk aan een land van vrede worden en het Koninkrijk der hemelen zal ieder 
hart naderen. 
12 Laat Mij zo tot jullie spreken, ook al lijkt alles wat Ik zeg jullie onmogelijk. Ik weet wat er in de 
toekomst van deze wereld zal worden - die toekomst die tot in de eeuwigheid zal voortduren, en die 
jullie, kleine schepselen, niet kunnen bevatten. 
13 Aangezien jullie het heden niet eens kennen, hoe kunnen jullie dan voorspellen wat er zal 
gebeuren, of twijfelen aan wat mijn woord profeteert. 
14 Reeds komen mijn boodschappers naar de wereld, die - wanneer het uur gekomen is - het 
duistere verband van de ogen der mensen zullen verwijderen, de boodschappers die naar de wereld 
gekomen zijn om de waarheid te verdedigen met hun werken van ware liefde. Maar wie heeft ze 
ontdekt? Wie ziet in die kinderen van vandaag de profeten en apostelen van morgen? Maar als dit 
gebeurt met hen die jullie met de ogen van jullie lichaam kunnen zien, wat zal er dan gebeuren 
wanneer Ik jullie zeg dat mijn geestelijke Lichtgasten ook tot jullie wereld zijn gekomen met hun 
boodschap van vrede en hun oproep tot opwekking? Je hebt dit niet eens vermoed. 
15 Het is noodzakelijk dat dit volk, aan wie deze tekenen zijn toevertrouwd, opstaat en er getuigenis 
van aflegt. Want daardoor zullen de mensen ontwaken en in staat zijn de geestelijke tekenen en 
manifestaties, die eigen zijn aan deze tijd, waar te nemen. 
16 Daarom zeg Ik u onophoudelijk over dit zaad te waken, opdat gij en uw kinderen dit licht tot de 
volkeren der aarde brengen. Ik sta jullie toe - om Mijn boodschap uit te dragen naar de verschillende 
punten van de aarde - om de middelen te gebruiken die jullie geschikt achten, telkens wanneer je 
geweten je zegt dat je op de juiste weg bent. 
17 Maar Ik wil u niet zeggen, dat gij, die Mij thans hoort, de eenigen zijt, die aangewezen zijn om 
deze zending uit te voeren. Nee - het zal naar jou komen om een deel ervan te doen, en zij die na jou 
komen zullen doen wat hen toekomt. Want het werk is immens voor mijn nieuwe mensen. 
18 Jullie moeten er naar streven dat dit werk van generatie op generatie voortgaat, zich in zijn 
spiritualiteit en zuiverheid uitdrukt en in al zijn waarheid bewaard blijft. 
19 Je kent nog niet de hele essentie en betekenis van mijn Leer. Dit is de reden waarom jullie het 
hebben vervormd met grove daden van aanbidding, daden van aanbidding die geen spiritualiteit 
bevatten. Maar als uw verstand en uw ziel eenmaal tot de waarheid zijn ontwaakt, zal geen van 
beiden nog iets onzuivers aan mijn werk kunnen toevoegen. 
20 U geeft aan de wereld wat u als taak kreeg voordat u naar de aarde kwam. Het is de boodschap 
die je ziel met zich meebracht. 
21 Het verstand weet dit alles niet, maar de zielen herinneren zich dat hun was gezegd dat hier in de 
wereld allen zouden worden verzameld die voorbestemd waren om het woord van de Heer te horen 
bij zijn nieuwe openbaring aan de wereld. 
22 Zalig zijn zij die in staat zijn geweest de zending en de belofte van de Meester in hun ziel te 
bewaren, want in hen is het licht van Mijn Geest geweest. Zij vervullen nu de taak die hun is 
toevertrouwd, en wanneer zij het hun toekomende deel hebben volbracht, zullen zij het geestelijk 
geluk hebben nieuwe "werkers" na zich te zien komen om het begonnen werk voort te zetten. In 
deze opvolgers zullen zij de voldoening, de vreugde zien, dat de weg vrijgemaakt en geplaveid is, en 
het zaaien op de akkers reeds begonnen is. 
23 Indien gij, die de eersten waart en dus veel strijd hebt moeten leveren, omdat niemand uwer u in 
dit tijdperk de weg heeft bereid, niettemin in staat zijt geweest de wereld een boodschap te brengen, 
bedenk dan, dat de nieuwe geslachten - daar zij de weg goed betreden en het zaad verspreid zullen 
vinden - de boodschap, waarvan zij de dragers zijn, met meer licht en klaarheid bekend zullen 
moeten maken. 
24 Vanaf de vroegste tijden, toen de profeten de komst van de Messias begonnen aan te kondigen, 
zeiden zij dat alle volken in Hem gezegend zouden worden omdat Hij mens zou worden. Maar 



vandaag zeg Ik jullie dat alle volkeren opnieuw gezegend zullen worden in dit Derde Tijdperk, omdat 
Mijn Geest zal komen om zich met iedere ziel te verenigen. 
25 Zalig zijn zij die reiniging zoeken door gebed, berouw en goede werken, want zij zijn het die hun 
smet werkelijk afwassen om zich rein voor Mij te tonen. Gezegend zijn zij die de waarheid op deze 
wijze verstaan, want zij vinden de weg en laten de onwetendheid en duisternis van voorbije tijden 
achter zich. Zoals Ik in het Tweede Tijdperk kwam om een einde te maken aan het bloedvergieten en 
het offeren van onschuldige slachtoffers dat het volk offerde voor het altaar van Jehovah, en hen 
leerde het offer van hun eigen leven aan de Vader te brengen, zo kom Ik vandaag om jullie af te 
keren van de vele nutteloze vormen van aanbidding en riten waarmee jullie de ware vervulling van 
Mijn Leer vervangen. 
26 Wanneer jullie naar mijn onderricht luisteren, zijn jullie verbaasd dat jullie in staat zijn te 
begrijpen en uit te voeren wat jullie voordien onmogelijk leek, en dat komt omdat jullie ziel stap voor 
stap een weg heeft afgelegd die jullie niet kenden. Een vonk van licht in je geest was voldoende om 
de uiterlijke cultus die zo diep in je geworteld was, uit je hart te verwijderen. 
27 Symboliek verdwijnt ook uit uw eredienst als u de waarheid nader beschouwt, en u begint te 
genieten van zuivere, eenvoudige, geestelijke en gemakkelijk te volbrengen eredienst. 
28 Ik heb jullie nog niet alles verteld en nog niet alles geopenbaard en daarom zeg Ik tegen jullie dat 
jullie je niet tevreden moeten stellen met wat jullie bereikt hebben en dat jullie je niet tevreden 
moeten stellen met het eerste wat jullie gekregen hebben. Mijn schatkist bewaakt nog vele dingen, 
en uw ziel zal dit te weten komen. U zult nog vele belangrijke stappen op het pad moeten zetten. Ik 
leer jullie een andere manier om de Wet te beoefenen, en een andere manier om het geestelijke en 
het Goddelijke te kennen dat Mijn Woord jullie heeft geopenbaard. Want Ik wil niet dat jullie 
veronderstellen Mij te onderzoeken op de manier van wetenschappers of theologen. U moet de 
verborgen wijsheid van uw Vader raadplegen door uw gedachten tot Hem te richten door middel van 
gebed. Dan zult u, bekleed met nederigheid, eerbied en liefde, van Hem ontvangen wat Hij u zou 
willen openbaren. Wie op deze wijze de poort der wijsheid bereikt, zal gezien worden als een klein 
kind dat verlangt naar licht, of als een discipel die dorst naar kennis. Ik zal hem mijn 
tegenwoordigheid doen voelen, Ik zal hem strelen en hem alles tonen wat gij zult weten naar het 
oordeel uws Vaders. Ik zal zijn twijfels wegnemen, Ik zal de sluier van vele mysteries van zijn blik 
wegnemen en hem met licht vervullen, zodat hij, wanneer hij zijn gebed beëindigt en tot zijn 
levensstrijd terugkeert, aan zijn menselijke natuur kan openbaren wat hij in de les met de Meester 
heeft geleerd. 
29 Zij die de essentie van mijn wezen wilden kennen en tot het Goddelijke wilden doordringen 
zonder met de nodige nederigheid en eerbied mijn tegenwoordigheid te betreden, zijn altijd 
afgedwaald en hebben nooit een grote onderwijzing verkregen, want de deur daartoe staat alleen 
open voor de nederigen, maar is altijd gesloten voor de hoogmoedigen. De mensen zijn nog kleine 
kinderen ten opzichte van het Leven en zijn nog lang geen discipelen. 
30 Nederigheid van geest en hart is wat ik van u vraag, opdat gij, die hier op de geestelijke weg komt 
in verlangen naar licht, alles zult vinden wat gij wilt weten. Degenen die bereid zijn zullen niet 
behoeven te wenen, noch zullen zij behoeven te verlangen naar die tijden van Mijn manifestatie 
wanneer die voorbij zijn en wanneer de karavanen van vreemdelingen komen om jullie te vragen 
naar wat jullie gehoord en gezien hebben. Dan zult gij hun de ware getuigenis geven van alles wat Ik 
u heb geleerd, en de verklaring van alles wat zij in geheimenis gehuld zien. Verbaasd over de 
helderheid van uw verstand en van uw woord, zullen zij u "Kinderen van het Licht" noemen en tot u 
zeggen: "Gij zijt gelukkig zo genoemd te worden, want gij hebt de Goddelijke Meester gehoord, al 
was het maar door het verstandsvermogen van de mens." 
31 Ik geef mijn woord opnieuw aan de mensen, opdat zij weten dat zij niet verlaten zijn, opdat zij 
wakker worden door de stem van hun geest en leren dat de ziel na dit leven grote goddelijke 
wonderen te wachten staan. 
32 Daarvan heb ik tot de mensen gesproken, en hetzelfde ondervindt degene die weet te bidden om 
in gemeenschap met het geestelijke te treden, zoals ook degene die zich door middel van de 
wetenschap verdiept in de geheimen der natuur. Op deze twee manieren zullen zowel het verstand 
als de geest meer en meer ontdekken naarmate zij meer zoeken. Maar wanneer zal de tijd komen 



dat de mens door liefde bezield zal zijn voor zijn studie en onderzoek? Alleen wanneer dit gebeurt, 
zal zijn werk in de wereld blijvend zijn. Zolang het motief van de wetenschap machtswellust, 
arrogantie, materialisme of haat is, zullen de mensen onophoudelijk de berisping ervaren van de 
ontketende krachten van de natuur die hun onbezonnenheid straffen. 
33 De geleerde van deze tijd geeft in zijn werken blijk van een totaal gebrek aan inzicht, want hij 
vernietigt volkeren en naties, maait het leven van zijn medemensen bij duizenden neer, maakt 
mensen tot slaven en verandert het menselijk leven in een wervelwind. Hij begrijpt het kwaad niet 
dat hij veroorzaakt en is zich niet bewust van de gevolgen van zijn daden. Daarom noem ik ze 
roekeloos. 
34 Alleen Mijn Barmhartigheid zou deze mensheid te hulp kunnen komen en daarom ben Ik gekomen 
om het hart van de mens te raken en zijn ziel wakker te schudden opdat hij de zachte stem van het 
geweten zal horen die hem wijselijk zal doen beseffen wat voor kwaad hij heeft aangericht en hem 
tegelijkertijd de weg zal wijzen om zijn fouten en kwaad goed te maken. 
35 De mensen moeten begrijpen dat allen tot Mij moeten komen - doch niet als mensen zoals zij 
zouden willen, maar in een geestelijke staat. Alleen dan zullen zij ervoor zorgen dat hun werken 
gericht zijn op het welzijn van allen, zodat dit ook in hun eigen voordeel is. 
36 Hoevelen hebben zich opgeschept in slechtheid, in hoogmoed, in hun ijdel streven, hoevelen 
hebben kronen opgezet, hoewel zij ellendig en geestelijk naakt zijn. Hoe groot is het contrast tussen 
wat jij beschouwt als jouw waarheid en mijn waarheid! 
37 U weent bij het horen van mijn woord, o volk. Wanneer zal de hele mensheid wenen in het 
aangezicht van mijn openbaring? Ik vergeef jullie allen, het is een moment van genade, en werp mijn 
oneindig licht op alle werelden en op al mijn kinderen. 
38 Dit is het tijdperk van het licht, waarin de Goddelijke Wijsheid, die het licht is van de Heilige Geest, 
zelfs de geheimste hoeken van het hart en de ziel zal verlichten. 
39 Nu zal de mens weldra weten vanwaar hij komt die in deze wereld geboren is, wat de zin, de taak 
en het doel van dit leven is, en hij zal zichzelf kunnen verklaren wat hij "dood" heeft genoemd. 
Nu zal de mensheid spoedig de theorieën en de uiterlijke vormen van aanbidding verlaten om in 
plaats daarvan de waarheid te leven. Dan zal hij zijn bestaan wijden aan het goede, Mij aanbidden 
door zijn werken, en wanneer het uur komt om deze wereld te verlaten, zal hij het feit van het 
voorgoed sluiten van de ogen van het lichaam niet "dood" noemen, omdat hij weet dat dit het 
moment is waarop de ziel volledig binnentreedt in een hoger leven. 
40 Wanneer gij allen eenmaal weet, dat de onthechting van de ziel bij het verlaten van het lichaam 
de overgangsstap is, die onmisbaar is om de woningen van vrede en volmaaktheid te naderen, dan 
zal zich in de mensen een ware kennis van de werkelijkheid vormen. 
41 De Schepper heeft de mens geplaatst in een wereld waarvan de natuur zich onophoudelijk 
ontwikkelt, maar die altijd naar volmaaktheid toegaat. 
Maar de mensen die in de schoot van deze natuur leven, ontwikkelen zich niet in harmonie met haar, 
omdat zij niet streven naar hun zedelijke verbetering, niet verlangen naar de volmaaktheid van hun 
ziel, die de essentie en de reden van hun bestaan is. 
42 De ontwikkeling van de mens, zijn vooruitgang, zijn wetenschap en zijn beschaving hebben nooit 
als doel gehad het opstijgen van de geestziel, die het hoogste en nobelste is wat er in de mens is. Zijn 
streven, zijn ambitie, zijn verlangens en preoccupaties hebben altijd hun doel gehad in deze wereld. 
Hier heeft hij kennis gezocht, hier heeft hij schatten vergaard, hier heeft hij genoegens, eerbewijzen, 
beloningen, machtsposities en onderscheidingen vergaard, hier heeft hij zijn glorie gezocht te vinden. 
Daarom zeg ik tegen jullie: Terwijl de Natuur stap voor stap vooruitgaat, zonder te stoppen in haar 
wet van onophoudelijke ontwikkeling naar verfijning, naar volmaaktheid, is de mens achterop 
geraakt, is niet vooruitgegaan; en vandaar zijn slagen van het lot op aarde, vandaar de beproevingen, 
hindernissen en slagen die hij tegenkomt op zijn levenspad. Want in plaats van in harmonie te zijn 
met alles wat hem in zijn leven omringt, en er zorg voor te dragen zich over alles meester te maken 
door de opwaartse ontwikkeling van zijn ziel, zoals de Heer hem vanaf het begin had geboden, wilde 
hij meester worden door de lagere hartstochten, zoals hebzucht, hoogmoed en haat. Maar zonder 
zich daarvan bewust te zijn, strafte hij zijn ijdelheden zelf door van zijn plaats te vallen als heer en 



vorst over alles wat God onder zijn wil stelde, en werd hij een dienaar, een slaaf, en zelfs een 
slachtoffer van alle natuurkrachten die hem omringden. 
43 Neem het besluit om eerst jezelf te leren kennen, op zoek naar de essentie in de kern van je 
wezen, en ik verzeker je dat je je verlicht zult voelen wanneer je ontdekt dat je bovenal geestzielen 
bent, kinderen van God. 
44 Mijn woord opent voor jullie de deuren van geestelijke kennis, zodat jullie in jullie hart iets 
verzamelen van wat de Vader in zijn schatkamer bewaart voor zijn kinderen. 
45 De mens heeft in zich een geestziel die drager is van vele gaven en goddelijke heerlijkheden, en 
het is het woord van God, zijn onderricht, dat hem waardig maakt die genaden te verkrijgen. 
46 Hoezeer heeft de mensheid zich niet vernederd in haar materialisme, hoeveel tranen heeft zij niet 
moeten vergieten vanwege haar onverschilligheid voor het hoge, het zuivere en ware! 
47 De geestelijke ziel neigt naar de deugd, het stoffelijk omhulsel naar de zonde, en beide worstelen 
met elkaar zonder tot harmonie te kunnen komen. Daarom heb Ik met Mijn woord beiden de weg 
gewezen om zich te verenigen in één enkel ideaal, waarbij Ik aan de ziel geef wat haar toekomt en 
aan de wereld wat haar toekomt. 
In het "vlees" zijn de instincten, de hartstochten, en de neiging tot het materiële, want daar ligt de 
oorsprong. Daarom hebt u een leer nodig die de snaren van het menselijk hart gevoelig maakt, die 
het hart veredelt en het verheft zonder het af te leiden van de vervulling van de wetten die de mens 
op aarde beheersen. Door deze leer zal de ziel zich kunnen verheffen tot de Eeuwige, tot dat 
Koninkrijk waarin haar oorsprong is. Als zij in staat is het "vlees" en de wereld te overwinnen, zal zij 
daarna, wanneer zij reeds vrij is van het omhulsel van het menselijk lichaam, gemakkelijker van trap 
tot trap kunnen opklimmen, steeds dichter bij de Vader komen, en dus de wereld die zij bewoonde 
en die haar tot slaaf maakte, steeds verder achter zich laten. 
48 De geestvonk, die de mens gelijkvormig maakt aan zijn schepper, zal steeds meer de oneindige 
vlam naderen waaruit hij is voortgekomen, en die vonk zal een stralend wezen zijn - bewust, stralend 
van liefde, vol van kennis en macht. Dat wezen geniet de staat van volmaaktheid waarin niet de 
minste pijn of leed bestaat, waarin volmaakte en ware gelukzaligheid heerst. 
49 Indien dit niet het doel van uw geest was, waarlijk, dan zou Ik u Mijn Leer niet door zoveel 
leringen hebben doen kennen, want dan zou de Wet van het Eerste Tijdperk voor u voldoende zijn 
geweest om in vrede op aarde te leven. Maar als je bedenkt dat Ik onder de mensen heb geleefd en 
hun een oneindig veel betere wereld na dit leven heb beloofd, en als je bovendien bedenkt dat Ik 
heb beloofd in een andere tijd terug te komen om verder tot je te spreken en alles uit te leggen wat 
je niet hebt begrepen, dan zul je tot de conclusie komen dat de geestelijke bestemming van de mens 
hoger, veel hoger, is dan alles wat je kunt verwachten, en dat de beloofde gelukzaligheid oneindig 
veel groter is dan wat je je kunt voorstellen of indenken. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 278  
 
1 Geliefde discipelen, ik zeg het jullie nog één keer: Waak en bid, want het lichaam is zwak en kan in 
zijn zwakheid de ziel op een dwaalspoor brengen. 
2 De ziel die waakzaam weet te leven wijkt nooit af van de weg die haar Heer voor haar heeft 
uitgestippeld, en zij is in staat haar erfenis en gaven te doen gelden totdat zij haar hogere 
ontwikkeling heeft bereikt. Dit wezen moet voortgaan in beproevingen omdat het waakzaam leeft en 
zich nooit door de materie laat overheersen. Hij die waakt en bidt, zal altijd als overwinnaar uit de 
crisissen van het leven te voorschijn komen en de weg van het leven met vaste tred afleggen. 
3 Hoe anders is het gedrag van hem die vergeet te bidden en te waken! Hij ziet er vrijwillig van af zich 
te verdedigen met de beste wapens die Ik in de mens heb gelegd, namelijk geloof, liefde en het licht 
der kennis. Hij is het die de innerlijke stem niet hoort die tot hem spreekt via intuïtie, geweten en 
dromen. Maar zijn hart en zijn verstand verstaan die taal niet en geven geen geloof aan de 
boodschap van zijn eigen geest. 
4 Als de mens bewust leefde ten opzichte van het hogere leven dat boven hem bestaat en vibreert, 
en als hij wist hoe hij zijn geest moest raadplegen - hoeveel ongemakken zou hij zich dan niet 
besparen, hoeveel afgronden zou hij zich niet besparen. Maar zijn leven lang vraagt hij raad aan hen 
die geen oplossing hebben voor zijn twijfels en zijn onzekerheden: de wetenschappers die zijn 
doorgedrongen in de materiële natuur, maar die het geestelijk leven niet kennen omdat de ziel in 
hen in lethargie is vervallen. 
5 De ziel van de mens moet ontwaken om zichzelf te vinden, om alle vermogens te ontdekken die 
haar zijn toevertrouwd om haar te helpen in haar strijd. 
6 heden is de mens als een klein schriel blad dat van de levensboom gevallen is en een speelbal van 
de winden, onderworpen aan duizend wisselvalligheden, zwak tegenover de krachten der natuur, 
broos en ellendig tegenover de dood, terwijl hij de heer der aarde zou moeten zijn als een vorst die 
door Mij gezonden is om zich in de wereld te vervolmaken. 
7 De tijd van het ontwaken is gekomen, dat gij u moet haasten om de waarheid te zoeken, en den 
weg terug te gaan, dien uw eerzucht, uw wanhoop en uw onwetendheid u hebben gebracht. 
8 Vlucht niet voor mijn licht dat verschijnt om de wereld te doen schudden met zijn openbaringen. 
Spoedig zul je aan het geestelijk firmament de reddende ster zien schijnen van deze schipbreuk 
lijdende wereld, deze mensheid verloren in de schaduwen van een materialistisch, onvruchtbaar en 
egoïstisch leven, omdat zij zich heeft verwijderd van de Wet die de essentie is van je leven. 
9 Gezegend volk, zijn uw harten niet geschokt als ik zo tot u over de mensheid spreek? Denk je niet 
onmiddellijk aan de moeilijke opdracht die je moet vervullen? 
10 Ik spreek op deze wijze tot jullie, opdat jullie je erop voorbereiden. Want nu is de tijd nabij dat 
mijn boodschappers en mijn afgezanten in de wereld zullen verschijnen, en onder deze afgezanten 
zullen sommigen van u zijn, sommigen van hen die in deze Derde Era mijn woord hebben gehoord. 
11 Alleen de reinen van hart mogen uittrekken naar de landen en natiën om mijn boodschap te 
verspreiden, want zij zullen de enigen zijn die waardig zijn om te getuigen van de waarheid van dit 
werk. 
12 Wanneer deze gezanten op weg gaan naar de landen die op hen wachten, moet al het 
godsdienstig fanatisme uit hun harten gewist zijn, mag er niet de minste zucht naar vleierij of 
bewondering meer zijn, noch mag hun hand het wagen bevlekt te worden met het geld van de 
wereld voor het werk van liefde dat zij volbrengen. Zij zullen geen wonderen verkopen, noch onder 
elkander een prijs stellen voor de liefde. Zij moeten dienaren zijn, geen meesters. De tijd zal komen 
dat je de grootheid van ware nederigheid zult begrijpen, en dan zul je beseffen dat hij die wist hoe hij 
een dienaar moest zijn, in werkelijkheid vrij was in zijn taak om goed te doen en barmhartigheid te 
verspreiden, en dat geloof, vertrouwen en vrede hem vergezelden in zijn leven. 
13 Daarentegen is hij, die zich koning en heer heeft gewaand, zonder dat hij de verdienste had het te 
zijn, hoewel de volken aan zijn voeten liggen, een slaaf, een ellendeling, want hij heeft geen rust, 
geen vrede, geen veiligheid en geen geloof. 



14 Wilt gij een echte bemoediging hebben in de geestelijke strijd, wend u dan tot uw naaste en gij 
zult, telkens wanneer gij een treurende troost, een zieke geneest of een verlorene redt, een diepe 
voldoening gevoelen, een onuitsprekelijk geluk dat onvergelijkelijk groter is dan de genoegens die de 
wereld u kan bieden. Als je menselijke en kleine hart eens zo'n vreugde ervaart, is dat omdat je ziel 
heeft geworsteld en is opgestaan. 
15 Ik bespeur deze geheime vraag in uw hart: "Wat zal er van ons worden als wij de warmte van dit 
woord missen?" De reden hiervoor is dat je ziel anticipeert op de tijd van pijn die de wereld zal 
desintegreren vanaf het moment dat mijn manifestatie eindigt. 
16 Ik zeg tot u: Als je mijn leer volgt, heb je niets te vrezen. Want wie op mijn weg gaat, mijn licht 
verlicht hem, en hij heeft mijn vrede. Wees bezorgd voor hen die vergeten hebben te bidden, voor 
hen die geen naastenliefde in hun hart voelen, voor hen die niet weten welke geestelijke gaven zij 
bezitten. Bid voor hen allemaal. 
17 leer bidden, maak uw medemensen duidelijk dat het hun geest is die met zijn Schepper moet 
communiceren, zodat zij beseffen dat hun gebeden bijna altijd de schreeuw van het lichaam zijn, de 
uitdrukking van angst, het bewijs van hun gebrek aan geloof, van hun opstandigheid of van hun 
wantrouwen jegens Mij 
18 Maak uw medemensen duidelijk dat zij hun lichaam niet hoeven te verstikken of te verscheuren 
om Mijn Geest te bewegen, Mijn medelijden of Mijn barmhartigheid op te wekken. Zij die zichzelf 
lichamelijk lijden en boetedoeningen opleggen, doen dat omdat zij niet de minste kennis hebben van 
wat voor Mij de aangenaamste offers zijn, noch hebben zij enig idee van Mijn Liefde en van de 
barmhartigheid van jullie Vader. 
19 Denken jullie dat er tranen in jullie ogen en pijn in jullie harten nodig zijn om Mij genadig voor 
jullie te laten zijn? Dit zou betekenen dat men Mij hardheid, ongevoeligheid, onverschilligheid, 
egoïsme toeschrijft. Kun je je deze gebreken voorstellen in de God die je liefhebt? 
20 Hoe weinig hebt gij getracht Mij te leren kennen! De reden is dat je je geest niet getraind hebt om 
te denken in harmonie met de Geest. 
21 Ik spreek veel tot u over het gebed, omdat het noodzakelijk is dat u alle krachten en werkwijzen 
ontdekt die daaraan inherent zijn. Want de tijd is gekomen voor uw geest om de grote zending in de 
wereld te vervullen waartoe hij is bestemd, en het gebed is het voortreffelijkste wapen voor zijn 
strijd. 
22 Hij die weet hoe hij moet bidden is een soldaat van God, want zijn vergeestelijking maakt hem 
onoverwinnelijk. Zijn wapens werken zonder dat de wereld het merkt. Zijn licht verlicht de duisternis, 
zijn macht dwarsboomt slechte bedoelingen, zijn liefde zaait vrede. Hij heeft geen stoffelijke 
middelen nodig om zijn zending te volbrengen, hij vervult en handelt alsof hij reeds in het geestelijke 
is. 
23 Ik heb de mensheid de nodige tijd gegeven voor haar spirituele ontwaken, en die tijd loopt ten 
einde. Het hoeft nog maar een paar stappen te zetten op de paden van de wereld, dan zal het 
pauzeren om gewillig binnen te gaan in het Koninkrijk van de liefde. 
24 Toch zult gij zien dat een machtig man zich op een 
Zij beseffen niet dat de macht die zij nastreven hun niet zal worden verleend omdat zij de grenzen 
van de vrije wil overschrijden. Zij beseffen niet dat de macht die zij zochten hun niet zal worden 
verleend omdat zij de grenzen van de vrije wil overschrijden. 
25 Als aan het eind van de strijd iemand nog rechtop staat en de overwinningskreet uitschreeuwt, zal 
hij zien dat zijn koninkrijk uit ruïnes en lijken bestaat, dat zijn wereldrijk uit ellende en dood bestaat, 
en dit zal het einde zijn van de oorlogen in de wereld. 
26 De mens zal dan niet kunnen zeggen dat hij in Mij een hinderpaal vond voor zijn wetenschap of 
een vijand voor zijn verlangen naar macht en zijn verlangen naar grootheid. Want ik heb hem tot het 
einde laten gaan, tot het uiterste, want je weet dat alles wat menselijk is een grens heeft. 
De mens schiep een wereld volgens zijn ideeën, en hij vernietigde die zelf omdat de fundamenten 
niet stevig waren. Waarvan zal hij Mij kunnen beschuldigen? Maar wanneer de pijn het grootst is en 
zijn hart ontzet is over het resultaat van zijn werken, zal hij roepen om barmhartigheid en vergeving, 
want alleen op dat moment zal de ziel uit de kerker breken waarin zij gevangen zat, om uit te breken 



in verlangen naar Hem die zij vergeten was, of als zij zich Hem eenmaal herinnerde, was het alleen 
maar om Zijn macht te wantrouwen. 
27 De mens zal Mijn gerechtigheid leren kennen - niet Mijn vergelding. Want als dit gevoel in Mij 
bestond en Ik het op de mensheid zou lozen, in plaats van haar te zuiveren, zou Ik haar bevlekken. 
Maar Mijn gerechtigheid heeft de taak de reinheid van je ziel te herstellen. 
28 Zie, hoe Ik, terwijl de mensen hun ondergang voorbereiden, voorzie in alles voor hun redding en 
hun opstanding, zelfs al moeten zij daarvoor door een smeltkroes van onmetelijk lijden gaan, dat 
nodig is om de zielen te sterken in hun berouw en hun vastbeslotenheid om trouw te blijven aan de 
Wet. 
29 Allen zullen door Mijn liefde worden gered, allen zal Ik de gelegenheid geven tot Mij terug te 
keren en dan zullen jullie weten dat Ik de Almachtige en de uiteindelijke Overwinnaar ben. Maar Ik 
zal niet heersen over de verslagenen, noch over de doden, noch over de vernederden; Mijn 
overwinning zal werkelijk zijn, want Ik zal heersen over overwinnaars. 
30 U bent als een park in wiens gazon ik geen onkruid heb laten groeien. Ik heb de struiken laten 
groeien, de knoppen laten uitlopen en de kelken laten opengaan, zodat de bezoeker van hun aanblik 
kan genieten en de wandelaar beschutting kan vinden tegen de guurheid van het weer en kan 
uitrusten in de schaduw van de bomen. 
31 Soms slaat je vrede om in strijd, in zorgen of angst. Dit gebeurt wanneer de storm over de velden 
en tuinen raast, de bomen doet schudden en de bloemen ontbladert. Dan vraag je wat de betekenis 
is van die beproevingen. Maar ik zeg u, dat de wervelwind de slechte vruchten en de dorre bladeren 
van de bomen doet nederdalen, en uit de tuin wegblaast al wat in zijn schoot niet zou mogen 
bestaan. 
32 wanneer deze tuin bloeit en zijn vruchten draagt naar mijn wil, zal ik zijn poorten openen en de 
inwoners van andere provincies uitnodigen om er binnen te gaan, om hun de vruchten te geven die 
zij het lekkerst vinden, zodat zij die naar hun provincies kunnen dragen. 
33 Ik zegen de bomen die, hoewel zij door de wervelwind zijn gegeseld, stand hebben kunnen 
houden, en die, hoewel hun takken voor korte tijd ontbladerd waren, zich spoedig weer met groen 
bedekten. 
34 Toen de beproeving voorbij was, zag je tot je verbazing dat de rotte vruchten en de dorre 
bladeren van de boom waren gevallen. 
35 Ik heb jullie de kracht gegeven om de beproeving te doorstaan en Ik heb jullie het licht gegeven 
om de betekenis van deze goddelijke lessen te begrijpen. 
36 Als Ik u zou vragen wat die slechte vruchten zijn die uw boom soms draagt, wat zou u Mij dan 
zeggen? Onmiddellijk zouden jullie Mij antwoorden dat het jullie broeders en zusters zijn die niet met 
oprechtheid werken, die zich niet vernieuwd hebben, die Mij niets goeds aanbieden. Maar ik zeg 
jullie dat de slechte vruchten niet jullie broeders en zusters zijn, dat zij het niet zijn die door de 
wervelwind uit de tuin worden weggeblazen. De slechte vruchten zijn de slechte gewoonten, de 
slechte gevoelens, de fouten die zij begaan in Mijn werken. En de dorre bladeren zijn al die 
overbodige daden van aanbidding die nog steeds gewoonte zijn in het midden van mijn discipelen, 
zoals uiterlijke vormen van aanbidding, riten, symbolische handelingen en gedragingen die tot een 
heel ver verleden behoorden, maar die nu al zijn als dorre bladeren zonder sap die van de boom des 
levens zijn gevallen. 
37 Indien mijn leer iemand van u als slechte vruchten zou beschouwen, onwaardig om aan de boom 
van mijn gerechtigheid en mijn liefde te staan, zou zij niet waarachtig zijn, want zij zou geen 
barmhartigheid betonen aan hem die onrechtvaardig handelt, noch liefde aan hem die in nood is, 
noch gezag om hem te bekeren. 
38 Gij weet, dat Ik niemand verjaag, noch één van Mijn kinderen uitwerp, maar Ik verdrijf elke 
onreinheid uit zijn hart en leer hem elk kwaad, dat hem van de ware vervulling van Mijn wet afhield, 
uit zijn boezem uit te bannen. 
39 Indien Ik de onvolmaakten zou moeten verwerpen en alleen de goeden en de rechtvaardigen zou 
moeten aanvaarden, waarlijk, Ik zeg u, niemand van u zou door Mij uitverkoren worden, want gij zijt 
allen onvolmaakt en Ik vind in uw midden niet één rechtvaardig mens 
40 De grootheid van mijn leer is de redding van de zondaars. 



41 Dankt uw Vader, want Hij is het zelf, die u zijn 
Leer uitgelegd omdat de mensheid mijn leer verdraait door dat wat oneindig rechtvaardig is, te doen 
voorkomen alsof het onrechtvaardig was. 
42 Jij vertegenwoordigt mijn tuin. Het is mijn woord dat u heeft verzorgd. Maar je bent nog niet tot 
bloei gekomen, noch heb je vrucht gedragen. In waarheid zeg Ik u, dat de bloemen van uw tuin niet 
zullen opengaan, voordat gij u van geest tot geest verwisselt, en dat de vruchten aan uw boom niet 
zullen rijpen, voordat uw werken waarheid, liefde en kennis bevatten, totdat zij leven, voeding en 
goede smaak hebben. 
43 Nogmaals zeg Ik jullie dat deze Derde Tijd, waarin jullie Mij door het menselijk verstand hebben 
gehoord, slechts een stadium van voorbereiding of vorming is geweest, een manifestatie van Mijn 
Woord, Mijn Geest, maar nog steeds vermenselijkt en gematerialiseerd. Daarom zeg ik u dat deze 
vorm van communicatie niet het doel kan zijn van uw spirituele aspiraties. 
44 Deze manifestatie is de stap geweest die jullie in staat heeft gesteld een nieuwe stap te doen op 
het pad dat jullie dichter bij de volmaakte gemeenschap brengt. 
45 Ik spreek hier dikwijls over tot u, opdat gij, wanneer het einde van het tegenwoordige tijdvak 
komt, zonder schroom de stap naar de nieuwe tijd zult kunnen zetten. Dan zult gij u ervan overtuigen 
dat de stemdrager niet absoluut noodzakelijk is om mijn Goddelijke voorspraak te ontvangen, want 
zij zal op iedere ziel neerdalen. 
46 Bij dat licht zullen jullie mijn bevelen ontvangen, mijn aanwezigheid voelen en mijn stem horen. 
47 Op dat ogenblik zal de neofiet een discipel geworden zijn, hij zal niet meer degene zijn die zijn 
Heer riep en tot Hem zeide: "Vader, kom tot mij, geef mij Uw bijstand, wek mij op." Dan zal hij 
degene zijn die opstaat en tot zijn Vader nadert om tot Hem te zeggen: "Geliefde Meester, mijn 
Vader, hier ben ik, gereed om U te horen en Uw Goddelijke Wil van U te ontvangen." 
48 Begrijp, mensen, dat wat Ik jullie heb geopenbaard door middel van deze stemdragers niet alles is, 
en ook niet alles kan zijn, wat Ik de mensheid te openbaren heb. 
49 Ik heb vele dingen door deze monden geopenbaard, maar het is niet mijn geheime schatkist, het is 
niet het gehele boek van mijn wijsheid. Ik zeg het u nogmaals: Het was de voorbereiding, de inleiding 
tot de tijd van vergeestelijking. 
50 Jullie zijn begonnen jullie gaven te ontplooien, maar jullie zullen niet tot de volste ontplooiing 
komen voordat dit woord is opgehouden. 
51 Laat Mij jullie voorlopig voorbereiden, zodat wanneer jullie de laatste toespraken van Mijn 
onderricht zullen horen, er een feest zal zijn in Mijn volk en geen rouw omdat zij Mij niet meer in 
deze vorm horen. 
52 Door uw ziel zal de herinnering gaan aan die tijden, toen het volk de stem van Jehovah hoorde in 
de donder en zijn licht zag in het flitsen van de bliksem, toen zij de in steen gehouwen wet ontvingen 
en het brood van het eeuwige leven werd gesymboliseerd in het manna. 
53 Uw geest zal u herinneren aan Mijn aanwezigheid in deze wereld, toen Ik met u leefde, mens 
werd, om gezien, gehoord en begrepen te worden, om uw slapende zielen te wekken door het 
wonder van Mijn wonderen, om u het bewijs te geven van Mijn liefde. En om geloof te vinden, 
schonk Ik jullie alles wat jullie Mij vroegen: vergeving, geduld, wonderen, zegeningen, bloed en leven. 
54 Jullie zullen je ook de tijd herinneren dat jullie deze manifestatie hadden via mijn zenders of 
stemdragers, die mijn woord hoorbaar maakten en het aanpasten aan het begripsvermogen van 
allen om begrepen te worden. 
55 Dan zult gij wenen van droefheid en van vreugde: Uit droefheid, als je beseft met welke traagheid 
je het geestelijke pad hebt bewandeld, en vanwege je hardvochtigheid, die de Vader altijd heeft 
gedwongen neer te dalen op je ellende en ellende. Uw wenen zal van vreugde zijn, wanneer gij 
beseft, dat gij, ondanks uw traagheid, reeds zijt aangekomen aan de poorten van het Nieuwe 
Tijdperk, waarin gij uw Vader niet langer zult opofferen, waarin gij Hem niet langer zult aanroepen en 
in tranen smeken om u van de ondergang te redden, omdat gij reeds zult weten hoe tot Hem te gaan 
en met Hem te spreken en Hem met uw ziel te horen. 
56. Waarom zou er pijn zijn op het laatste moment van deze manifestatie, aangezien deze dag het 
begin markeert van een nieuwe periode van groter licht en volmaaktheid? Ik heb u gezegd dat Ik wil 
dat deze dag een geestelijk feest zal zijn onder Mijn volk. 



57 Waarlijk, Ik zeg u dat Ik nog grotere leringen voor u in petto heb dan die welke Ik u tot nu toe heb 
geopenbaard. Maar wanneer zullen jullie in staat zijn alles te doorgronden en te begrijpen wat Ik 
jullie heb geleerd en geopenbaard in het Woord van de Stemdragers? Wanneer zullen jullie Mij 
zeggen dat jullie de essentie van deze leer al begrepen hebben? 
58 Wees niet bezorgd, want als jullie je waarlijk wijden aan de studie en de beoefening van Mijn 
Woord, zullen jullie door Mij geleid worden tot het einde van de weg. Onthoud dat ik het licht ben 
dat je pad verlicht. 
59 Mensen, ik wil dat jullie de gezegende erfenis erkennen die jullie vanaf het begin hebben 
ontvangen uit de barmhartigheid van jullie Vader. Jullie zijn sindsdien gemerkt om te getuigen van 
Mijn waarheid in het Derde Tijdperk. Mijn licht heeft je gevolgd op alle wegen van je lange 
omzwervingen. 
60 Jullie werden voorbereid opdat jullie, op het moment dat jullie deze boodschap ontvangen, Mij 
zouden herkennen en niet door twijfel van Mij zouden worden weerhouden. Daarom ben je soms, 
wanneer je nadenkt, verbaasd dat je je hebt kunnen bevrijden van vele banden die je bonden. U kunt 
geen spijt hebben van de stap die u hebt gezet, omdat u de helderheid van Mijn Werk en de 
goedheid van Mijn Woord hebt herkend. Jullie weten allemaal goed welk pad jullie volgen en wat 
jullie op dit moment doen. Er zijn geen mysteries in mijn openbaringen, noch dubbelzinnigheden in 
mijn woord. 
61 De helderheid en volledigheid van mijn onderricht zal uw geestelijke ziel ertoe brengen geleidelijk 
te openbaren wat de Vader haar heeft toevertrouwd en de gaven te ontvouwen die lange tijd 
verborgen zijn gebleven. Je sliep, en daarom realiseer je je nu pas dat je mijn licht hebt gezien. Ik heb 
jullie niet verrast, jullie hebben jezelf verrast. Ik ben geen geheim voor mijn kinderen geweest, maar 
jij verbergt nog veel geheimen. Daarom ben ik jullie te hulp gekomen, opdat jullie de waarheid 
volledig kennen. 
62 "Dankt uw Heer omdat gij op een nieuwe weg zijt, maar weest daar niet tevreden mee. Herinnert 
u, dat Ik u de weg heb gewezen, opdat gij daarop tot Mij moogt komen. Jullie zijn discipelen van een 
spirituele leer waarvan jullie het doel nog ver weg achten. Maar Mijn leer staat u bij, Mijn Woord 
bemoedigt u en Mijn barmhartigheid sterkt u, zodat er onder u geen mislukking is. Omdat je pas zult 
oogsten als je de top van vergeestelijking bereikt. 
63 Thans verlicht mijn woord de aarde, het is juist in de aangekondigde tijd gekomen, en hoewel 
slechts weinigen de getuigen van deze boodschap zijn, als gij hen in getal met de menschen 
vergelijkt, niettemin zal de dag komen, waarop mijn woord in de geheele wereld zal klinken. 
Tot nu toe hebben jullie genoegen genomen met mij te horen. Maar zodra Mijn manifestatie voorbij 
is, zullen onder u de discipelen verschijnen die Mijn Leer hebben bestudeerd en waken over de 
essentie ervan, die er op beslissende en duidelijke wijze op zullen toezien dat in dit werk zulke 
werken van liefde worden volbracht die de mensen zullen overtuigen. 
64 Vandaag zie Ik nog velen in dwaling, omdat zij aan Mijn leer riten en tradities toevoegen die er 
niet bijhoren. Maar eerst na uw studie zullen zuivering en waarachtigheid komen tot uw eredienst en 
daden van eredienst, en daardoor de geestelijke eenheid van het volk. 
65 Nu denkt u de verantwoordelijkheid te begrijpen en de grootsheid van dit werk te begrijpen. Toch 
zeg Ik u, dat gij dit begrip pas zult hebben na deze tijd van onderricht, en nadat gij hebt nagedacht 
over hetgeen gij hebt gehoord. 
66 U zult alles in mijn woorden uitgedrukt vinden, op geen enkel punt zult u het onduidelijk of 
dubbelzinnig vinden. Maar u zult tijd moeten uittrekken om over deze boodschap na te denken, 
opdat u de mensheid een blijde boodschap van stralend licht, van vrede en van ware troost kunt 
brengen. Dit is de zending waartoe gij zijt voorbestemd, o volk, als getuige van deze openbaring. 
Daarom heb Ik van jullie een verklaring geëist over deze lang geleden aangegane verbintenis met de 
Vader. 
Waakt, bidt en bereidt u voor, opdat gij Mijn woord in al zijn zuiverheid kunt doorgeven. Waarlijk, Ik 
zeg u, als gij het op deze wijze overbrengt, zal het overwinnend zijn, want het zal alle veroordelingen, 
vijandigheid en onderzoek kunnen doorstaan. Maar zij, die het bekendmaken, zullen er met hun 
werken van moeten getuigen, opdat zij de geringschattende oordelen en de beproevingen, waaraan 



zij zullen worden onderworpen, kunnen doorstaan. Jullie zullen dit bereiken als jullie in staat zijn mijn 
woord toe te passen op jullie leven zonder fanatisme of geheimzinnigheid. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 279  
 
1 Je gaat op een doornig pad, en bij elke pijn die je hebt, hoor je de stem van het geweten die je zegt 
dat je nog ver verwijderd bent van de vervulling van de wet van je Vader, en daarom struikel je. 
De geestziel behoudt de intuïtieve wetenschap dat zij lang geleden uit de schoot van de Schepper is 
voortgekomen, en wetende dat zij nog een lange weg te gaan heeft en moet afleggen om tot haar 
uitgangspunt terug te keren, wijdt zij zich aan het gebed, wetende dat zij althans op dit ogenblik 
contact kan maken met haar Vader. De ziel weet dat zij in het gebed een troost vindt die haar streelt, 
sterkt en geneest. 
2 Ik zegen hen die bidden. Hoe spiritueler hun gebed, hoe groter de vrede die ik hen laat voelen. U 
kunt dit gemakkelijk voor uzelf verklaren, want zij die, om te bidden, moeten knielen voor beelden of 
voorwerpen om de aanwezigheid van het Goddelijke te voelen, zullen niet in staat zijn de geestelijke 
gewaarwording van de aanwezigheid van de Vader in hun hart te ervaren. 
3 "Zalig zij die geloven zonder te zien", heb Ik eens gezegd en nu zeg Ik het opnieuw; want wie zijn 
ogen sluit voor de dingen van de wereld, opent ze voor het geestelijke en wie geloof heeft in Mijn 
geestelijke Tegenwoordigheid, moet die voelen en genieten. 
4 Wanneer zullen de aardse mensen ophouden hun geest de gelukzaligheid te ontzeggen Mij in hun 
hart te voelen door middel van rechtstreeks gebed of, wat hetzelfde is, door gebed van geest tot 
geest? Wanneer mijn licht het leven van de mensen verlicht, wanneer zij de waarheid kennen en hun 
fouten begrijpen. 
5 Nu is de juiste tijd om te bidden en te mediteren; maar met gebeden vrij van fanatisme en 
afgoderij, en met kalmte en diepe bezinning over mijn goddelijk woord. 
6 Alle uren en alle plaatsen kunnen geschikt zijn voor gebed en meditatie. Ik heb u in mijn onderricht 
nooit gezegd dat er plaatsen of momenten zijn die daar speciaal voor bestemd zijn. Waarom zou je 
bepaalde plaatsen in de wereld opzoeken om te bidden, als je geest groter is dan de wereld die je 
bewoont? Waarom zou Ik Mij beperken tot beelden en plaatsen die zo beperkt zijn, terwijl Ik 
oneindig ben? 
7 de ernstigste reden voor de geestelijke armoede van de mensen en hun aardse ongeluk is hun 
onvolmaakte manier van bidden, daarom zeg ik u dat dit besef de gehele mensheid moet bereiken 
8 U staat aan de poorten van het Spirituele Tijdperk. Wees dus niet verbaasd dat ik veel tot u spreek 
over datgene wat tot de geest behoort. 
9 Niemand mag verrast zijn door mijn nieuwe boodschap en de betekenis van mijn woord. Want de 
profeten van het eerste tijdperk, evenals Christus in het tweede tijdperk, hebben met de grootste 
duidelijkheid het tijdperk aangekondigd dat u thans beleeft. 
10 Velen zijn door de wereld gegaan, erkennend dat nu de tijd is van de vervulling van die profetieën. 
Maar ik moet u zeggen dat niet allen de betekenis van de Schriften hebben begrepen, daar zij er een 
materiële uitlegging aan geven, gelijk aan die welke de Joden aan de komst van de Messias en Zijn 
Koninkrijk hebben gegeven. 
11 Toen Ik op aarde was, heb Ik jullie gezegd: "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld." Bij een 
andere gelegenheid zei Ik: "Ik moet van u weggaan, want Ik zal voor u de woning bereiden waartoe 
gij zult komen." 
12 Dus, discipelen, als Ik kwam met een leer die sprak van een hoger leven, die het Geestelijk Leven 
openbaarde en jullie de weg toonde om het te bereiken - een weg die jullie moeten begrijpen, die 
niet alleen Mijn Woord is geweest, maar ook de Wet van het Eerste Tijdperk en alle profetieën die 
aan jullie zijn overgeleverd door Mijn boodschappers die tot de mensen spraken over het Geestelijk 
Leven - waarom hebben jullie dan de goddelijke betekenis van die openbaringen materieel opgevat? 
Ik heb in vroegere tijden tot de mensen gesproken in gelijkenissen en allegorieën, omdat noch de 
ziel, noch het verstandsorgaan in staat was het licht in volheid te ontvangen. Daarom was het 
absoluut noodzakelijk die taal, die figuren en gelijkenissen over te brengen naar het geestelijke en ze 
geestelijk te interpreteren tot men de ware betekenis ervan vindt. 



13 "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld," zeg Ik u nogmaals. Mijn Koninkrijk is in het geestelijke, 
want in wezen ben ik Geest. Maar omdat jullie kinderen van dat Wezen zijn, is het niet meer dan 
natuurlijk dat jullie ook tot dat Koninkrijk behoren. 
Om het te bereiken heb Ik u een Leer ingegeven en een Wijsheid geopenbaard die u boven uw 
menselijke toestand zal verheffen en u stap voor stap het Geestelijk Koninkrijk zal doen naderen. 
14 Bid en overdenk, mensen, en jullie zullen niet in dwaling vervallen, noch zullen jullie door iemand 
in verwarring gebracht worden. Want jullie zijn het zaad van de Nieuwe Tijd, want jullie komen naar 
de onzichtbare berg om de stem van jullie Vader te horen. 
15 Uit de duisternis en de afgronden gaan nu zielen op om de gelederen van Gods volk te 
vermeerderen, in wier kinderen het zaad is van Abraham, Jakob, Mozes, Elia en allen die door hun 
werken de naam van hun volk wisten te eren en de naam van hun God wisten te verheerlijken. 
16 Een stem heeft u gewekt, een vriendelijke en troostrijke stem, die u roept in het koninkrijk van 
licht en leven, maar die in gerechtigheid kan worden veranderd, indien gij verkiest voort te gaan 
uwer zielen te vernederen en de wet ongehoorzaam te zijn. 
17 Tot de gehoorzamen en deemoedigen zegt mijn woord: Houdt stand, want gij zult veel winnen uit 
mijn genade en veel volbrengen voor uw broeders en zusters. Tegen de dwazen zegt mijn stem: Als u 
geen gebruik maakt van deze gezegende gelegenheid om te ontsnappen aan het vuil van de zonde of 
de duisternis van onwetendheid waarin u leeft, zult u tijden en eeuwen over uw ziel zien gaan zonder 
te weten wat de Heer in Zijn boodschap bracht, noch wat de geestelijke gaven waren die Hij aan Zijn 
volk openbaarde. 
18 Voorwaar, er zal voor allen een passend tijdstip zijn om zich te redden en op te stijgen naar de 
hoogte. Maar wee degene die die dag uitstelt! Wee hem die de kansen mist om de ontwikkeling van 
zijn ziel te bereiken omdat hij zich heeft gewijd aan de onbenulligheden van deze wereld! Hij weet 
niet hoe lang de tijd zal zijn dat hij op een andere gelegenheid zal moeten wachten, noch weet hij 
hoe bitter zijn vergelding zal zijn. Daarin is niet de minste vergelding of de mildste straf van de kant 
van de Vader, maar Zijn strenge en onverbiddelijke rechtvaardigheid. 
19 Weet gij thans, nu Ik Mij onder u bevind, of gij geen vroegere kansen hebt gemist of onbenut 
gelaten, en weet gij hoelang uw ziel heeft gewacht op deze nieuwe gelegenheid om een zending te 
vervullen die haar lang geleden is toevertrouwd? Wat weet uw hart of uw geest van het verleden van 
de ziel, van haar bestemming, haar schulden, plichten en boetedoeningen? Niets! Daarom moet u de 
volmaaktheid van de ziel niet onderbreken, noch haar verleiden door liefde voor de goederen van de 
wereld. Het moet een ander pad volgen, andere doelen, andere idealen. 
20 Dit zijn de eerste dagen van een tijdperk dat stralend aanbreekt in de mensheid. Het is 
verschenen temidden van stormen, bliksem, bevingen en pijn. Maar de donkere wolken zullen 
verdreven worden, en het licht der waarheid zal in al zijn majesteit schijnen. 
21 Vandaag leeft u nog in de saaie dagen die aan het licht voorafgaan. Niettemin, gebruik makend 
van de weinige opklaringen van uw bewolkte hemel, dringt dit licht door met zijn korte lichtstralen 
die sommige punten van de aarde bereiken, harten beroeren, zielen doen beven en ontwaken. 
22 Allen die door dit licht werden verrast, hebben op hun weg halt gehouden en gevraagd: "Wie bent 
U?" En Ik heb hun geantwoord: "Ik ben het Licht der wereld, Ik ben het Licht der eeuwigheid, Ik ben 
de Waarheid en de Liefde. Ik ben Hij die beloofd heeft terug te komen om tot u te spreken - Hij van 
wie gezegd is dat Hij 'het Woord' van God was". 
23 Zoals Saulus op de weg naar Damascus hebben zij al hun hoogmoed vernederd, hebben zij hun 
hoogmoed overwonnen en hebben zij nederig hun aangezicht neergeslagen om met hun hart tot Mij 
te zeggen: "Mijn Vader en Heer, vergeef mij. Nu begrijp ik dat ik U vervolgd heb zonder het te 
beseffen." 
24 Vanaf dat moment zijn die harten veranderd in kleine volgelingen. Want in dit Derde Tijdperk, tot 
nu toe, is er onder Mijn nieuwe discipelen geen apostel verschenen met de verhevenheid van degene 
die Mij zo vervolgde in Mijn discipelen, en Mij daarna met zo'n vurigheid liefhad. 
25 Jullie zijn kleine navolgers en navolgers van hen die hun geestelijke zending in de wereld schreven 
met grote werken van liefde, hun stempel achterlatend naast dat van Hem die zij zo liefhadden en 
voor wie zij stierven: Hun meester. 



26 Ik spreek tot jullie over de voorbije tijden, nu eens in grote lijnen, dan weer in bijzonderheden, 
opdat jullie uit de grote voorbeelden van de leer de geestelijke betekenis leren trekken, die 
onsterfelijk en onveranderlijk is. 
27 Hier is mijn hart, open voor elk verzoek, elke bezorgdheid, elke vertrouwelijke mededeling! 
28 Ik ben voor u vader, meester, vriend, verpleger, arts en raadgever. Leg al uw noden bij Mij, droog 
uw tranen, vertrouw Mij uw hoop en uw verlangens toe, maak Mij tot uw vertrouweling. 
29 Bid, mijn kinderen, want door het gebed verkrijgt men wijsheid, gezondheid en kracht. 
30 Ik wil dat jullie ware discipelen van Mij worden - wezens die zich bewust zijn van hun bestemming 
- mensen die weten hoe ze hun ziel moeten verheffen om niet te struikelen op aarde. 
31 Wie bidt, vreest geen afgronden of klippen; zijn ziel is altijd gezond. 
32 Wanneer jullie allen zo zullen leven, zullen jullie een heiligdom van liefde voor jullie Vader 
gebouwd hebben, waarbinnen de klanken van een geestelijk loflied zullen weerklinken, dat getuigt 
van broederschap, verheffing en harmonie. 
33 Gij zijt nog onder mijn toezicht, opdat gij, wanneer gij op uw weg een moeilijke beproeving 
ontmoet, in mijn woord moogt leren hoe gij deze moet doorstaan. Want deze nieuwkomers van 
vandaag zullen morgen discipelen en zelfs meesters zijn. Daarom hebben ze nu veel te leren. 
34 Ik zal je hart vormen, Ik zal je verstand trainen en Ik zal je gevoelens gladstrijken om je uit te 
zenden om te getuigen van mijn komst in de Derde Era. 
35 Mijn nieuwe woord verspreidt zich nog niet op aarde. Voordat het in werking kan treden, geef Ik 
de volkeren vooraf tekenen van Mijn komst. De geestenwereld vervult thans de taak de mensen te 
wekken tot de werkelijkheid van het geestelijk leven. 
36 Hier onder u heb Ik Mij in bijzonderheden bekend gemaakt. U kunt niet zeggen dat het slechts 
hints of tekenen zijn geweest. Want Mijn woord door middel van de menselijke geest is duidelijk en 
helder geweest, hoewel het slechts de voorbereidende boodschap is om te komen tot de dialoog van 
geest tot geest. 
37 Zeker, mijn woord door deze stemdragers is een uitvoerig en diepgaand onderricht geweest. Het 
heeft reeds geopenbaarde waarheden bevestigd, zoals het ook nieuwe onthullingen heeft gedaan. 
38 Ik heb tot u gesproken over de geestelijke bestemming, over de evolutie van wezens, over 
reïncarnatie en over de genoegdoening van de ziel. Ik heb tot u gesproken over de verschillende 
stadia van beproeving en onderricht die de mensheid op aarde heeft gehad, gesymboliseerd in een 
boek dat met zeven zegels is verzegeld. Ik heb jullie geopenbaard dat thans het Derde Tijdperk is, 
waarin Ik tot jullie kom in de geest, omdat Ik vind dat jullie in staat zijn Mijn geestelijke aanwezigheid 
te voelen, en Ik heb jullie gezegd dat jullie de hele Wet kunnen samenvatten in twee voorschriften of 
geboden: jullie Vader lief te hebben en elkaar lief te hebben. 
39 bezint en gij zult begrijpen, dat het geene teekenen waren, die Ik u gaf, maar eene groote 
openbaring van de liefde Mijns Vaders. 
40 Degenen die slechts tekenen hebben ontvangen zijn andere volkeren - zij die mijn belofte om 
terug te komen niet uit hun hart hebben gewist, die de ruimte verkennen en acht slaan op de 
betekenis van alle grote gebeurtenissen - in de hoop te kunnen zeggen: "De Meester is nabij." 
41 Hoe weinig bekommert de wereld zich om Mijn nieuwe verschijning! Hoe weinigen zijn er die 
ontwaken en op Mij wachten, en hoevelen zijn er die slapen! 
42. Wat hen betreft die in verwachting van Mij leven, kan Ik u zeggen dat niet allen de werkelijke 
vorm van Mijn aanwezigheid in deze tijd vermoeden. Want terwijl sommigen onder invloed van oude 
geloofsovertuigingen denken dat Ik als mens naar de wereld terugkeer, geloven anderen dat Ik moet 
verschijnen in een voor ieder menselijk oog zichtbare gedaante, en weinigen raden slechts naar de 
waarheid en vermoeden dat Mijn komst geestelijk is. 
43 Terwijl sommigen zich afvragen welke gedaante Ik zal aannemen, op welk uur of op welke dag Ik 
Mij op aarde zal vertonen en op welke plaats Ik zal verschijnen, zeggen anderen, zonder aan 
bepaalde manifestaties of tijdstippen te denken: "De Meester is reeds onder ons, Zijn licht, dat Zijn 
Geest is, overstroomt ons." 
44 Wanneer deze boodschap alle harten bereikt, zal het voor sommigen een moment van jubel zijn, 
omdat zij daarin al hun voorgevoelens en hun geloof bevestigd zullen vinden. Anderen echter zullen 



de waarheid van mijn boodschap ontkennen, omdat zij deze niet in overeenstemming vinden met 
wat zij geloofden dat zou gebeuren en met de wijze waarop deze zich zou openbaren. 
45 Denk aan hen allen, geliefde mensen, en weet dat het wachten pijnlijk is voor deze zielen, en dat 
terwijl zij lijden denkend dat deze tijd misschien niet die van mijn wederkomst zal zijn, gij u dag na 
dag laaft aan mijn woord. Hoe groot zal uw verantwoordelijkheid zijn tegenover de mensheid 
wanneer het eindigt! 
46 Ontwaak, mensen, en ontwaak de andere volkeren van de aarde, dat is alles wat jullie voorlopig 
moeten doen. Ik zal Mij met allen - in de "wolk" opstellen, zoals Ik u heb beloofd, en allen zullen Mij 
aanschouwen. 
47 Waarom zou je denken dat Mijn komst in de geest geen betekenis heeft? Bedenk dat Ik, na Mijn 
dood als mens, tot Mijn discipelen ben blijven spreken en Mijzelf aan hen heb getoond als een 
geestelijk wezen. 
48 Wat zou er van hen geworden zijn zonder de openbaringen die Ik hun schonk, die hun geloof 
versterkten en hen nieuwe moed gaven voor hun zendingstaak? 
49 Triest was het beeld dat ze na mijn vertrek schetsten: Tranen stroomden onophoudelijk over hun 
gezichten, snikken ontsnapten ieder ogenblik uit hun borstkassen, zij baden veel, en angst en 
wroeging benauwden hen. Zij wisten dat de een Mij had verkocht, de ander Mij had verloochend en 
dat bijna allen Mij in de steek hadden gelaten in het uur van de dood. 
50 Hoe konden zij getuigen zijn van die Meester van alle volmaaktheden? Hoe konden zij de moed en 
de kracht opbrengen om mensen met zulke verschillende geloofsovertuigingen en manieren van 
denken en leven tegemoet te treden? 
51 Juist toen verscheen mijn Geest onder hen om hun pijn te verzachten, hun geloof aan te wakkeren 
en hun harten te ontvlammen met het ideaal van mijn leer. 
52 Ik gaf mijn geest een menselijke gedaante om hem zichtbaar en tastbaar te maken onder de 
discipelen, maar mijn aanwezigheid was nog steeds geestelijk, en zie welke invloed en belang die 
verschijning had onder mijn apostelen. 
53 Waarlijk, Ik zeg u: heden heb Ik Mijn geest niet menselijk gemaakt zoals toen, omdat uw 
geestelijke ontwikkeling anders is. Niettemin, hoewel Mijn aanwezigheid subtiel en onaanraakbaar is, 
wordt zij door allen hier gevoeld, zonder dat jullie sterfelijke ogen hoeven te bevestigen dat de 
Meester onder jullie is. 
54 De ziel heeft hogere zintuigen waardoor je het geestelijke kunt voelen, herkennen en begrijpen. Ik 
wil dat je mijn Aanwezigheid waarneemt juist door deze gevoeligheid. 
55 Indien gij dit woord niet meer hoort, zult gij vervallen tot droefheid, tot zwakheid, en zult gij 
wroeging hebben wegens uw gebrek aan liefde. Maar Ik zal ook tot u komen en u zeggen in de 
intimiteit van uw hart: "Hier ben Ik, wees niet bang, ga uw weg, u bent niet alleen." 
56 Wie anders dan Ik bemoedigde de discipelen in die "tweede tijd" toen zij zonder hun Meester de 
wereld introkken? Lijkt het werk van elk van hen u niet bewonderenswaardig? Maar ik zeg u dat zij 
ook zwakheden hadden, zoals elke andere man. Later waren zij vervuld van liefde en geloof, en het 
maakte hen niet moedeloos in de wereld te zijn als schapen onder wolven, en altijd hun weg te gaan 
onder vervolging en bespotting van mensen. 
57 Zij hadden macht om wonderen te verrichten, zij wisten hoe zij van die genade gebruik moesten 
maken om harten tot de waarheid te brengen. 
58 Gezegend zijn allen die het woord van Jezus hebben gehoord uit de mond van mijn apostelen, 
want bij hen heeft mijn leer geen verandering ondergaan, maar is in al zijn zuiverheid en waarheid 
gegeven. Daarom voelden de mensen, wanneer zij naar hen luisterden, in hun ziel de 
tegenwoordigheid van de Heer en voelden zij in hun wezen een ongekend gevoel van macht, van 
wijsheid en van majesteit. 
59 In die arme en nederige vissers van Galilea hebt gij een waardig voorbeeld: door liefde 
omgevormd tot geestelijke vissers, deden zij volkeren en koninkrijken schudden met het woord dat 
zij van Jezus hadden geleerd, en door hun volharding en opoffering bereidden zij de bekering der 
volkeren en de komst van geestelijke vrede voor. Van koningen tot bedelaars, zij allen ervoeren mijn 
vrede in die dagen van het ware christendom. 



60 Dat tijdperk van spiritualiteit onder de mensen duurde niet lang, maar Ik, die alle dingen weet, 
had jullie Mijn wederkomst aangekondigd en beloofd, omdat Ik wist dat jullie Mij weer nodig zouden 
hebben. 
61 Ik wist dat de mensen mijn leer van generatie op generatie steeds meer zouden mystificeren, mijn 
wet veranderen en de waarheid verdraaien. Ik wist dat de mensen mijn belofte om terug te keren 
zouden vergeten en dat zij zichzelf niet langer als broeders zouden beschouwen, terwijl zij elkaar met 
de wreedste, lafste en onmenselijkste wapens zouden doden. 
62 Maar nu is de tijd en de beloofde dag gekomen, en hier ben ik. Veroordeel niet de wijze waarop Ik 
Mijzelf aan u bekend heb gemaakt, want niet de wereld heeft Mij te oordelen, maar Ik ben het die de 
mensen oordeel, want nu is de tijd van hun oordeel. 
63 Ik vestig een koninkrijk in het hart van de mensen - niet een aards koninkrijk zoals velen 
verwachten, maar een geestelijk koninkrijk - waarvan de macht voortkomt uit liefde en gerechtigheid 
en niet uit de machten van de wereld. 
64 Ik zie dat sommigen verbaasd zijn Mij zo te horen spreken, maar Ik vraag u: Waarom stel je je Mij 
altijd voor, gekleed in zijde, goud en edelstenen? Waarom willen jullie altijd dat Mijn Koninkrijk van 
deze wereld is, terwijl Ik jullie het tegendeel heb geopenbaard? 
65 Ik breng u een nieuwe les waardoor gij zult leren geestelijk op aarde te leven, het ware leven dat 
God voor de mensen bestemd heeft. 
66 Ik heb u reeds gezegd dat "vergeestelijking" niet betekent vroomheid, noch religieus fanatisme, 
noch bovennatuurlijke praktijken. Spiritualisatie betekent harmonie van de ziel met het lichaam, het 
naleven van goddelijke en menselijke wetten, eenvoud en zuiverheid in het leven, absoluut en diep 
geloof in de Vader, vertrouwen en vreugde in het dienen van God in de naaste, idealen van 
volmaaktheid van moraal en van de ziel. 
67 Wanneer Ik u de zuiverheid van Mijn Leer laat zien, voelt u dat uw dwalingen meer opvallen. Nu 
dan, discipelen, Ik ben bereid al jullie overtredingen te vergeven als jullie morgen, op de stem van het 
geweten, opstaan om al jullie fouten goed te maken, om de verloren tijd terug te winnen en om de 
zuiverheid van Mijn Leer te tonen door de zuiverheid van jullie daden. 
68 Het is noodzakelijk dat er een verheven volk verschijnt, dat aandacht heeft voor mijn wetten, dat 
de mensen bewijst dat vergeestelijking niets onmogelijks is, dat de vernieuwing van de menselijke 
natuur geen offer is, en dat geestelijke dienst geen afstand doen van het menselijk leven is. 
69 Jullie zullen degenen kunnen worden die mijn werk verkondigen en onderwijzen, omdat jullie de 
nodige ervaring hebben die voortkomt uit een lang verleden, uit een lange evolutie. 
70 Je moest veel wegen afleggen om het spiritisme te leren kennen. Jullie waren ook 
afgodendienaars en konden Mijn Aanwezigheid niet ontdekken zonder de hulp van symbolen, noch 
konden jullie Mij eren zonder ceremoniën. Maar gelukkig kwam je op een kruispunt, en toen je niet 
wist welke richting je uit moest, hoorde je de verlangde stem van de Meester, die je de weg opnieuw 
wees. 
71 Denkt gij niet, dat uwe rijkdom aan ervaring u tot begrip en tot bemoediging van uwe 
medemenschen dient? 
72 Ik heb u reeds voorspeld, dat de strijd hevig zal zijn, want een ieder acht zijn godsdienst volmaakt 
en zijn manier om haar te belijden onberispelijk. Maar ik zeg u dat als dat zo was, ik geen reden zou 
hebben gehad om op dit moment tot u te komen spreken. 
73 Ik geef u door ingeving een diep geestelijk onderricht, omdat ik zie dat in uw sektevormen 
heidendom heerst en dat het slechte zaad van het fanatisme u heeft vergiftigd met onwetendheid en 
haat. 
74 Mijn zwaard van licht is in Mijn rechterhand, Ik ben de strijder en de koning die alles vernietigt 
wat tegenstrijdig is, al het kwaad dat bestaat en alles wat vals is. Wanneer Mijn strijd voorbij is en de 
harten geleerd hebben zich te verenigen om te bidden en te leven, zal de blik van jullie geest Mij 
ontdekken in oneindig licht en in eeuwige vrede. "Dit is Mijn Koninkrijk," zal Ik jullie zeggen, "en Ik 
ben jullie Koning, want dit is waarvoor Ik hier ben, en dit is waarvoor Ik jullie geschapen heb: om te 
heersen." 
75 besef op welke andere dan menselijke wijze Ik Mijn veroveringen maak, besef hoe Ik, om in jullie 
harten te heersen, in plaats van jullie door angst of geweld te onderwerpen, mens ben geworden om 



met jullie te leven, Ik heb jullie voeten gewassen en gekust en ben jullie offer geworden; Ik ben het 
die jullie tot Mijn slachtoffer heb gemaakt; Ik ben het die jullie tot Mijne heb gemaakt 
76 Ik heb Mijzelf geheel aan jullie gegeven en daarom zeg Ik jullie dat jullie je uiteindelijk allen aan 
Mij zullen geven. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 280  
 
1 Laat de betekenis van mijn woord in uw ziel komen, zodat het uit uw hart overvloeit, omgevormd 
tot naastenliefde, tot vrede, tot onderwijzing van uw medemensen. 
2 Het merkteken dat dit volk op aarde zal achterlaten, zal dat van vrede zijn, en het zal de wereld 
tonen dat het werkelijk de sleutel bezit die de deuren van gene zijde voor de mens zal openen. Haar 
missie is grenzen te slechten om de volkeren geestelijk te verenigen, totdat de erfenis die Babel de 
mensheid heeft nagelaten, is vernietigd. 
In dit nieuwe volk Israël zullen alle volken gezegend worden, omdat zij hun verstand ter beschikking 
stellen voor de verkondiging van mijn woord, en omdat in hen de dialoog van geest tot geest zal 
beginnen. 
3 Op haar wijze zal zij vergeestelijking zaaien, licht nalaten, wegen banen voor de vernieuwing van 
hen die afgedwaald zijn, in de harten het zaad zaaien waarvan de vrucht harmonie en broederschap 
onder de mensen zal zijn. 
4 wanneer ik spreek over de zending van dit volk, doe ik dat als God, ik instrueer hen als Vader en ik 
beveel hen als Rechter. 
5 Mijn woord is niet alleen voor hen die het op dit moment horen. Het omhelst het hele universum. 
Maar zoals op andere tijden mijn Wet en mijn Leer in één volk zijn begonnen, zo kunt gij u de kracht 
die mijn Leer heeft niet voorstellen. Daarom zullen het andere volkeren en andere mensen zijn die 
dit woord zijn ware waarde zullen geven, het zullen interpreteren, en het tot volmaakte toepassing 
zullen brengen. 
6 Het is noodzakelijk dat een wijze, sterke en krachtige leer het leven van deze wereld verlicht, opdat 
de mensen zich verheffen in het verlangen naar waarheid en in hun zielen het ideaal van een hogere 
ontwikkeling ontwaken. 
7 Denkt gij dat ik de leer, die ik u in het tweede tijdperk als een boodschap van liefde heb gebracht, 
de doeltreffendheid ontzeg? Nee, ik breng het u opnieuw omdat u het niet meer op aarde hebt, 
omdat u het in boeken hebt begraven en het niet meer in uw hart draagt. Maar nu breng ik het naar 
jullie terug in mijn onderricht, want mijn liefde voor jullie is onveranderlijk. Alleen zal het niet meer 
in uw hart zijn, waar ik het plaats, maar in uw geestelijke ziel, waar het niet meer verloren zal gaan, 
want het brood dat de ziel voedt, blijft erin. 
8 Mijn manifestatie door het orgaan van de geest van deze stemdragers, onbekend en onbetekenend 
in hun stoffelijk leven, is het bewijs geweest dat Ik ben gekomen om de wereld te schenken - dat Ik 
onder haar geleerden of onder haar artsen niet één bereid mens heb ontdekt die bereid zou zijn 
geweest om in zijn geest de straal van mijn goddelijkheid te ontvangen door zich geheel aan mijn wil 
over te geven. 
9 Voor mij is niets onmogelijk, mijn wil is uitgekomen en zal altijd uitkomen, ook al lijkt het soms dat 
de wil van de mens regeert en niet de mijne. 
10 De weg van de vrije wil van de mens, zijn heerschappij op aarde, de overwinningen van zijn 
hoogmoed, de dwang die hij soms oplegt door zijn gebruik van geweld, zijn zo vluchtig in vergelijking 
met de eeuwigheid dat zij inderdaad op een bepaalde manier de goddelijke plannen kunnen wijzigen; 
maar morgen, of in de loop van hun voltooiing, zal de wil van mijn Geest zich meer en meer 
openbaren over alle wezens, het goede doen voortbestaan en het onzuivere uitbannen. 
11 Het koninkrijk dat de mens op aarde heeft geschapen, zal zeer spoedig door Mij moeten worden 
geoordeeld. En waarlijk, ik zeg u, slechts het goede zal ervan overblijven, het toelaatbare, datgene 
wat waarheid bevat. Maar alles wat trots, egoïsme en leugens bevat, wat vergif en dood is, zal 
worden vernietigd en in het meedogenloze vuur van de vernietiging worden geworpen. Maar wie zal 
dit werk van vernietiging van het kwaad volbrengen? Man. Hij zal het op zich nemen om met eigen 
handen alles te vernietigen wat zijn wetenschap heeft ontdekt om zijn naasten kwaad te doen. Dan, 
wanneer het proces voorbij is, zullen alleen de ware lichten die hij heeft ontdekt blijven bestaan en 
schijnen om het pad van de mensheid in de toekomst te verlichten. 
12 Ik zal alle eeuwen en alle tijdperken van ongehoorzaamheid en vernedering van deze mensheid 
slechts als een ogenblik doen verschijnen, zodra de mensen op Mijn weg wandelen. Ik zal die in 



werkelijkheid korte periode, die het geestelijk leven van de mens overschaduwde, doen oplossen en 
verdwijnen onder de goddelijke straling van mijn licht, dat het geestelijk tijdperk van de mensen zal 
verlichten op het hoogtepunt van het Derde Tijdperk. 
13 Wanneer gij het getal beschouwt van hen, die Mijn woord horen, dan schijnt het u zeer klein. 
Maar waarlijk, Ik zeg jullie, achter jullie komen - onzichtbaar voor jullie ogen - grote massa's zielen, 
die jullie op de weg naar het Licht brengen. 
14 Als de mensen hun geestelijke gaven kenden - hoeveel leed zouden zij dan verzachten! Maar zij 
hebben er de voorkeur aan gegeven blind of inert te blijven, terwijl zij de tijden van de grootste pijn 
over zich heen lieten komen. 
15 Mijn onderricht is bedoeld om jullie te verlichten, opdat jullie je het grote lijden besparen dat de 
profeten van vroeger aan de mensen hebben aangekondigd. 
16 Degenen die denken dat ik de mensen straf door de natuurkrachten op hen los te laten, zeg ik dat 
zij een grote vergissing begaan als zij dat denken. Want de natuur evolueert en verandert, en in haar 
veranderingen of overgangen ontstaan omwentelingen die jullie leed berokkenen als jullie Mijn wet 
niet naleven; maar jullie schrijven ze toe aan Goddelijke bestraffingen. Het is waar dat mijn 
gerechtigheid in hen aan het werk is; maar als jullie, wezens bevoorrecht met de Goddelijke vonk die 
jullie ziel verlicht, in harmonie leefden met de natuur die jullie omringt, zou jullie geest jullie boven 
de veranderingen, boven het geweld van de krachten van de natuur hebben verheven en zouden 
jullie niet lijden. 
17 Alleen in de verbetering van je leven kun je die kracht of dat vermogen vinden om je te bevrijden 
van het effect van de losgelaten elementen. Want niet alleen geloof of gebed zijn de wapens die u 
overwinning geven over de slagen en tegenslagen van het leven: Dat geloof en gebed moeten 
gepaard gaan met een deugdzaam, rein en goed leven. 
18 Indien gij dikwijls door uw geloof of door uw gebed ongeschonden zijt gebleven, dan is het meer 
door mijn medelijden met u dan door uw verdienste, dat gij in beproevingen overwinnaar zijt 
geworden. 
19 begrijp waarom Ik jullie in elk van Mijn onderrichtingen zeg dat jullie je moeten voorbereiden en 
jullie tegelijkertijd aanraad om te waken en te bidden opdat jullie die spiritualiteit zullen bereiken die 
jullie in harmonie maakt met alles wat jullie in jullie leven omringt en die jullie onkwetsbaar maakt 
voor de werking van de natuurkrachten wanneer die zich beginnen te bewegen 
20 Het is noodzakelijk dat jullie de tijd begrijpen die jullie op dit moment doormaken - een tijd van 
overgang, niet alleen in het geestelijke rijk, maar ook in de materiële natuur die jullie omringt. 
21 Weet dat dit huis dat jullie huisvest op dit moment een stap naar perfectie zet om in de toekomst 
hogere wezens te kunnen huisvesten, en dat het dus niet meer dan normaal is dat jullie opschudding 
ervaren. 
22 Het is een tijd van verwarring die zich weerspiegelt in het leven van de mensen, zowel in hun 
geest als in hun ziel, in hun gevoelens, in hun lichaam, en in alles wat hen omringt en omringt. De 
mensen lijden omdat zij de tijd der beproevingen zijn binnengegaan zonder geestelijke 
voorbereiding, zonder geloof, zonder kennis van hun mogelijkheden, zonder gebed. 
23 Alleen mijn macht en mijn liefde kunnen jullie redden van de ondergang in de chaos. 
24 verhef je leven, mensen, train jezelf in dit Woord van Licht dat Ik jullie zend en waarlijk Ik zeg jullie 
dat jullie niet alleen jezelf zullen redden, maar dat jullie invloed en bescherming ook velen van jullie 
medemensen zal bereiken 
25 Denk aan Jezus toen Hij met Zijn discipelen in een boot de zee overstak. De golven stegen, de zee 
schuimde, en de golven bulderden. De discipelen vreesden voor hun leven toen ze zagen dat Jezus 
sliep. Het ontbrak hen aan geloof om zichzelf te redden. Maar de liefde van de Meester hielp hen 
door hun een bewijs te geven van Zijn macht over de elementen, toen Hij Zijn rechterhand uitstrekte 
en de wateren gebood tot bedaren te komen. 
26 Die lessen waren nieuw voor de mensheid. Maar jullie leerlingen van het Derde Tijdperk moeten 
bedenken dat jullie niet alleen moeten leven in het vertrouwen dat Ik jullie uiteindelijk uit 
mededogen zal redden, zoals de leerlingen in de boot, maar dat jullie in jezelf de zielenkrachten 
moeten ontplooien die zich nog steeds niet in jullie wezen manifesteren. 



27 Die discipelen hebben mijn les geleerd. Want op hun zendingsreis kwamen zij de grote 
beproevingen tegen die hun medemensen kwelden, en aan hen wisten zij het gezag van hun geest te 
openbaren. 
28 Wilt gij behoren tot hen die getuigenis afleggen van de waarheid van dit woord in deze tijd? Geef 
dan spiritualiteit aan uw leven, want daardoor zult u de kracht ontplooien die u in uw wezen 
verborgen draagt. 
29 Wanneer de mensen vergeestelijking bereiken, zullen zij schepselen zijn die superieur zijn aan 
alles wat hen omringt. Want tot nu toe waren zij slechts zwakke wezens, onderworpen aan de 
krachten der natuur, machten en invloeden, die niet boven de mens mogen staan, omdat zij niet 
boven hem staan. 
30 Dit onderricht is kort, maar diep van inhoud. Bestudeer het, discipelen, en onderwijs het. 
31 "Richt uw ogen op Mij wanneer gij de weg kwijt zijt; weest heden met Mij. Verhef uw gedachten 
tot Mij en spreek tot Mij zoals een kind tot zijn vader spreekt, zoals iemand vol vertrouwen tot een 
vriend spreekt." 
32 Ik ben de Goddelijke Meester die van tijd tot tijd is gekomen om u zijn onderricht te geven. 
Wanneer jullie een zeer bittere beker ledigen, is dat niet omdat Ik jullie bestraf, maar omdat jullie je 
moeten zuiveren om Mij te bereiken. 
33 Ik wacht op je. Maar opdat jullie niet struikelen bij de terugkeer op deze weg, moet Ik jullie 
bijstaan en dit doe Ik door jullie Mijn Licht te zenden, dat openbaring, inspiratie en bemoediging is. 
34 U gaat nu een nieuwe fase in uw leven in; de weg is gebaand. Neem je kruis op en volg Mij. Ik zeg 
jullie niet dat er geen beproevingen zijn op deze weg; maar telkens als jullie een moeilijk stuk weg 
gaan of een beker leed leegdrinken, zullen jullie een stem horen die jullie bemoedigt en raad geeft, 
mijn liefde zal bij jullie zijn, jullie bijstaan en opheffen, en jullie zullen de zachte streling van mijn 
genezende balsem voelen. 
35 Morgen, wanneer deze stem niet meer zal klinken van de lippen van Mijn stemdragers, zult gij de 
betekenis ervan in uw geheugen bewaren, en zij zal u blijven bemoedigen en leiden. Je zult bidden 
zoals ik je geleerd heb, en mijn inspiratie ontvangen van geest tot geest. Waar jullie ook 
samenkomen om mijn woord te bestuderen, door de vereniging van jullie gedachten zullen jullie een 
tempel vormen vol van licht en harmonie. 
Daarmee zullen jullie begrijpen dat deze vergaderplaatsen, waar jullie bijeengekomen zijn om Mijn 
woord te horen, niet de tempel van de Heren zijn, hoewel Ik jullie ook dit zeg, dat als jullie ze willen 
blijven wijden aan jullie bijeenkomsten, jullie dat mogen doen. 
Hier, waar u allen verenigd bent, zult u elkaar kracht, licht, geloof, moed en warmte schenken, en 
wanneer u mijn les geleerd hebt, zult u samenkomen om te bidden en te denken aan uw huis, dat 
een andere passende plaats is om met uw Meester te communiceren. Als de velden en de weiden u 
uitnodigen om u te verwijderen van het lawaai van de stad, zult u daar ook een geschikte plaats 
vinden voor uw devoties en zult u mijn aanwezigheid in u voelen. Maar blijf geestelijk verenigd en 
leef altijd in harmonie met mijn wet. 
36 Beetje bij beetje zullen jullie gewend raken aan jullie broederschap en vereniging en in jullie 
midden zal de geestelijke familie, die jullie volgens mijn wil moeten vormen, steeds meer in kracht 
toenemen. 
37 Waarlijk, Ik zeg u: wanneer gij deze goede harmonie onder elkander hebt bereikt, zult gij een goed 
voorbeeld geven aan de mensheid. Bedenk dat geen blad van de boom beweegt zonder Mijn wil, 
alles ontvouwt zich zoals Ik het toesta, alles wordt door Mij bepaald. 
38 Bekleed u met opgewektheid en met geloof, en wanneer gij op uw weg door verzoekingen wordt 
aangevochten, bid dan en wees niet bevreesd, want in het gebed zult gij de nodige wapenen vinden 
om te strijden en de overwinning te behalen. 
39 Bewandel het pad stap voor stap, zonder u te haasten, want anders loopt gij gevaar te struikelen 
of in een afgrond te vallen. Leer echt de weg, zodat je die later aan je medemensen kunt leren. 
40 U moet niet tevreden zijn met uw eerste werken en denken dat u genoeg verdiensten hebt 
verworven voor de volmaaktheid van uw ziel. Maar opdat gij dagelijks nieuwe lessen moogt leren en 
grotere openbaringen ontdekken, wijd altijd enige tijd aan de studie van mijn Werk. 



41 De nieuwsgierige discipel zal altijd het antwoord op zijn vragen horen en in ogenblikken van 
beproeving zal hij altijd mijn vaderlijke raad horen. 
42 De gevorderde discipel zal een bron van liefde zijn voor zijn medemensen, hij zal zich werkelijk 
door zijn Vader begiftigd voelen met een erfenis, en hij zal de tijd herkennen om op weg te gaan om 
zijn grote geestelijke zending onder de mensen uit te voeren. 
43 Elke "werker" krijgt een aantal zielen toegewezen aan wie hij licht, troost en vrede moet geven. 
Deze veelheid zal u nooit overweldigen, want u zult haar beetje bij beetje ontmoeten, verspreid over 
uw leven. 
44 Vandaag bestaat Mijn woord der leer uit vaderlijke raadgevingen en suggesties. Het is eenvoudig, 
maar als je er geestelijk in doordringt, zul je de plechtigheid ontdekken van die preek die Ik hield voor 
de grote scharen in het Tweede Tijdperk op de berg. 
45 Uit de geestelijke wolk zend ik u de straal van mijn geest, die op uw wezen neerdaalt en u mijn 
woord doet horen. 
46 Ik heb jullie een verheven leer gebracht, zoals Ik jullie toen heb geopenbaard, een leer die boven 
alle kennis van de wereld staat, het enige licht dat jullie naar het ware leven kan leiden. 
47 Mijn Leer leert de mensen een hoog, edel en zuiver leven op aarde te leiden. Zij bereidt ook de 
ziel voor, opdat zij, wanneer zij haar tehuis aan gene zijde betreedt, een werk kan scheppen dat haar 
dichter bij de volmaaktheid zal brengen. 
48 Verwerft nu verdiensten voor uw toekomstig leven. 
49 Sommigen lijden omdat zij de grote beproevingen in de mensheid zien, en zij voelen zich niet in 
staat om de kleinsten van hun lijden te verlichten. Kom tot de Meester, en ik zal je leren hoe te 
troosten, hoe vrede te geven, en hoe te genezen. 
50 Wanneer gij eenmaal uw pad met liefdadigheid zaait, zal het u toeschijnen dat uw werk zeer 
onbeduidend is in vergelijking met al het lijden en de tragedies der mensheid. Toch zeg ik u dat uw 
schijnbaar onbetekenend werk de pijn zal verminderen die op de mensheid drukt, en tegelijk zal het 
de oorlogskrachten verminderen. 
51 U zult onder de mensen in stilte werken. Maar het moment zal komen dat deze stilte zal 
ophouden en de Blijde Boodschap zal weerklinken over de hele wereld. 
52 De apostelen van het Spiritualisme zullen niet alleen staan. Er zullen zich gebeurtenissen in de 
wereld voordoen die gunstig zijn voor de ontplooiing van deze leer. 
53 Alles is met perfectie bereid. Ik heb je mijn plan laten weten. Het is alleen nodig dat jullie Mijn 
woord grondig bestuderen, zodat jullie niet in tegenspraak komen met wat Ik heb voorzien. 
54 De beproevingen van het leven en mijn woord bereiden u voor. Sommigen zijn gestopt waar de 
beproeving hen verraste, omdat zij mijn onderricht niet hebben toegepast om overwinnaar te zijn. 
Anderen echter doorleven de beproevingen in vrede, omdat zij nooit vergeten wat zij van de Meester 
hebben gehoord. Vergeet niet dat beproevingen de ziel kracht en volharding geven, en dat u morgen 
op uw weg vele verslagenen zult tegenkomen die het woord van het licht nodig hebben en het 
getuigenis van hen die hebben weten te overwinnen. 
55 Vergeestelijk uzelf, zegt de Meester, want vergeestelijking zal u helpen boven de tegenspoed uit 
te stijgen en zal uw lichamelijke behoeften verlichten. 
56 Leert bidden, want ook met bidden kunt gij veel goeds doen, evenals gij u kunt verdedigen tegen 
verraad. Het gebed is een schild en een wapen; als gij vijanden hebt, verdedig u dan door het gebed. 
Maar weet dat dit wapen niemand mag verwonden of schaden, want het enige doel ervan is licht te 
brengen in de duisternis. 
57 Jullie moeten zuiver handelen, zonder ooit aan mijn onderricht iets toe te voegen van de onreine 
daden van aanbidding die er op aarde bestaan. 
58 Dit is Mijn onderwijs woord. Jullie zijn hier gekomen met harten die openstaan voor Mijn leringen, 
en daarom moest Ik Mijzelf in licht onder jullie werpen. 
59 Ik heb jullie mijn balsem en mijn vrede gegeven in ieder woord van Mij, geliefd volk. 
60 Uw ziel is opgestaan en is gereed om Mijn stem te horen. Ik zie het omgevormd tot een waar 
heiligdom waarin Ik het geluid van Mijn Woord laat doordringen, dat het licht van het Woord is, 
opdat jullie, terwijl jullie de adem van jullie Vader dicht voelen, de nodige kracht zullen hebben om 
het doel van de reis te bereiken. 



61 Met volle kennis van de tijd waarin jullie leven, hebben jullie je voorgenomen Mij te volgen, en 
dat is omdat jullie geestelijke ziel weet waarvoor zij naar de aarde is gekomen. Zo zullen jullie in staat 
zijn de weg van de geestelijke leer met vaste schreden te gaan, zo zullen jullie Mij spoedig de 
verering kunnen schenken waarop Ik al zo lang van de mensheid wacht. 
62 Ik heb de tijd van mijn verschijning lang willen laten duren, opdat gij uw kennis en uw geloof 
moogt versterken en niet achteraf zeggen: "De aanwezigheid van de Meester onder ons was zo kort, 
dat wij niet voldoende tijd hadden om ons van zijn waarheid te overtuigen. 
63 Mijn leer, vol van spiritualiteit, zal ontkiemen in het hart van dit volk, zodat het in de toekomst zijn 
vruchten van waarheid en leven zal geven. Mijn Woord zal zich over de aarde verspreiden en geen 
plaats overlaten waar het niet zuivert, verlicht en oordeelt. 
64 Dan zullen de volkeren beginnen te ontwaken tot het Geestelijk Leven, tot het ware en eeuwige 
Leven, en zullen zij het uiterlijke en materialistische deel van hun verschillende vormen van eredienst 
elimineren, om zich te beperken tot het zich wenden tot de essentie van Mijn Wet. 
65 De mensheid zal de kracht ontdekken die spiritualiteit geeft en zal haar blik afwenden van alles 
wat haar zovele eeuwen heeft tegengehouden. 
66 Wat baat het dat het symbool van het christendom, het kruis, miljoenen malen op aarde is, indien 
de mensen niet van goede wil zijn en elkander niet liefhebben? 
67 Het uiterlijke heeft geen macht meer over de mensen, er is geen respect meer, noch 
goedgelovigheid, noch spijt omdat men zich beledigd heeft. Daarom zeg Ik jullie dat de symbolen en 
de vormen van aanbidding zullen verdwijnen, want hun tijd is voorbij, en het zal de innerlijke 
aanbidding zijn die de mens naar het licht zal voeren, hem zal verheffen en hem tot Mij zal leiden. 
68 In het zuiverste van zijn wezen, in de geest, zal Ik in deze tijd Mijn wet opschrijven, Ik zal Mijn 
stem laten horen, Ik zal Mijn tempel bouwen; want wat niet in de mens is, wat niet in zijn ziel is, is 
alsof het niet bestond. 
Of men nu grote stoffelijke kerken bouwt ter ere van Mij, of men Mij feesten en plechtigheden vol 
pracht en praal aanbiedt - dit offer zal Mij niet bereiken omdat het niet geestelijk is. Elke uiterlijke 
cultus draagt altijd ijdelheid en opzichtigheid in zich; maar het geheime offer, het offer dat de wereld 
niet ziet en dat jullie Mij aanbieden van geest tot geest, bereikt Mij door zijn bescheidenheid, zijn 
oprechtheid, zijn waarachtigheid, in één woord, omdat het uit de geest komt. Herinnert u zich die 
gelijkenis van Mij die u in het Tweede Tijdperk werd gegeven, bekend als de gelijkenis van de 
farizeeër en de tollenaar, en u zult zien dat Mijn leer door de eeuwen heen dezelfde is geweest. 
69 Ik zou u niet veroordelen als u het laatste kruis waarmee u uw christelijk geloof symboliseert, van 
de aarde zelf zou doen verdwijnen en ter compensatie dat symbool zou vervangen door ware liefde 
voor elkaar; want dan zouden uw geloof en uw uiterlijke aanbidding van God een aanbidding en een 
geloof van de geest worden, hetgeen ik van u verwacht. Als uw eredienst en uw symbolen tenminste 
de macht hadden om uw oorlogen te voorkomen, om te voorkomen dat u in ondeugd verzinkt, om u 
in vrede te bewaren. Maar zie, hoe gij al wat heilig is, naar uw woorden negeert; zie, hoe gij datgene 
vertrapt, wat gij goddelijk achtte. 
70 Ik zeg u nogmaals: het zou beter voor u zijn indien gij niet één kerk, één altaar, één symbool of 
beeld op de gehele aarde zoudt hebben, maar indien gij wist hoe te bidden met de geest en uw 
Vader lief te hebben, en indien gij wist hoe in Hem te geloven zonder behoefte aan plaatsvervangers, 
en dat gij uzelf liefhadt zoals Ik u in Mijn Leer heb opgedragen. Dan zouden jullie gered zijn, dan 
zouden jullie wandelen op de weg die gemarkeerd is door Mijn bloedvlekken, de vlekken waarmee Ik 
de waarheid van Mijn leer verzegeld heb. 
71 Alleen wanneer deze mensheid haar afgoderij en fanatisme laat varen, zal zij "het nieuwe manna" 
zien neerdalen. Niet langer datgene wat het volk voedde in de eenzaamheid van de woestijn, maar 
datgene wat neerdaalt op uw ziel in de dagen van beproeving. Dit zal het ware brood van de hemel 
zijn - dat wat de mensen ontvangen van geest tot geest. 
72 Het manna van het Eerste Tijdperk was slechts een symbool van wat mijn geestelijke 
gemeenschap met de mensen in de laatste tijden zou zijn, wanneer hun zielen geestelijk voedsel 
rechtstreeks van het Goddelijke zouden ontvangen. 
73 Zeer groot is de verantwoordelijkheid van dit volk jegens de mensheid. Het moet een voorbeeld 
zijn van ware spiritualiteit, het moet de weg wijzen van innerlijke godsdienstoefening, de 



welgevallige offerande, het eerbetoon God waardig. Open uw hart en hoor daar de stem van het 
geweten, zodat u uw daden kunt beoordelen en te weten kunt komen of u mijn leer getrouw 
interpreteert of dat ook u de betekenis van mijn leer verkeerd interpreteert. 
74 Eis niet dat de top van vergeestelijking in één dag wordt bereikt. Wandel naar het doel met een 
afgemeten, kalme en vaste stap, en je zult nooit struikelen, noch zul je enige reden hebben om 
berouw te hebben of bang te zijn voor wat je hebt gedaan. Zie erop toe dat elke stap in het volle 
bewustzijn wordt gezet, en je zult spoedig de vruchten van je werk zien. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 281  
 
1 Geliefde discipelen: Al zijn er vele godsdiensten, de wet is één, en mijn leer is één. 
2 Mijn leer is de leer van de Geest, die de mensen leert de liefde aan te kweken. Maar wat heeft de 
mensheid, die zichzelf Christen noemt, van mijn Leer gemaakt? Het heeft er schepselen van vorm, 
riten en lippengebeden van gemaakt, en daarachter verbergt het zijn huichelarij. 
3 Ik zeg u, dat de enige waarheid de liefde is, en dat, indien gij mijn naam prijst en verheerlijkt met 
woorden en liederen, maar geen werken der liefde doet, gij niet op den weg der waarheid zijt. 
4 Waarheid is de Goddelijke Liefde geopenbaard in het Universum. Hij die de waarheid niet kent, 
kent God niet. 
5 In welke dwaling verkeren de mensen wanneer zij in God geloven door middel van liturgieën en 
ceremoniën! 
6 God is niet, noch kan Hij zijn, wat de mens op aarde heeft gemaakt. 
7 God heeft geen grens, Hij is essentie en almacht. Om Hem te kennen en Hem te voelen, is het nodig 
één met Hem te worden door goed te doen, elkaar lief te hebben en rechtvaardig te zijn. 
8 Wanneer Ik zo tot jullie spreek, kunnen jullie je niet voorstellen dat de volkeren van deze tijd, met 
hun materialistische beschaving, een leer van liefde kunnen begrijpen en aanvaarden. Maar Ik zeg 
jullie dat Mijn leer het zaad is dat de wereld nodig heeft, dat het het water is waarnaar zij verlangt 
om haar dorst te lessen. 
9 Deze honger en dorst die de mensen hebben, komen voort uit hun behoefte aan liefde en 
waarachtigheid in hun leven. Deze geestelijke en morele ellende is het gevolg van hun oorlogen, hun 
vervreemdingen en hun eerzuchtige aardse bezigheden. 
10 Voor een korte tijd, wanneer de mensen eindelijk moe zijn van het strijden, moe van het 
vernietigen en verbitterd door zoveel lijden, trachten zij de weg van de verlossing te zoeken die Ik u 
toon. Maar hoewel zij streven naar verschillende vormen om Mijn Leer te interpreteren, vervallen zij 
in alle gevallen weer in bijgelovige riten, in nutteloze culten en uiterlijke vormen om Mij te 
aanbidden. 
11 De roep om vrijheid kon niet in iedere ziel opkomen, omdat de mist die haar omgeeft zeer dicht is. 
Maar mijn licht is krachtig en zal door de duisternis breken door te dringen tot in het gevoeligste van 
het menselijk hart. 
12 Van welke soort zal dit licht zijn? Het is mijn nieuwe Woord, mijn Leer met haar nieuwe 
openbaringen, die de mensen de ware weg leert om God te aanbidden. Tegelijkertijd toont het hun 
de procedure om het kristalheldere water te vinden dat de dorst van hun ziel lest. 
13 Ik zal iedereen de ware weg van het aanbidden van God onderwijzen, en ook de juiste weg van 
het leven volgens de goddelijke wet, waarvan de vervulling het enige is waarvoor de Heer ieder van 
jullie eer zal geven. 
14 Ten slotte zult gij de inhoud of de betekenis van mijn woord kennen, o mensen. Dan zul je 
ontdekken dat mijn leer niet alleen de goddelijke stem is die tot de mensen spreekt, maar ook de 
uitdrukking van alle geesten. 
15 Mijn woord is de stem die bemoedigt, is de roep om vrijheid, is het reddende anker. 
16 Mijn leer is vrij van alle ritualisme. Als dat niet zo was, zou het zijn essentie verliezen. 
17 in deze tijd breng Ik jullie een zuivere en volmaakte leer, daarom zeg Ik jullie dat aan het einde van 
je dagtaak alleen wat je in je leven met ware liefde hebt gedaan, je zal worden toegerekend, want 
het zal bewijzen dat je de waarheid hebt gekend 
18 Nooit is de mens zonder mijn openbaringen geweest, die het licht des Geestes zijn; maar hij heeft 
gevreesd ze te doorgronden. Nu vraag ik je: Wat kunt gij weten van de waarheid en van het eeuwige, 
als gij halsstarrig het geestelijke vermijdt? 
19 Beschouw de materialistische interpretatie die u aan mijn openbaringen over de eerste en de 
tweede "tijd" hebt gegeven, hoewel zij alleen over het Goddelijke en het geestelijke spreken. Zie hoe 
jullie de materiële natuur verward hebben met de geestelijke, en met welk gebrek aan respect jullie 
het diepzinnige in het oppervlakkige hebben veranderd, en het hoge in het lage. Maar waarom heb je 



dit gedaan? Want in je verlangen om iets te doen in het werk van God, zoek je een manier om mijn 
Leer aan te passen aan je aardse leven, aan je menselijke gemakken, die je het dierbaarst zijn. 
20 Denk na over alles wat Ik tot jullie gezegd heb, leerlingen, zodat wanneer jullie zeggen dat jullie 
spiritisten zijn, dat is omdat jullie werkelijk beleven wat jullie lippen verkondigen 
21 Hoe gemakkelijk is het om te zeggen: "Ik ben een spiritualist," maar hoe moeilijk is het om er een 
in waarheid te zijn. 
22 Hoevelen zijn er niet die mijn woord horen, die er grote vertolkers van zijn geworden, en toch zijn 
zij niet de beste dadendiscipelen van mijn leer, zij vervullen niet het goddelijk gebod dat tot u zegt: 
"Hebt elkander lief." 
23 Aan de andere kant, zie hoe gemakkelijk hij wordt omgevormd die ook maar één atoom van mijn 
leer praktisch toepast. Wil je hier een voorbeeld van? 
Er was iemand die zijn hele leven tegen Mij zei dat hij Mij liefhad door woordgebeden die anderen 
formuleerden en die hij niet eens begreep omdat ze bestonden uit woorden waarvan hij de 
betekenis niet kende. Maar weldra begreep hij de ware manier van bidden, en zijn oude gewoonten 
opzij zettend, concentreerde hij zich op het binnenste van zijn ziel, zond zijn gedachten op naar God, 
en voor de eerste maal voelde hij Zijn tegenwoordigheid. 
Hij wist niet wat hij tegen zijn meester moest zeggen; zijn borst begon te snikken en zijn ogen 
begonnen te tranen. In zijn geest vormde zich slechts één zin, die luidde: "Mijn vader, wat kan ik tot u 
zeggen, terwijl ik niet weet hoe ik tot u moet spreken?" Maar die tranen, die snikken, die innerlijke 
verrukking, en zelfs zijn verwarring spraken tot de Vader in zulk een prachtige taal als gij nooit zult 
kunnen vinden in uw menselijke talen noch in uw boeken. 
24 Dat gestotter van de mens die begint geestelijk met zijn Heer te bidden, lijkt op de eerste 
woordjes van zuigelingen, die voor hun ouders een verrukking en een genot zijn, omdat zij de eerste 
uitingen horen van een wezen dat begint op te leven. 
25 Daar de mensen niet in staat zijn geweest de ware en juiste uitlegging te geven aan de 
openbaringen die hun sinds de vroegste tijden zijn gegeven, kom Ik heden in de Geest om hun een 
duidelijke uiteenzetting en juiste uitlegging te geven van alles wat Ik hun heb onderwezen 
26 In de tegenwoordige tijd erkent gij de vermogens van de geestziel en die van het lichaam, zonder 
ze te verwarren. 
27 Geest, verstand en gevoel zullen ware harmonie vinden wanneer mijn leer als het licht van een 
nieuwe dag deze slapende mensheid eindelijk doet ontwaken. 
28 Jullie vragen Mij jullie te helpen om op deze dag eenheid en vrede in jullie harten te bereiken, om 
jezelf voor Mij te bewijzen als een wezen dat zich bewust is van het proces waarvan het getuige is 
wanneer het Mijn onderricht hoort door de geest van een stemdrager. En ik ontvang jullie zielen. 
Alles wat jullie Mij zuiver en eenvoudig aanbieden in jullie gebeden en in jullie daden, ontvang Ik als 
een rechtvaardig eerbetoon van de kinderen aan hun hemelse Vader. 
29 Het dringendste verzoek dat gij tot Mij richt is dat er vrede op aarde zou zijn - dat het patriarchale 
leven van vroegere tijden tot de mensen zou terugkeren. Maar Ik zeg jullie dat deze vrede pas zal 
wederkeren wanneer jullie, Mijn nieuwe leerlingen, de grondslagen hebben gelegd van een nieuwe 
wereld, waarvoor Ik jullie aan het voorbereiden ben. 
30 wanneer jullie in ieder van jullie naasten een broeder zien, wanneer jullie de verschillen tussen 
jullie en de anderen laten verdwijnen en Mij in hen liefhebben, dan zullen jullie een nieuw tijdperk 
zien aanbreken en zal het leven voor de mens vreugdevol en gemakkelijk zijn en zal Ik gekend 
worden als Vader 
31 Mijn woord van deze tijd is hetzelfde als het woord dat Ik u in Jezus gaf. Het is dezelfde 
kristalheldere vloed die jullie ziel overspoelde toen jullie Mij volgden door het land van Palestina. De 
betekenis ervan is u bekend, u zult nooit in staat zijn de "smaak" ervan te verwarren, omdat het zijn 
goddelijke zegel op uw ziel heeft gedrukt. 
Maar vandaag, nu Ik ben neergedaald om Mijzelf bekend te maken door middel van deze mannen en 
vrouwen en jullie het woord horen dat van hun lippen komt, erken je dat het van Mij komt en je 
vraagt Mij waarom Ik niet een andere vorm heb gekozen om Mijn boodschap van deze tijd tot de 
mensheid te laten doordringen. 



32 Gij zegt Mij, dat er onder u geen bijzondere deugdzame mannen zijn, die Mij kunnen dienen. Er is 
geen Mozes, noch de profeten van het Eerste Tijdperk, noch Petrus, noch Johannes. Maar voorwaar, 
Ik zeg u: Ik heb in alle tijden deugdzame zielen gezonden en onder hen zijn er die Mij in nederigheid 
hebben gediend. Heb hen lief en troost hen, want hun last is zeer groot. 
Ik heb haar geest en hart bewaakt als een zuivere bron, en vaak was pijn het beste middel om haar te 
zuiveren. Hun levens zijn vergelijkbaar met die van mijn afgezanten uit andere tijden. Ik zegen je. 
Gezegend zijn zij die Mij op deze wijze gevolgd zijn en die de volle betekenis hebben gevoeld van de 
zending die Ik hun heb gegeven! 
33 Ik nodig u uit Mijn Koninkrijk binnen te gaan. Ik roep alle volkeren der aarde zonder enige 
voorkeur, maar Ik weet dat niet allen naar Mij zullen luisteren. De mensheid heeft haar lamp gedoofd 
en wandelt in duisternis. Maar waar dwaling zich doet gevoelen, zal iemand verschijnen die door Mij 
verlicht is en die licht verspreidt in zijn omgeving - een geestelijke wachter die waakt en wacht op 
Mijn teken om de alarmkreet te laten klinken die doet ontwaken en beven. Laat de liefde van die 
boodschappers vruchtdragend zaad zijn in jullie harten. Wijs hen niet af wanneer zij zich in uiterlijke 
armoede aan u vertonen. Luister naar hen, want zij komen in mijn naam om jullie een vaardigheid te 
leren die jullie nu nog niet kennen. Zij zullen u het volmaakte gebed leren, zij zullen u bevrijden van 
de banden van het materialisme waarmee gij gebonden zijt, zij zullen u helpen de geestelijke vrijheid 
te bereiken die u tot Mij zal verheffen. 
34 Gij die Mij hoort, wacht vol spanning op de vervulling van al Mijn woorden. Je verlangt ernaar om 
deze wereld te zien veranderen in een discipel van Mij. Je vraagt Mij om bij diegenen te zijn die Ik 
naar andere landen stuurde met moeilijke missies. Maar waarlijk, ik zeg u, dat gij u vooraf moet 
voorbereiden, want de strijd die u wacht, zal zeer groot zijn. Doch niet alle boodschappers van wie Ik 
tot u spreek zijn onder u, niet allen zullen door middel van stemdragers Mijn woord hebben gehoord. 
Velen van hen zullen uit intuïtie spreken, want ik heb hun zielen voorbereid en ik heb ze wijselijk 
verdeeld om mijn licht overal te laten doordringen. 
35 Hoe kunt gij geloven dat, terwijl Ik tot u ben nedergedaald, Ik andere volkeren zou kunnen 
veronachtzamen, terwijl gij allen Mijn kinderen zijt? zullen jullie geloven dat iemand ver van Mij 
afstaat of buiten Mij staat, hoewel Mijn Geest alomvattend is en alle geschapen dingen omgeeft en 
begrijpt? Alles leeft en voedt zich met mij. Daarom is mijn universele straal op de hele wereld 
neergedaald en hebben de zielen mijn invloed op deze en andere werelden ontvangen, want ik ben 
gekomen om al mijn schepselen te redden. 
36 Ik wil niet dat je deze tijd verspilt, noch wil ik dat je door de wereld gaat zonder een spoor van je 
stappen achter te laten. Ik wil dat jullie ware verzorgers zijn van het zaad dat Ik jullie toevertrouw en 
dat jullie, wanneer jullie deze wereld verlaten, doorgaan met werken totdat jullie je zaad tot bloei 
hebben gebracht in de zielen van jullie medemensen. 
37 Ik wil u niet binden aan mijn instructies. Ik moedig u slechts liefdevol aan, omdat Ik geen andere 
vervulling van bevelen zal aanvaarden dan die, welke uit uw ziel geboren wordt, bereid in Mijn 
onderwijzing. Wees vrij binnen Mijn wetten, maar maak van gehoorzaamheid een gewoonte. Vervul 
de twee wetten die de mens regeren, en die in wezen één zijn, omdat beide uit Mij voortkomen. 
38 Bid voor alle mensen, wens dat allen eensgezind zijn en begrip hebben voor Mij en dat uw gebed 
moge opstijgen als een lied, als een vurige lofzang, die de zielen verlicht en hun de weg wijst 
waarlangs zij het doel van hun bestemming zullen bereiken. 
39 Aangetrokken door de kracht van Mijn Woord, komt u naar deze plaatsen, geliefd volk. U behoeft 
niet naar deze ontmoetingsplaatsen te komen om Mijn Aanwezigheid daarin te zoeken en uw zorgen 
voor Mij te kunnen plaatsen. Want jullie weten dat ik alomtegenwoordig ben, dat ik overal ben, dat 
ik jullie overal hoor. 
40 Het is mijn woord waarnaar jullie komen, het is de goddelijke essentie die de voeding van jullie 
ziel is die jullie zoeken. 
41 Gij weet allen dat Ik u de tijd heb aangewezen wanneer Ik niet meer in deze vorm tot u zal 
spreken, en daarom haast gij u te komen telkens wanneer Mijn woord door de stemdrager klinkt. 
Want jullie zelf willen de laatste van de openbaringen die ik jullie doe, in jullie ziel bewaren. 



42 De innerlijke kennis van de geestelijke zending die gij zijt komen vervullen, ontwaakt geleidelijk in 
u en uw verantwoordelijkheid begint u bezig te houden, want gij hebt begrepen hoe moeilijk en 
zwaar het is mijn wet te verkondigen met werken, woorden en gedachten. 
43 Spoedig zul je zonder mijn woord zijn. Maar opdat gij niet wispelturig wordt, moet gij u laten 
inspireren door het voorbeeld van mijn leerlingen van het tweede tijdperk, die zich verenigden nadat 
de Meester van hen was heengegaan. Door hun verbintenis gaven zij elkaar kracht, aanmoediging, 
macht en geloof. 
44 Het zal van jullie harmonie afhangen of jullie mijn aanwezigheid in jullie bijeenkomsten voelen en 
of jullie het tijdstip van mijn manifestatie niet missen. 
45 Tot nu toe hebben jullie je gesterkt door te luisteren, morgen zullen jullie je nog meer sterken 
door te studeren. Want wanneer je doordringt tot de kern van mijn leringen, zul je versteld staan 
wanneer je de betekenis van elk van mijn leringen ontdekt. 
46 Reeds zegen Ik hen die zich verenigen en zich voorbereiden op deze tijd, om de Leer te 
bestuderen die Ik u breng. Want in deze studie zullen de discipelen de ware interpretatie van Mijn 
Woord ontdekken. En Ik zeg jullie dat zoals Mijn Woord licht uitstraalt, zo zal ook jullie interpretatie 
het pad van jullie naasten verlichten. 
47 De goede uitleggers van deze Leer zullen hun medemensen, die in de routine van hun erediensten 
in slaap zijn verzonken, weten op te wekken en hen de hand reiken en behoeden voor schipbreuk 
door verwarring tengevolge van gebrek aan bezinning. Later zal dit volk zich over de wereld 
verspreiden en getuigenis afleggen van wat zij hebben gehoord, en tegelijkertijd in duidelijke 
bewoordingen Mijn Wet en Mijn Leer uitleggen - niet alleen wat Ik jullie nu heb verteld, maar alles 
wat Ik jullie heb geopenbaard gedurende de tijdperken die jullie hebben doorgemaakt. 
48 Wees niet bang om uitgelachen of afgewezen te worden door de mensen om je heen. 
49 Ik verzeker u dat wanneer deze natie van spiritualisten onder de mensheid verschijnt, Ik haar 
reeds vele en zeer grote geestelijke manifestaties zal hebben gegeven. Deze manifestaties zullen 
velen van hen die geestelijk op Mij wachten, doen vermoeden dat Ik reeds gekomen ben en 
gesproken heb. Denkt gij niet, dat wanneer zij u zien komen en uw woord horen, zij u als mijn 
gezanten zullen erkennen? 
50 Voorwaar, ik zeg jullie: zelfs de theologen zullen zichzelf de oorzaak van zovele gebeurtenissen 
verklaren. 
51 Mijn volk zal zich als een groot leger over de aarde verspreiden. Mijn Geest zal over het volk zijn 
en hen bemoedigen in hun strijd, zodat ook het laatste van Mijn woorden, die Ik u in deze tijd en in 
vroegere tijden heb gegeven, in vervulling zal gaan. 
52 Waarom weent gij, als gij denkt aan de dagen, waarop gij Mijn woord niet meer zult horen? Wees 
niet verontrust, gij scharen der mensen, want Ik zal u niet alleen laten. 
53 Herinnert gij u, hoe Ik Maria in de boezem der apostelen achterliet na Mijn vertrek in de tweede 
Era? 
54 De liefdevolle raadgeefster, de moeder, de troosteres van de bedroefden, bleef een tijdlang onder 
die discipelen. 
55 Toen de pijn die zij op Golgotha hadden geleden, toen zij zichzelf zagen zonder hun Meester, 
zonder zijn woord, uit hun harten was geweken, begrepen zij de zending die zij moesten vervullen, 
en zij begonnen de Blijde Boodschap op aarde te verspreiden. De Heer verhief Maria van de aarde, 
daar zij haar liefdevolle zachtmoedigheid reeds als een erfenis voor de mensheid had achtergelaten. 
56 Jullie die de nieuwe discipelen zijn voor de Goddelijke Stoel, jullie denken dat als jullie eenmaal 
"beroofd" zijn van Mijn manifestatie door de mond van een stemdrager, Ik jullie met rust zal laten. 
Maar Ik zeg jullie: Maria is niet gestorven, jullie geestelijke Moeder staat klaar om jullie bij te staan in 
de beproeving, in de dagen dat jullie denken verlaten te zijn en Mij afwezig voelen, hoewel Ik dichter 
bij jullie ben dan ooit. Haar moederlijke liefde zal u helpen u sterk te voelen en de ware betekenis te 
begrijpen van de leringen die ik u met woorden en daden heb voorgehouden. 
57 Jullie moeten soldaten van Mijn Wet zijn en zaaiers van vergeestelijking. Maar reeds vandaag 
verklaar ik u dat het spiritisme zijn basis niet op aarde zal hebben, noch een vertegenwoordiger in 
een mens. Haar heerschappij zal niet van deze wereld zijn, en uw enige gids zal door uw geweten in 
Christus zijn. 



58 Uw intuïtief oog zal de nieuwe "werkers" onder de massa's weten te ontdekken. Maar het zullen 
niet uw handen zijn die "zalven" of wijden. Want de enige die aan een ziel gaven, opdrachten of 
zendingen kan toevertrouwen, ben Ik - de enige die de bestemming van elk wezen opschrijft. 
59 Ik zeg u dit alles om u te behoeden voor dwalingen of manieren van handelen en riten die niet de 
waarheid bevatten. 
60 Jullie zullen slechts mijn zaaiers zijn, mijn profeten, mijn boodschappers. Maar de geheime 
schatkist zal nog steeds in de handen van uw Heer zijn. 
61 Het is mijn wil dat er onder jullie volledige harmonie en broederschap is, zodat er geen heren, 
heersers of tirannen opstaan in een volk waar alles orde, liefde en vergeestelijking moet zijn. 
62 indien gij uw opdracht vervult op de wijze die ik u aanwijs, zal uw voorbeeld erkend worden en zal 
uw macht inbreuken moeten maken op het spiritisme 
63 Begrijp dat het het licht van mijn leer moet zijn dat de perversiteit van de afgoden blootlegt, dat 
de arrogante heerser en de despotische heer van zijn voetstuk rukt, dat de vergankelijke macht van 
de heerschappij van het materialisme vernietigt. 
64 De mensen die ik vandaag voorbereid om morgen het geestelijk leven te prediken, zullen niet rijk 
zijn, zullen geen schatten of materiële goederen bezitten. Want zij zullen met hun werken aan de 
wereld moeten bewijzen, dat de waarheid, de liefde en de gerechtigheid Gods niet behoeven te 
steunen op de macht van uw bedrieglijke rijkdommen. 
65 Liefde, geloof en vaste wil zullen de krachten zijn die dit Werk onder de mensheid bekend zullen 
maken. Neem het voorbeeld van Christus en zijn discipelen, denk na over hun leven en de leringen 
die zij u gaven, en gij zult zien dat ik u de waarheid zeg. 
66 Mijn hand heeft nooit een munt aangeraakt. Toen Mij bij een bepaalde gelegenheid opzettelijk 
een van die munten werd getoond om Mij te vragen Mijn opvatting over de plichten tegenover de 
keizer tot uitdrukking te brengen, keek Ik slechts naar die munt en zonder hem aan te raken 
antwoordde Ik degene die Mij vroeg: "Geef aan God wat van God is, en aan de keizer wat van de 
keizer is." 
67 Dit is een van Mijn laatste leringen, maar niet de laatste. Ik zal nog een korte tijd tot u spreken, en 
dan zal Ik zeker niet meer spreken door het verstand van een mens. 
68 Daarna zal ik u een bedenktijd geven, zodat u zich na mijn vertrek kunt bezinnen. In die tijd zal 
beetje bij beetje, in verschillende vormen, de intuïtie van geest tot geest beginnen te herleven. 
69 Alles wat gij nu nog niet begrepen hebt, zult gij begrijpen in die dagen van geestelijke bezinning, 
en tegelijk zult gij verrast worden door nieuwe openbaringen en profetieën. 
70 De inspiratie van de een zal door die van de ander bevestigd worden, en zo zal er bij de discipelen 
geen twijfel ontstaan. 
71 Roque Rojas en Damiana Oviedo waren mijn eerste stemdragers voor mijn spirituele manifestatie 
in die tijd. De man ontving in zijn verstand de straal van Elia, de maagd ontving het licht van de 
Meester. Hiermee wilde ik u laten zien dat in mijn apostelschap de vrouw evenzeer aan mijn tafel zit 
als de man. De geestziel is in beide hetzelfde. Waarom zou ik in dit Derde Tijdperk een onderscheid 
maken tussen de twee, daar het het Tijdperk is waarin ik de geestenzielen zoek? 
72 Roque Rojas en Damiana Oviedo zijn jullie pioniers. Zij hoorden de goddelijke stem midden in de 
woestijn, en zonder te vragen of het de waarheid was, geloofden zij. De een hoorde de stem van de 
Profeet, de ander voelde de aanraking van de barmhartigheid van de Meester. 
73 Hoeveel geheimen heb ik je sindsdien niet onthuld! De eerste stemdragers stierven, en anderen 
verschenen, en zo verder tot heden. Niet iedereen was zuiver in zijn bedoelingen. Sommigen zijn een 
voorbeeld geweest van ijver voor het geloof, liefde voor de waarheid, zelfverloochening en 
opoffering. Maar sommigen waren ijdel, hielden van vleierij en beloning. 
74 Vanaf het begin heb Ik de scharen van toehoorders geleerd de ware vrucht te herkennen, en tot 
jullie die hier aanwezig zijn zeg Ik dat jullie Mijn waarheid als voedsel aan jullie medemensen moeten 
brengen, terwijl jullie de sporen moeten verbranden in het vuur van de waarheid. 
75 Ik moet u zeggen dat u nooit wist hoe u voor uw stemdragers moest zorgen, omdat u geen begrip 
en medeleven voor hen had. Maar daar gij niet wist, hoe die harten op te beuren of te verzorgen, 
waakt dan, althans in de toekomst, over hetgeen van hun lippen is gekomen, namelijk mijn woord: 
het nieuwe manna. 



76 Wanneer de Spiritualisten zich op aarde vermenigvuldigen, zullen er velen zijn die hen voor 
gewone waarzeggers aanzien en hen benaderen om naar de toekomst te vragen. Wetenschappers 
zullen hen vragen stellen over het leven van geesten en over het leven op andere werelden of 
planeten. Ik zeg u dit alles opdat gij, wanneer gij door dwaze vragen wordt aangevallen, niet zoudt 
vergeten te bidden, opdat uw Vader u zou ingeven wat gij moet zeggen, wat zijn wil is dat gij 
mededeelt tegenover de dwaasheid of de nieuwsgierigheid van uw medemensen. 
77 Ik draag u op geen enkele van Mijn openbaringen te veranderen, noch te trachten datgene te 
onderzoeken waarvoor het nog niet de tijd is geopenbaard. U zult altijd uw wapenrusting bewaren, 
alsof u een bron was, gereed om het kristalwater te ontvangen dat de dorst van uw medemensen 
naar licht lest, en het zal niet uw hand zijn die de sluier van het mysterie oplicht. Was er iemand op 
aarde waardig om het boek met de zeven zegels te openen? Alleen dat van het Lam was waardig, dat 
wil zeggen, alleen deze had de macht om het te doen. Weet, dat er vele leringen zijn, die hier op 
aarde aan de mens zullen worden geopenbaard, maar ook dat er vele andere zijn, die hem zullen 
worden geopenbaard, wanneer hij in de hoge woningen van de geest vertoeft. 
78 Overal zul je Mij vinden, Mijn aanwezigheid is op alle plaatsen langs de weg. Ik verander Mijzelf 
zowel in een oase te midden van de woestijn, als in een vuurtoren in de stormachtige nacht. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 282  
 
1 Het goddelijke licht schijnt voor u, het wordt een woord om u een nieuwe onderwijzing te geven. 
Gezegend is hij die zich opmaakt alsof zijn hart een heiligdom is, want hij heeft het ware leven 
bereikt toen hij mijn woord hoorde. 
2 Kom allen en ken mijn wonder van liefde. Ik ben gekomen om zondaars te redden door de lippen 
van zondaars. 
3 In dit tijdperk bewijs Ik u de macht die u bezit als een erfenis of geschenk, dat Ik in u heb gelegd. 
Het is niet de kracht van materie, maar van de geest. Want de mens is niet machtig, groot, of wijs 
door het vlees, hij is het door de geest. 
Ik spreek tot hem die zijn schreden richt op de weg van het goede en gehoorzaamt aan de wil van zijn 
hemelse vader - tot hem die gehoorzaamt aan de wetten die het leven leiden en besturen. Deze zal 
zich gesteund moeten voelen door machtige krachten, die hem steeds zullen leiden op een weg van 
licht, vrede en waarheid. 
4 Discipelen: dit eenvoudige woord dat Ik u heb gebracht als een geestelijk geschenk om de Nieuwe 
Tijd in te luiden, is in zijn eenvoud en uiterlijke bescheidenheid een van Mijn meesterwerken. Deze 
vorm van het zoeken van de mens om hem, door middel van zijn verstand, het Goddelijke bekend te 
maken, heeft een zin, een betekenis en een betekenis die gij allen moet ontdekken. 
5 Zie hoe mijn goddelijke gedachten een stem worden op sommige menselijke lippen die, hoewel 
onzuiver, zuiver worden op het ogenblik van deze dienst, om u een voeding van geestelijk leven te 
geven. 
6 Wat zal de dag u dan niet schenken, wanneer zowel uw ziel als uw lichaam gezuiverd zullen zijn om 
Mij te ontvangen? 
7 Uw geloof is klein geweest, en uw liefde en uw voorbereiding zwak. Niettemin heeft de vrucht die 
gij in mijn woord hebt ontvangen u uit uw lethargie gerukt, het heeft u geleerd te begrijpen, lief te 
hebben, te bestuderen en het leven te voelen van de ziel die een desolate woestijn was in uw 
tegenspoed en die nu lijkt op een oase voor uw leven vol strijd en voortdurende beproevingen. 
8 Als jullie deze leer trachten te begrijpen, zullen jullie in deze tijd behoren tot hen die de volle kennis 
hebben dat de mens zonder Mij niets is. 
9 Kijk naar deze wereld - trots, uitdagend en verwaand over alle werken van mensen, waarmee zij de 
geslachten van deze eeuw verbazen. In meerderheid geloven zij niet in het geestelijke, noch hebben 
zij het lief. Daarom bidden zij niet, noch gehoorzamen zij mijn wet. Niettemin zijn zij tevreden en 
trots dat zij een wereld kunnen presenteren vol wonderen die zij met behulp van hun wetenschap 
hebben geschapen. 
10 Maar deze wonderbaarlijke wereld van de mensen, die zij in eeuwen van wetenschap, strijd, 
oorlogen en tranen hebben opgebouwd, zullen zij toch met hun eigen handen en wapens 
vernietigen. Reeds nadert het ogenblik waarop de mensheid zich bewust zal worden van de 
onhoudbaarheid en broosheid van haar werken, die het ontbroken hebben aan liefde, 
rechtvaardigheid en het ware verlangen naar volmaaktheid. 
11 Weldra zullen jullie leren dat jullie zonder God niets zijn, dat jullie alleen van Mij de kracht, het 
leven en de intelligentie kunnen ontvangen om een harmonieus bestaan te scheppen tussen de geest 
en het menselijke deel van de mens. 
12 Ik kom met mijn nieuwe woord om de wereld tot leven te brengen, want eeuwen en eeuwenlang 
heeft de mensheid alleen de dood zien heersen. Wat is de reden geweest dat de dood in je bestaan 
heeft geheerst? Het gebrek aan liefde. 
13 Waarlijk, Ik zeg u, liefde is de onveranderlijke kracht die het heelal beweegt. Liefde is de 
oorsprong en de zin van het leven. 
14 Ik luid nu voor allen een tijd van geestelijke opstanding in - een tijd waarin Ik dat gezegende zaad 
van liefde tot bloei zal brengen dat Ik vanaf de hoogte van een kruis op de wereld heb uitgestort, 
door jullie te verkondigen dat wanneer de mensen elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb geleerd, "de 
dood" uit de wereld zal zijn en in de plaats daarvan het leven zal heersen over de mensen en zich zal 
openbaren in al hun werken. 



15 Vandaag eet gij dag na dag de bittere vruchten van de boom der wetenschap, die de mensen zo 
onvolmaakt hebben gecultiveerd omdat gij niet hebt gestreefd naar de harmonische ontwikkeling 
van al uw gaven. Hoe zoudt gij dan uw ontdekkingen en uw werken in goede banen kunnen leiden, 
daar gij alleen het verstand hebt opgeleid en de ziel en het hart hebt verwaarloosd? 
16 Er zijn mensen onder u die als wilde beesten zijn, die hun hartstochten volledig de vrije loop laten, 
die haat koesteren tegen hun buren, die bloeddorstig zijn en van de broedervolken slaven willen 
maken. 
17 Indien iemand denkt dat mijn leer de 
de morele ineenstorting van de mens zou kunnen veroorzaken - waarlijk, zeg Ik u, dan verkeert hij in 
grote dwaling; en om dit te bewijzen aan de twijfelaars, de materialisten en de hooghartigen van 
deze tijd, zal Ik hen toestaan de vruchten van hun wetenschap te oogsten en te eten totdat zij er 
genoeg van hebben, totdat de bekentenis zich uit hun zielen wringt die tot Mij zegt: "Vader, vergeef 
ons; Uw macht alleen zal in staat zijn de krachten te stoppen die wij hebben ontketend in onze rede". 
18 Dan zal Ik hen te hulp komen en hun vrede schenken, want hun trots zal hen reeds veel te drinken 
hebben gegeven uit de beker van het lijden. Ik zal hen tot rust brengen en tot zelfbezinning, zodat zij 
- dan reeds in een nieuw leven - de waarde van het geestelijke zullen weten te ontdekken en het op 
hun werken zullen weten toe te passen. Ik zal hen doen begrijpen dat het leven is als een lier 
waarvan de snaren liefde, spiritualiteit en wetenschap zijn, maar dat zij, omdat zij niet in harmonie 
waren, niet de zoete klank van de liefde konden voortbrengen, die de sublieme klank van 
spiritualiteit is. 
19 De tijd van het oordeel is gekomen, wanneer Ik sommigen zal vragen: "Waarom hebt gij Mij 
verloochend?" en anderen, "Waarom hebben jullie Mij vervolgd?" Heeft hij het recht het bestaan van 
Mijn Koninkrijk te ontkennen, die niet in staat is geweest tot zichzelf door te dringen? Dat jullie Mijn 
waarheid niet erkennen, dat jullie niet weten hoe haar te ontdekken, betekent niet dat zij niet 
bestaat. Indien gij meent dat alleen datgene bestaat wat gij kunt bevatten, dan zeg ik u dat uw 
onwetendheid groot is en uw arrogantie zeer groot. 
20 Waarlijk, Ik zeg u: wie God en zijn koninkrijk verloochent, heeft zichzelf verloochend. Wie kracht 
uit zichzelf wil putten, omdat hij zichzelf onafhankelijk acht en het trotse gevoel heeft dat hij ook 
zonder God groot kan zijn, zijn schreden in de wereld zullen zeer kort zijn. Hij zal spoedig afdwalen, 
en zijn lijden zal zeer pijnlijk zijn. 
21 Waar zijn de ware geleerden? 
22 Kennis is mijn Aanwezigheid voelen. Kennis is geleid te worden door mijn licht en mijn wil te doen. 
Kennis is het begrijpen van de wet. Kennis is liefhebben. 
23 Degene die graag uit liefde nuttig wil zijn voor zijn naaste, wijdt zich aan het goede op een van de 
vele manieren die het leven biedt. Hij weet dat hij een mens is die zich gereed zal vinden om door de 
Goddelijke Wil voor zeer hoge doeleinden te worden gebruikt. Ik wil dat gij, o leerlingen, kennis 
vergaart, opdat gij hen die de weg naar omhoog verloren hebben, van hun dwalingen kunt bevrijden. 
24 Ware liefde, die boven de menselijke gevoelens van het hart uitgaat, is de vrucht van wijsheid. Zie 
hoe Ik in Mijn woord wijsheid zaai in jullie wereld van verbeelding en daarna wacht Ik op de vrucht 
van jullie liefde. 
25 Er zijn vele manieren om goed te doen, vele manieren om te troosten en te dienen. Het zijn 
allemaal uitingen van liefde, die één is - liefde, die wijsheid van de geest is. 
26 Sommigen bewandelen de weg van de wetenschap, anderen die van de geest, weer anderen laten 
zich leiden door het gevoel, maar het geheel van allen zal geestelijke harmonie opleveren. 
27 Leer de verschillende wegen die er zijn te onderscheiden, en de verschillende missies die uw 
medemensen uitvoeren te respecteren. Heb hiervoor een open geest, een juist oordeel, een kalme 
geest, en een diepe blik. Indien gij deze eigenschappen niet bezit, zult gij zonder gegronde reden 
verontwaardigd zijn, wanneer gij ontdekt dat er meer godsdienstige gemeenschappen zijn dan gij 
meende, en een groter aantal riten en sekten dan die gij kende. 
28 Indien gij u niet voorbereidt, zult gij u op den dag, waarop gij u te midden van den naderenden 
strijd bevindt, verward en getroffen gevoelen. 
29 Zij die Mij horen zonder belang te stellen in het begrijpen, zullen niet in staat zijn te behoren tot 
hen die deze Leer doorgronden en uitleggen. Anderen echter trachten de betekenis van Mijn woord 



te kennen, zij voelen het, zij hebben het lief, zij dragen het in hun ziel, in hun hart, en in hun 
hersenen. Deze dringen dagelijks meer door in de kennis van mijn onderricht. 
30 Wanneer dit verlangen om meer te weten, om volmaakt lief te hebben, bij deze leerlingen op de 
voorgrond treedt, zul je op hun gezichten de schoonheid van de goedheid, van de naastenliefde, de 
verhevenheid van de spiritualiteit weerspiegeld zien. 
31 Toch kon ook op dit ogenblik niemand zijn gelaat tonen als een spiegel der waarheid, die de 
deugden van de geestziel weerspiegelde, dat hogere wezen dat in ieder mens woont. 
Maar wat zal ik u zeggen van die geestelijke wereld, die buiten u leeft en weeft, en die ook haar 
gelaat kan tonen door uw werken, woorden en gedachten? Voor die wezens is ieder mens een 
middel om zich bekend te maken, iedere geïncarneerde ziel een band van vereniging, en ieder brein 
een middel om in contact te treden met de wereld der mensen. 
32 Als de gedachten van de mensen naar het goede neigen, zullen zij worden gebruikt door 
verheven, lichtende wezens, die zich wijden aan hoge doeleinden. Maar als de gedachten van de 
mensen alle goede invloed verwerpen, en als zij toestaan dat hun gevoelens en hun vermogens 
gebruikt worden door laaghartige zielen, zullen deze slechts laaghartige hartstochten tot bloei 
brengen. 
33 Ik zeg u, dat er geen menselijke geest is, die niet onder de invloed van de geestenwereld leeft. 
34 Velen zullen dit ontkennen, maar niemand zal kunnen bewijzen dat het onmogelijk is dat de geest 
van de mens niet alleen de gedachten en trillingen van de geesten en van zijn eigen medemensen 
ontvangt, maar ook die van mij. 
35 Dit is een openbaring voor de gehele mensheid - een openbaring die, wanneer zij wordt verspreid, 
open harten zal vinden die haar met grote vreugde zullen ontvangen; evenzo zal zij ook hardnekkige 
tegenstanders en bestrijders ontmoeten. 
36 Maar wat zullen zij kunnen doen om te verhinderen dat het licht van het geestelijk koninkrijk in 
het leven van de mensen schijnt? Welke middelen zullen de ongelovigen kunnen gebruiken om die 
trilling te elimineren? Wie is hij, die denkt buiten de universele invloed te staan, die de scheppende 
en vitaliserende kracht van God is? 
37 Ik spreek tot uw geest, tot uw ziel en tot uw verstand, maar ik zeg u nogmaals dat u 
boodschappen, ideeën en ingevingen ontvangt van andere niveaus van bestaan, en dat net zoals u 
niet weet waar uw ziel vandaan kwam om in dit lichaam van u te incarneren, u ook niet weet wie zich 
onzichtbaar en ongrijpbaar aan u bekend maakt. 
38 Aan jullie die naar deze leringen luisteren, zeg Ik dat jullie niet moeten denken dat de stemdragers 
rechtvaardig en zuiver zijn, omdat het mijn inspiratie is die in hun geestesorganen trilt. Nee, zij zijn 
slechts begiftigd met het vermogen mijn licht te ontvangen en het uit te zenden in de vorm van 
woorden. Zij zijn de voorlopers van die geestelijke manifestatie die een belofte is voor de komende 
tijden, wanneer de mensen het volle besef zullen hebben dat het licht van de geestelijke wereld altijd 
in hun bestaan heeft geschenen, en zij zich zullen voorbereiden en vergeestelijken om de eeuwige 
boodschap van God op volmaakte wijze te ontvangen en door te geven. 
39 Mensheid, u ontkent datgene wat u niet materieel kunt bewijzen. Ik zeg je dat je alleen weet wat 
van de wereld is. Want als gij een weinig van de geest kende, zoudt gij het bestaan, de invloed, noch 
de openbaring van de geestelijke wereld durven loochenen! 
40 Een groot aantal lichtwezens bemiddelen voor u. Op de dag dat je weet hoe je je met hen kunt 
verenigen in gebed, in gedachten en in geloof, zul je in je leven een onoverwinnelijke kracht ervaren, 
een bovenmenselijke kracht, en zul je nooit struikelen. 
41 Rond de mensen bestaat ook een onzichtbare wereld van duisternis en verwarring. Vanaf de dag 
dat u bereid bent tegen zijn verraderlijke aanvallen te vechten, zult u een ongekende vrijheid en 
vrede in uw leven voelen. 
42 Weet dat een geest nooit zal ophouden de vibratie en invloed van mijn Goddelijkheid en de 
geestenwereld te ontvangen. 
43 De mens heeft liefgehad wat tot de materie behoort, dáár heeft hij zijn waarden, dáár heeft hij 
zijn hart, zijn verstand en zijn zinnen op gericht. Daarom veronachtzaamt en negeert hij alles wat met 
de geest te maken heeft. Als de mens de geest als ideaal had, zou hij zijn zintuigen zo hebben 
verfijnd, dat niets van wat ik u vandaag heb gezegd, hem onbekend zou zijn. 



44 Hij zou weten, dat de Geest van God van nature in verbinding staat met ieder geestelijk wezen in 
het heelal, en dit wetende en door het geloof verlicht, zou hij trachten, dat de uitstraling van mijn 
Geest, die kracht, leven en licht is, die alle geschapen dingen bezielt, hem zou bereiken. 
45 Waarlijk, Ik zeg u en vergeet niet, dat het niet onmogelijk is dat Ik Mijzelf openbaar door de 
menselijke geest. Het zou onmogelijk zijn als Ik Mijzelf niet kon manifesteren. 
46 Jullie taak, leerlingen, is de ziel en de geest gevoelig te maken om alle geestelijke trillingen waar te 
nemen, ze te voelen, ze te geloven, ze te beleven, ze lief te hebben en ze te gehoorzamen. 
47 Ik zeg u nogmaals: al zou de gehele mensheid zich inspannen om te voorkomen dat het geestelijk 
licht haar bereikt, zij zou dit nooit bereiken, want het leven zelf dat de mens heeft, ontleent hij aan 
mijn Geest, die trilt in alles wat bestaat. 
48 Op dit ogenblik luistert gij naar mijn leer, die u misschien in alle opzichten vreemd voorkomt, 
maar die gij begrijpt. U weet dat, ook al manifesteert het zich in zulke armzalige en nederige plaatsen 
als deze vergaderzalen, het geen gewone plaatsen zijn, maar eenvoudige schuilplaatsen die gewijd 
zijn aan devotie, vergeestelijking, en voorbereiding om de hemelse boodschap te ontvangen. Jullie 
weten dat Ik Mij thans openbaar door middel van het menselijk intellect, maar dat het niet het 
intellect is dat spreekt, maar de geest die het licht ontvangt van Mijn inspiratie, een licht dat, 
wanneer het het intellect passeert, een gedachte wordt, en wanneer het de lippen bereikt, wordt het 
omgezet in woorden. 
49 Dit is een van de mooiste geschenken geweest die Ik jullie in het Derde Tijdperk heb geopenbaard, 
opdat jullie een idee zouden krijgen van de kwaliteiten die in jullie geest bestaan en van wat er nog 
voor gereserveerd is. 
50 dring binnen in jullie geestelijke binnenste, opdat jullie jezelf beter leren kennen. Want als je zou 
denken dat je alleen maar materie bent, zou je je grootheid ontkennen en je essentie niet 
herkennen. 
51 Zolang jullie niet geïnteresseerd zijn in het kennen van de waarheid van de geest, zullen jullie 
zwak en onwetend zijn, en alles wat jullie zijn en alles wat jullie bezitten, zal niet door het lichaam 
worden geopenbaard. 
52 De materialistische wetenschap van de mens heeft een ondraaglijke last op de schouders van de 
mens gelegd. Jullie zijn allemaal moe, jullie gaan moeizaam jullie weg in deze tijd, maar ik wacht op 
allen. 
53 Mensen, nodig uw medemensen die niet verder kunnen uit voor dit geestelijk banket. Je zult zien 
dat zij in hun geest een schat aan kennis dragen en je zult zeggen: "Wat kan hun ontbreken?" Toch 
hebben zij in hun ziel een troosteloze leegte. 
54 "Komt tot Mij, gij intellectuelen, die vermoeid zijt door de dood en teleurgesteld in het hart. Kom 
tot Mij, jullie die verward zijn en gehaat hebben in plaats van liefgehad. Ik zal u rust geven en u doen 
begrijpen dat de geest die gehoorzaam is aan Mijn geboden, nooit moe wordt. Ik zal je kennis laten 
maken met een wetenschap die de intelligentie nooit in de war brengt." 
55 Zij zullen niet bevreesd zijn tot Mij te komen omdat hun hart koud is of hun oordeel streng. Ik zal 
voor ieder een zin hebben, een woord dat zal zijn als een lichtstraal die de harten zal verlichten die 
teleurgesteld zijn door gebrek aan liefde. Het maakt niet uit dat jullie Mij niet geloven of liefhebben. 
Dat is geen reden voor Mij om jullie van Mijn tafel uit te sluiten. Het is voor zondaars dat ik gekomen 
ben. 
56 Ik weet dat velen in hun arrogantie zullen weigeren te komen om te leren, denkend dat zij alles al 
weten. Maar het zal voor hen genoeg zijn om één van Mijn boodschappen te horen en Ik zal hun 
bewijzen dat zij nog een hart hebben, dat zij niet dood zijn voor de ware liefde, dat zij nog steeds 
Mijn kleine kinderen bij Mij zijn en dat zij nog kunnen huilen. 
57 Mijn liefdesonderricht was niet bestemd voor enkelen die het hoorden via de stemdragers. Mijn 
boodschap is naar de wereld gekomen om aan alle mensen bekend te worden. Daarom zeg Ik u, dat 
zij de grenzen der aarde in velerlei vorm zal bereiken, omdat zij het begin is van de troost, die reeds 
in het Tweede Tijdperk aan de mensheid is beloofd, wanneer zij het hoogtepunt zou bereiken van de 
tijden der verdrukking op aarde. 
58 Wanneer ik vandaag de dag de mensen in razend tempo in de diepste afgronden van hun 
hartstochten, hun ondeugden en hun vijandschappen zie storten, dan weet ik dat het de tijd is dat ik 



tot hen moet komen om hun de reddende hulp te bieden. Hoe laag zij ook gezonken zijn, Ik zal Mijn 
stem doen doordringen tot hun geest, die tot hen zal zeggen: "Ik ben met jullie, kom tot Mij, zoek het 
licht, Ik zal jullie helpen ontsnappen aan de duisternis, en daarna zullen jullie herstellen onder Mijn 
schild van vrede". 
59 Mijn stem zal worden gehoord in de binnenste tempel van zijn wezen - de tempel die de mens 
niet kan vernietigen omdat het zijn eigen geestziel is. 
60 Onthouden: Toen jullie nog kleine kinderen waren, leefden jullie in onschuld, als de bloesem van 
een roos. Maar later groeiden er doornen uit de stengels en produceerden ze geen bloemen meer. 
Het zijn de doornen die de mensheid Mij nog één keer aanbiedt, en het wijze mes van de tuinman zal 
deze planten moeten snoeien, opdat zij de volgende lente opnieuw rozenbloesems kunnen 
voortbrengen. 
61 Laat de aarde vandaag voor een korte tijd achter u en kom tot Mij in de geest. Eeuwenlang heeft 
de mens zich vergist in zijn manier van bidden, daarom heeft hij zichzelf niet gesterkt en zijn 
levensweg niet verlicht door Mijn Liefde, omdat hij heeft gebeden met zijn zintuigen en niet met zijn 
geest. 
62 De verering van beelden, waartoe de mens zo'n grote neiging heeft, is als een vergif geweest dat 
hem niet heeft laten genieten van de geestelijke genoegens van het innerlijk gebed. 
63 Hoeveel ellende hebben de mensen niet met zich meegesleept, alleen omdat zij niet wisten hoe 
te bidden! En dit is niet meer dan normaal, discipel: welke geestelijke kracht kan een mens hebben 
om de beproevingen van het leven het hoofd te bieden als hij niets doet om dichter te komen bij de 
Bron van Leven die in Mijn Geest bestaat? Hij zoekt Mij in de afgronden, in de schaduwen, terwijl hij 
zou kunnen opklimmen om Mij te vinden op de toppen, in het licht. 
64 Als de mensen van deze tijd de kracht van het gebed begrepen, hoeveel bovenmenselijke werken 
zouden zij dan tot stand brengen! Maar zij leven in een tijdperk van materialisme, waarin zij zelf 
trachten het Goddelijke te materialiseren om het aan te raken en te zien. 
65 Mijn dienaren in vroegere tijden - Noach, Abraham, Izaäk en Jakob, Jozef of Mozes kenden de 
kracht van het gebed, en zij gaven hiervan een onuitwisbaar bewijs aan de mensheid, hun manier van 
bidden achterlatend als een voorbeeld voor alle geslachten. 
66 Voor die mannen was de plaats om te bidden onverschillig, zij wisten dat zij in de kern van hun 
wezen de tempel van de Heer in zich hadden. De weg die zij zochten om tot Mijn bron van 
barmhartigheid te naderen was geloof - een geloof in Mijn Aanwezigheid, in Mijn gerechtigheid, in 
Mijn Voorzienigheid en in Mijn Liefde. Elk van deze mannen onderwierp ik aan een grote beproeving 
- een zo grote dat getuigenissen ervan tot in alle tijden bewaard zullen blijven. En in die 
beproevingen bleven zij trouw, gehoorzaam, nederig, toegewijd aan hun Schepper. 
67 Mijn antwoord op het geloof en de liefde van deze dienaren was altijd onmiddellijk, waardoor zij 
voorwerpen werden van Mijn manifestaties van macht, die alleen worden verleend aan mensen van 
groot geloof en goede wil. 
68 Mijn Liefde voor jullie doet Mij op dit ogenblik komen om jullie in ravijnen en afgronden te zoeken 
om jullie te redden, zoals de Herder doet met de schapen die Hij zeer bemint. 
69 Maar als jullie willen weten wat Mijn bedoeling is met de mensen die Ik via jullie wil scheppen, 
mogen jullie leren dat Ik jullie op dit moment bijeenbreng en jullie uit verschillende delen van de 
aarde laat komen, opdat jullie deze hemelse boodschap zullen kennen. 
70 Door Mijn Woord, dat in ontelbare lessen of leringen is verdeeld, zal Ik u tot discipelen van deze 
Leer maken. En als je wezen eenmaal verzadigd is met deze essentie, als je tradities en dwalingen 
achter je hebt gelaten en de vergeestelijking bent gaan leven en voelen, zal Ik je de tijd en het uur 
geven om uit te trekken naar de provincies, volkeren en naties om de blijde boodschap te brengen 
aan de massa's van de mensen. 
71 U zult zich vermenigvuldigen als de sterren van de hemel of als het zand van de zee, en u zult 
zegen brengen aan huizen, volken en vaderlanden waar honger is naar vrede, gerechtigheid en 
waarheid. 
72 Maar vergeet niet, dat wanneer gij u op deze strijd begeeft, dit is omdat gij reeds het geestelijk 
gebed beoefent, zoals Ik u steeds heb ingegeven, zoals Ik u nu in herinnering heb gebracht. 



73 Zonder de kracht van het gebed zult gij niet kunnen standhouden in de strijd, noch zult gij 
beproevingen kunnen doorstaan, laat staan uw medemensen de volmaakte wijze van bidden kunnen 
bijbrengen. 
74 Maar het is noodzakelijk dat gij bewijzen geeft van de kracht van het geestelijk gebed, zoals die in 
het verleden werden gegeven door die mannen die gij u herinnert als aartsvaders, als leiders en 
profeten. Het zullen niet dezelfde bewijzen zijn, die door uw bemiddeling werkelijkheid zullen 
worden; want gij moet bedenken, dat het nu een andere tijd is, dat de mensheid geestelijk en 
stoffelijk geëvolueerd is, en dat daarom de bewijzen en wonderen, die gij door het gebed verkrijgt, 
niet kunnen zijn als die van vroegere tijden. Niettemin, ze zullen prachtig zijn. 
75 Er zijn slechts twee voorwaarden voor jullie nodig om jezelf zulke grote goede daden waardig te 
maken. De eerste zal uw manier van leven zijn: rechtvaardig, nuttig, altijd geïnspireerd door het 
goede en naastenliefde. Het tweede zal een geloof zijn dat u superieur zal maken aan alles wat op 
aarde bestaat, dat u kracht zal geven zodat, wanneer het ogenblik daar is, het u zal redden van 
gevaar, u zal verheffen boven alle ellende, u ongevoelig zal maken voor pijn en u zal helpen zelfs de 
dood te overwinnen. 
76 Waarlijk, Ik zeg u, met goedheid en geloof zult gij in staat zijn machtige en bovenmenselijke 
werken te doen, waarmee gij het beste getuigenis zult geven van de kracht van gebed en liefde in 
deze tijd. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 283  
 
1 Geliefde leerlingen, jullie komen van verschillende wegen en jullie verenigen je op het moment van 
het gebed om de ziel te verheffen tot de Vader. Ik ontvang je, hoor mijn stem. keer terug naar Mij als 
je de weg kwijt bent. Vandaag ben je bij mij. Ik roep jullie al een hele tijd, en waarlijk, ik zeg jullie, ik 
heb op ieder van jullie gewacht. 
2 U die hier verzameld bent, ik ontvang u in naam van de mensheid. Wat ik jullie schenk, heb ik aan al 
jullie medemensen geschonken. Zij die onder de schaduw van deze boom zijn gekomen en zij die er 
ver van verwijderd zijn, worden door Mij op dezelfde wijze bemind. 
3 Bid, mensen, dit is de taal van de ziel. Maar leer deze taal, opdat jullie, wanneer jullie tot Mij 
spreken, tegelijkertijd weten hoe Mij te horen. Spreek tot Mij met eerbied en nederigheid, maar met 
het vertrouwen dat men heeft met een vader - met de vertrouwelijkheid waarmee men spreekt tot 
een vriend. 
4 Open uw hart, dat is mijn tempel, en laat daarin het geluid van mijn stem klinken, die raad, 
inspiratie en openbaring is. 
5. Indien gij de betekenis van Mijn onderricht doorgrondt en Mijn stem kent zoals een schaap de 
stem van zijn herder kent, zult gij begrijpen dat Ik te allen tijde en op ieder ogenblik van uw leven tot 
u gesproken heb. Als dat niet zo was, zou "het woord" niet eeuwig zijn. 
6 de mens is altijd in Mijn ogen geweest als een klein kind dat bedreigd wordt door gevaren en vallen 
en daar Ik zijn Vader ben, heb Ik hem lief en leid hem, ook al is zijn hart soms doof voor Mijn 
raadgevingen, Mijn oproepen en Mijn lessen 
7 Vandaag gaan de mensen door een periode van grote beproevingen, maar niet omdat ik mij 
verheug in hun pijn, maar omdat de mensen zich rechtvaardig moeten zuiveren wanneer zij zichzelf 
hebben verontreinigd. 
8 jullie weten allen dat Ik liefheb wat rein is, dat alleen wat rein is Mij bereikt. Dit is wat je geweten je 
vertelt. 
9 Het licht van mijn Geest is uitgestort op alle vlees en op iedere geest, zodat jullie de beproevingen 
die het leven jullie dagelijks geeft, kunnen bestuderen en interpreteren als lessen, zodat jullie jezelf 
leren kennen en begrijpen welke taak jullie met je mee naar de aarde hebben gebracht. 
10 Waarom vrezen velen onder u dat uw lot door Mij is opgeschreven met beproevingen, pijnen, 
straffen of tegenslagen? hoe kun je denken dat Hij, die je volmaakt liefheeft, je een pad vol doornen 
geeft? Waarlijk, Ik zeg u, de weg die onheilspellend en vol tegenspoed is, is de weg die gij volgens uw 
wil kiest, denkende dat daarin vreugden, vrijheid en geluk te vinden zijn, zonder te begrijpen dat het 
juist de weg is die voor u bestemd is, waarvan gij u verwijdert, waarin ware vrede, veiligheid, kracht, 
en gezondheid, welzijn en overvloed te vinden zijn. 
11 Deze weg die ik jullie in mijn onderricht aanbied, is de weg die vanaf de schepping voor jullie ziel is 
voorbestemd, opdat jullie daarin uiteindelijk zullen vinden waarnaar jullie verlangen. 
12 Welgelukzalig zijn zij die terugkeren op de weg, wanneer zij dit woord horen, want daarin zullen zij 
de erfenis terugvinden die zij hadden verspeeld. 
13 Ook op mijn weg zijn er beproevingen, maar deze zijn aanwijzingen voor de ziel, zijn licht en 
openbaring, waarmee het leven u een impuls geeft om u te stoppen in de woeste koers die u naar 
het verderf voert. 
14 Duizend beproevingen ondergaat gij, discipelen, opdat al de vermogens van uw geestelijke ziel 
worden opgewekt en alle snaren van uw hart in harmonie worden gebracht. 
15 Dit volk is de sterke zoon die de profetieën en de leringen bezit. Daarom zeg Ik hem 
onophoudelijk Mijn woord te beoefenen, het toe te passen op zijn leven, opdat hij de waarde van zijn 
gaven zal kennen, ijverig de betekenis van Mijn leer te zoeken, opdat hij de lichten zal ontdekken die 
Ik u toen beloofde, toen Ik u zei dat Ik u de Geest der Waarheid zou zenden om u de vroegere 
openbaringen uit te leggen. 
16 Ik laat dit volk in het geheim en onbekend groeien, zonder dat de mensheid zijn aanwezigheid 
bemerkt, totdat het uur komt om de stilte te verbreken, hetgeen zal gebeuren wanneer dit volk 
verenigd is in waarheid en in geest. 



17 Wanneer jullie Mij horen, siddert jullie wezen van liefde en vragen jullie je af: "Waar heb ik deze 
stem eerder gehoord?" anderen zeggen als ze Mij horen: "Het lijkt mij alsof ik de Meester zag preken 
aan de oever van een rivier of op een berg. Waar denk je dat ik hem gezien heb?" 
18 Ja, mensen, jullie geloof zegt jullie dat Ik het ben die tot jullie spreek, hoewel jullie weten dat Ik 
geen mens ben geworden. want Ik heb jullie gezegd dat Ik zou komen "in de wolk", en zo heb Ik het 
vervuld. 
19 Als Ik het vermogen van de mens heb gebruikt om tot jullie te spreken, dan is dat omdat, als Ik van 
geest tot geest tot jullie zou hebben gesproken, jullie Mij niet zouden hebben gehoord, laat staan Mij 
zouden hebben begrepen. 
20 Maar dit soort aankondiging is kort geweest en komt nu spoedig tot een einde, want daarvoor 
was het alleen nodig dat sommigen mij hoorden, zodat zij wisten hoe jullie in de toekomst met mij in 
contact moeten komen volgens mijn wil en weten hoe jullie het aan de mensen bekend moeten 
maken. 
21 Ik wil van jullie één familie maken. Daartoe is het noodzakelijk dat u één vorm van aanbidding 
hebt en dezelfde wet volgt. 
22 U, mensen, begint dat voorbeeld van broederschap en eenheid te geven. Zolang gij dit niet 
bereikt, zult gij niet uit de beslotenheid waarin gij u bevindt, kunnen opklimmen tot het licht van het 
pad waarop uw zending op u wacht. 
23 Het licht dat van deze geestelijke leer uitgaat, verlicht de geest van de mensheid, en zodra de 
mensen tot een ware kennis komen van de tijd waarin zij thans leven, zullen zij met absolute 
helderheid de essentie van deze leer zien, die al uw godsdiensten zal overtreffen. Jullie vragen Mij: 
"Meester, zijn de religies dan niet waar?" Tot dit zeg ik u: Als zij de waarheid zouden zijn, zou er maar 
één bestaan, want de waarheid is één. Elk van hen bevat een deel van dat opperste licht; het zijn 
allemaal wegen die de ziel leiden en haar dichter bij de bron van kennis brengen. 
24 De absolute waarheid is niet in het bezit van de mens, noch is zij vervat in enig boek. Deze 
goddelijke helderheid, deze almachtige kracht, deze oneindige liefde, deze onbeperkte wijsheid, deze 
volmaakte rechtvaardigheid is in God. Hij is de enige waarheid. 
25 Begrijp mijn onderwijs woord. Elke religie is een manier om de waarheid te begrijpen, maar niet 
de waarheid zelf. Daarom ziet u de verschillen die er tussen hen bestaan. Ik zeg u nogmaals dat, 
indien zij de allerhoogste waarheid zouden bevatten, zij allen gelijk zouden zijn en één idee zouden 
vertegenwoordigen, één wereldbeeld, één manier om Mij te bereiken. 
26 Daarom zal, zodra mijn Leer in de wereld is erkend, het begrip van de mens haar boven alle 
godsdienst stellen, omdat hij zal begrijpen dat hij haar op geen enkele wijze mag voorstellen of 
materialiseren, omdat hij haar dan niet op het leven zelf zal toepassen. U moet nu begrijpen dat deze 
leer niet door middel van symbolen voor de zintuigen waarneembaar moet worden gemaakt, maar in 
de ziel moet worden gevoeld. Als je het eenmaal zo begrijpt, dan zul je in staat zijn de Vader de 
innerlijke aanbidding aan te bieden die de ware is, die zonder praalzucht, zonder huichelarij, zonder 
zelfzuchtige belangen is. 
27 De leer van de Geest is geen theorie; het is een praktische instructie zowel voor het menselijk 
leven als voor het leven van de ziel. Er is geen andere leer die vollediger en volmaakter is dan deze. 
Zij vergezelt u al voordat u naar de aarde komt, zij volgt u gedurende uw dagtaak in deze wereld en 
zij versmelt met uw ziel wanneer deze terugkeert naar haar vroegere thuis. 
28 Ik zal het niet zijn die de liturgie en de tradities uit uw diensten zal verwijderen - het zal de geest 
van de mens zijn die onwillekeurig boven zijn oude ideeën uitstijgt in het licht van de behoefte aan 
groter licht om zijn ontwikkelingsweg te verlichten. Spoedig zal de mens begrijpen dat het enige wat 
hij God kan schenken de uitoefening van de liefde is, want liefde betekent goedheid, barmhartigheid, 
wijsheid en rechtvaardigheid. 
29 Het spiritisme wist geen enkele van de woorden uit die Christus eens verkondigde. Indien het niet 
zo was, zou het zich die naam niet mogen geven, omdat het zich tegen de waarheid zou verzetten. 
Hoe zou dit woord daartegen kunnen zijn, daar het dezelfde Meester is die het uitspreekt. Als u 
werkelijk zou doordringen in de betekenis van deze Leer, zou u zien dat Mijn Woord van heden de 
verklaring of opheldering is van alles wat Ik eens heb gezegd. Daarom is de mensheid van nu en die 



van de toekomst in staat meer te begrijpen dan die van vorige generaties, en daarom de Wet op een 
zuiverder, hogere en waarachtiger wijze te vervullen. 
30 Als gij uw medemensen nauwkeurig observeert in hun godsdienstoefening, zult gij zien dat wat 
vroeger het voorwerp van hun aanbidding was, zij thans beschouwen zonder innerlijke sympathie. De 
reden hiervoor is dat de ziel uit eigen beweging ontwaakt en verlangt naar datgene wat haar 
werkelijk kan voeden. Daarom zeg ik u dat de uiterlijke verering van deze mensheid bestemd is om te 
verdwijnen. 
31 Aan jullie die dit woord ontvangen, het is jullie plicht mijn Werk te presenteren in al zijn eenvoud, 
spiritualiteit, zuiverheid en eenvoud, zonder de mogelijkheid te laten in de fout te vervallen er riten 
in te scheppen, nieuwe tradities of nieuwe symbolen te scheppen die jullie van het ware pad zullen 
doen afdwalen. 
32 De tijd om het Goddelijke of het spirituele te vertegenwoordigen door middel van materiële 
vormen is voorbij. Als de mensheid symbolen en beelden heeft geschapen omdat in die tijd de wet in 
steen was gegraveerd en de profeten mensen waren, en omdat "het Woord" mens werd en met de 
fysieke ogen werd gezien, dan kom Ik vandaag tot u in de geest en komen Mijn boodschappers 
evenzo tot u in de geest. Welke nieuwe beelden of nieuwe vormen zou je kunnen creëren van het 
Oneindige, van het Onrepresenteerbare? 
33 De geestelijke leer is de uitdrukking en de ware voeding van de geestziel. Daarom scheidt zij zich 
af van elke materialisatie en elke ostentatieve cultus. 
34 Door alles wat ik heden tot u gezegd heb, zult gij begrijpen, hoe groot uw verantwoordelijkheid is 
tegenover uw medemenschen. 
35 Volgt wat mijn woord u aanwijst; het zal de beste manier zijn om mijn werk aan anderen te laten 
zien. 
36 Oefent barmhartigheid, geeft licht, bevrijdt van dwaling degene die er in gevallen is. Schep een 
werk van vrede, van broederschap en van eenheid, dan zal mijn liefde uw stappen begeleiden. 
37 Begrijp, dat ik licht ben in de geest van mensen die de ontplooiing van hun ziel zoeken. Ik ben de 
troost voor hen die gebukt gaan onder lijden. 
38 Lange tijd heb Ik Mijzelf niet in woorden aan de wereld geopenbaard en daarom, nu het weer te 
horen is, komen jullie gretig om de Meester te horen en zijn nieuwe boodschap te leren kennen. 
39 Van tijd tot tijd is het nodig dat mijn Geest zich openbaart op een wijze die voor u toegankelijk en 
begrijpelijk is. Deze noodzaak om tot u te spreken is te wijten aan uw ongehoorzaamheid aan mijn 
wet, aan uw afwijking van het ware pad. 
40 De mens is, door de wilsvrijheid die hij geniet, het meest opstandige schepsel in de schepping. Tot 
op de dag van vandaag heeft hij zich niet willen onderwerpen aan het dictaat van zijn geweten. 
41 Mijn woord wil sommigen in toom houden, anderen tot richtsnoer dienen, allen in de waarheid 
sterken en u uit de afgronden redden. 
42 Neemt u geen aanstoot aan de wijze waarop Ik Mij nu openbaar, die zo verschillend is van die van 
het Tweede Tijdperk. Weet, dat Ik nooit tweemaal dezelfde vorm heb gebruikt, want dat zou 
betekenen, dat Ik u een en dezelfde leer zou nalaten, en Ik kom altijd om u nieuwe lessen te geven 
en u te helpen nieuwe stappen te zetten. 
43 Ik word bereikt door de vreugde die je ziel voelt als zij naar Mij luistert, wetend dat iedere 
aanwijzing van Mij licht, bemoediging, kennis en toerusting is voor degene die weet hoe die te 
gebruiken. 
44 Ongetwijfeld is de leerling die er gebruik van maakt een mens die zich veilig voelt in het leven, die 
vertrouwen heeft in zijn bestemming, die niet meer bang is voor de dood en zich integendeel 
verheugt in de gedachte aan het geestelijk leven dat hem wacht. 
45 Zalig hij die mijn leer hoort, zich die eigen maakt en opvolgt, want hij zal weten hoe in de wereld 
te leven, weten hoe aan de wereld te sterven en wanneer zijn uur gekomen is, in eeuwigheid weer 
opstaan. 
46 Gezegend is hij die zich in mijn woord verdiept, want hij heeft geleerd de reden van de pijn te 
begrijpen, de betekenis van herstel en verzoening, en in plaats van te wanhopen of te lasteren, 
waardoor hij zijn straf zou vermeerderen, staat hij op vol geloof en hoop om te strijden opdat de last 
van zijn schulden dagelijks lichter wordt en zijn beker van lijden minder bitter. 



47 Vrolijkheid en vrede behoren toe aan gelovige mensen, aan hen die in overeenstemming zijn met 
de wil van de Vader. 
48 Hoe lichtend zou uw leven zijn en hoe groots en baanbrekend zou uw wetenschap zijn, als u uw 
naasten liefhad en de wil van uw Vader deed - als u iets van uw vrije wil opofferde en werkte naar 
wat uw geweten u gebiedt. Uw wetenschap zou dan, door de grenzen van het materiële te 
overschrijden, het bovennatuurlijke raken; want tot nu toe heeft zij die grenzen niet eens benaderd. 
49 Wat een ontsteltenis voelt de ziel van de wetenschapper wanneer zij deze wereld verlaat en 
eindelijk oog in oog komt te staan met de Goddelijke Waarheid! Daar laat hij zijn gezicht in schaamte 
zakken en vraagt om vergeving voor zijn arrogantie. Zij dacht dat zij alles wist en alles kon, ontkende 
dat er iets bestond dat haar kennis of begrip te boven ging. Maar nu, staande voor het Boek des 
Levens, voor het oneindige werk van de Schepper, moet zij haar ellende erkennen en zich in 
ootmoed hullen voor Hem die de absolute wijsheid is. 
50 Waarom bladert gij niet reeds hier door dit boek, daar het Mij is toegestaan en bevolen? Waarom 
zou je je niet door vergeestelijking voorbereiden om het te bereiken en op zijn bladzijden de les te 
leren die verlicht, of de openbaring die de mysteries verklaart? 
51 Weet, mensen, dat niet alleen u in staat bent geestelijke boodschappen en ingevingen te 
ontvangen. Er zijn veel mensen in de wereld die, zonder te weten dat Ik Mijn woord uitstort door 
deze stemdragers, de nabijheid aanvoelen van een licht dat klaar is om zich in openbaringen uit te 
storten over de mensheid. Zij zullen van Mijn Geest de noodzakelijke voorbereiding ontvangen, zodat 
wanneer zij uw getuigenis horen en u Mijn Goddelijke boodschap aan hen overbrengt, zij jubelend 
zullen zeggen: "Dit is waar ik op gehoopt heb". 
52 Ik bereid jullie zó voor, dat wanneer de tijd komt dat jullie elkaar ontmoeten, jullie in staat zullen 
zijn een verbond te vormen en elkaar te begrijpen. 
53 Ik zeg je nogmaals dat jij niet de enige bent die op dit moment verlichting van mijn geest zal 
ontvangen. Want de tijd zal komen dat alle in verschillende vormen ontvangen boodschappen 
tezamen één geestelijke macht in deze wereld zullen vormen. U zult het uwe bijdragen - dat wat ik u 
overhandig, dat is: mijn nieuwe openbaringen. Want de wet is niet nieuw, zij is dezelfde als die welke 
Ik u in voorbije tijden heb gegeven - de erfenis van de grote waarheid waaraan Ik u heb herinnerd 
opdat u niet van het pad zou afdwalen. De wet, geliefde mensen, is het zaad van de wereld van 
morgen. 
54 Vandaag leeft u nog in een tijdperk van twijfel, scepsis en wantrouwen. Maar dit goddelijk licht, 
dat op iedere ziel schijnt, zal zelfs de laatste schaduw van onzekerheid verdrijven, en de waarheid zal 
dan heersen in het leven van de mensen. 
55 Jullie die mijn woord van vrede horen, mijn les van liefde, jullie moeten nooit een werk van 
tweedracht maken. Integendeel, uw streven moet altijd gericht zijn op vereniging, op vrede, op de 
vervulling van het gebod dat u leert elkaar lief te hebben. 
56 Er zullen zich gebeurtenissen in de natuur voordoen die de wetenschappers van de mensheid niet 
kunnen verklaren. Dan zal uw woord, vol deemoed, maar tegelijk vol zekerheid en zelfvertrouwen, de 
oorzaak verklaren van vele gebeurtenissen en verschijnselen waarvoor nog geen oplossing was 
gevonden. 
57 Wat is de natuur anders dan een groot schepsel? Ja, discipelen, een schepsel dat zich ook 
ontwikkelt, zuivert, ontplooit en vervolmaakt om in zijn schoot de mannen van morgen te kunnen 
herbergen. 
58 Hoe vaak bent gij niet ontstemd over hun natuurlijke overgangen naar het bereiken van die 
volmaaktheid en beschouwt gij ze als straffen van God, zonder te beseffen dat ook gij, tezamen met 
de natuur en de schepping, uzelf zuivert, evolueert en naar volmaaktheid beweegt. 
59 Ook al begrijp je vandaag niet wat ik je zeg, je zult te zijner tijd voldoende kennis hebben - tot de 
mate waarin je op zo'n manier in harmonie bent met alles wat je omringt, dat niets je schaadt, dat 
niets je drukt of ziek maakt, want dan heb je bereikt dat je boven de materie staat en niet onder de 
heerschappij van de krachten van de natuur. 
60 Jullie zijn zo onvolwassen dat jullie vaak bang zijn, in plaats van de tekenen die de natuur geeft te 
bewonderen. 



61 Wanneer zult gij in het midden dezer schepping als vorsten zijn, en niet als slaven, gelijk gij thans 
zijt? 
62 Denk je dat het Mij behaagt jullie vol afschuw te zien bidden en God te zien smeken om genade 
als je de natuurkrachten ziet ontketenen? Ik wil u zien vol van gemoedsrust, terwijl u de werken van 
uw Vader bewondert, zonder dat uw leven geleidelijk wegkwijnt. Ik wil zulke gebeden van u 
ontvangen, die voortkomen uit een hart vol vrede, gehoorzaamheid en begrip. 
63 Als u maar, vanaf het moment dat uw ogen opengaan om het licht van dit leven te aanschouwen, 
zou streven naar ware harmonie met het geestelijke en met de natuur! Jullie zouden begrijpen hoe 
mooi het bestaan is dat de Schepper jullie heeft gegeven, waarvan de weg naar het Eeuwige Leven 
leidt! Om jullie te helpen dit te bereiken, ben Ik in dit Derde Tijdperk gekomen om Mijn eerdere 
leringen voor jullie te herhalen. 
Herinner je dat ik je zei: "Ik kom nog een keer naar je toe." Maar Mijn komst is niet geweest in een 
lichaam zoals in het Tweede Tijdperk, Ik ben gekomen in de geest om jullie Mijn Essentie, 
Aanwezigheid en Macht te openbaren. Onder de ongelovigen en de zondaars maak Ik Mij thans 
bekend om hun opnieuw Mijn onderricht te geven, Mijn Leer. Zoals in het tweede tijdperk, hebben 
sommigen Mij geloofd en hebben anderen Mijn aanwezigheid ontkend. Maar uit hen die Mij hebben 
herkend, zullen Mijn nieuwe discipelen voortkomen, die van Mij zullen getuigen. 
64 Zie, de mensheid is weer eens in de war. Maar ik leer hun geen zinnelijke daden van aanbidding, ik 
geef hun slechts een Leer van Liefde, opdat zij zullen begrijpen wat de Wil van de Vader is. 
65 De heilige Geest heeft zich bekend gemaakt onder mannen, vrouwen en kinderen. Mijn genade is 
over hen uitgestort, opdat zij getuigen zullen zijn van mijn aanwezigheid in deze tijd. 
66 Ik ben gekomen om u dezelfde wet te tonen en u dezelfde instructie te geven als die welke Ik u in 
het verleden heb gegeven. Want de Vader, met zijn verheven wijsheid, is op geen enkel ogenblik 
gekomen om u in verwarring te brengen. Het licht van de Heilige Geest heeft jullie verlicht om jullie 
al Mijn leringen uit te leggen, opdat jullie, en daarna de hele mensheid, ze met liefde zullen 
toepassen, met volmaaktheid in hun handelen en denken. 
67 De mens leeft op het hoogtepunt van zijn verdorvenheid. Hij streeft slechts naar materiële dingen, 
naar goud en de macht op aarde, maar zijn geestelijke ziel verlangt naar mijn vrede. Ook gij, Israël, 
hebt in de loop der tijden rotsachtige wegen afgelegd en hebt het Beloofde Land nog niet kunnen 
bereiken, omdat gij niet hebt geweten hoe gij lief moest hebben en u verenigen en elkander hebt 
verworpen. Maar in dit Derde Tijdperk heb Ik jullie de beste plaats aan Mijn tafel toegewezen en Ik 
heb jullie gestreeld, opdat jullie weten dat Ik bij jullie ben als Vader, opdat jullie allen één familie 
zullen vormen. 
68 Mensen, koester de harten van de gezegende kinderen, opdat zij elkaar liefhebben vanaf hun 
prille jeugd en de weg van liefde en gerechtigheid kunnen onderscheiden. 
69 Op dit moment verlicht mijn woord jullie opnieuw. Ik zal Mijn genade in overvloed uitstorten, 
zodat jullie rein en genadig zullen zijn. Maar als gij weer in zonde valt, beseft dan, mensen, dat Ik het 
niet ben die u uit Mijn boezem verwijder, maar dat gij het zijt die u van Mij verwijdert, hoewel dit 
niet Mijn wil is. Maar Mijn vergeving en Mijn liefde zijn als open poorten om een ieder te ontvangen 
die berouwvol tot Mij wil terugkeren. 
70 Israël: gij zijt de gezanten van deze tijd, en Ik heb u uitverkoren om Mijn trouwe dienaren te zijn. 
Ik zie dat hoewel je pijn in je hart draagt, je toegewijd en gehoorzaam bent, en ik zeg je: Ik zal jullie 
doen opstaan, gezegende kinderen, vrees noch de mensen noch de natuurkrachten, vrees niet om 
afstanden af te leggen, want Ik ben het die jullie heb uitverkoren en die jullie met Mijn genade heb 
bekleed, opdat jullie opstaan en te allen tijde de geestelijken wakker schudden om zich af te wenden 
van de verwarring en het fanatisme van de wereld. Toon hen mijn ware leer door jullie daden van 
spiritualiteit. 
71 "Hoor Mij, geliefd Israël! Open uw geestelijke ogen en aanschouw de glorie van uw Vader. Hoor 
Mijn stem door uw geweten, luister met uw geestelijke oren naar de hemelse melodieën, opdat uw 
hart en uw geest zich verheugen, opdat u vrede zult voelen; want Ik ben vrede en Ik nodig u uit 
daarin te leven. Ik openbaar u de liefde die Ik te allen tijde voor de mensheid heb gevoeld - de reden 
waarom Jezus in het 'Tweede Tijdperk' Zijn kostbaarste bloed vergoot om u van de zonde te 
verlossen, om u de liefde te leren en om op uw geesten en harten de ware leer te drukken". 



72 Geliefde mensen: wanneer op uw weg uw verdrukkingen en uw pijn groot zijn, sta dan op in 
gebed tot de Vader, met het ware gebed dat uit uw hart komt. Dan zul je je sterk voelen en de naam 
van je Vader verheerlijken. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 284  
 
1 Mensen, eet het brood van het eeuwige leven dat de Vader u geeft. Gebruik mijn woord, want 
jullie zijn aan het einde van mijn manifestatie in deze vorm. Laat uw ziel volledig ontwaken voor het 
licht dat de Vader op dit moment in elke ziel en in elke geest aan het werpen is. 
2 Een vonk van licht van mijn geest, een weerkaatsing van het goddelijk woord is wat neerdaalt op de 
geest van de stemdrager door wie ik mijn boodschap aan jullie hoorbaar maak. Welke menselijke 
stemdrager zou alle kracht van het "Woord" kunnen ontvangen? Geen. En waarlijk, ik zeg u, u weet 
nog niet wat het woord is. 
3 Het "Woord" is Leven, is Liefde, is het Woord van God, maar van dit alles kan de stemdrager slechts 
een atoom ontvangen. Maar hier, in die lichtstraal, in die essentie, zul je in staat zijn het Oneindige, 
het Absolute, het Eeuwige te ontdekken. Om over Mij te spreken, kan Ik zowel door grote werken als 
door kleine en beperkte manifestaties doen. Ik ben in alles, alles spreekt van Mij, het grote zowel als 
het kleine is even volmaakt. De mens moet alleen weten hoe te observeren, na te denken en te 
bestuderen. 
4 Ik spreek tot uw ziel, die naar de aarde is gezonden om deze boodschap te ontvangen, opdat zij 
later met haar werken van liefde en barmhartigheid aan de mensheid getuigenis kan afleggen van 
mijn leer. Ik spreek tot je spirituele ziel, die een onsterfelijke essentie en aard heeft. Ik spreek tot 
haar over het leven dat tot haar zal komen nadat zij het lichaam dat haar in deze wereld tot steun 
diende, aan de aarde heeft overgegeven, zodat zij, wanneer het uur van haar bevrijding is 
aangebroken, dat moment kan zegenen en haar blik op de oneindigheid kan richten, omhoog kan 
stijgen en het tehuis kan bereiken dat zij door haar verdiensten heeft veroverd. 
5 Heb lief wat tot de wereld behoort zolang je erop leeft, tot op een bepaald punt, zodat je weet hoe 
je haar wetten moet vervullen; maar koester altijd het hoge doel om in de hoge geestelijke werelden 
van het leven te vertoeven, zodat je ziel niet verstoord wordt wanneer ze haar lichamelijke omhulsel 
aflegt, noch in verleiding gebracht wordt door wat ze op deze planeet liefhad, want dan blijft ze 
gebonden en geketend aan een wereld waartoe ze niet meer behoort en waarvan ze op geen enkele 
manier meer kan genieten. 
6 Ik zeg u: Indien een volk zou opstaan en de gehele weg der waarheid zou onderwijzen, zou de 
mensheid zich achter haar verheffen, met het gevoel dat zij het spoor bijster is, dat zij afgedwaald is, 
lijdend, struikelend en wanhopig. 
7 De mensheid wacht op de komst van de broeder, de vriend, de raadgever, die hen zal zeggen 
waarheen zij hun schreden moeten richten om het land van de zaligheid te bereiken. 
8 De geestelijke verwarring bij de mensen van deze tijd is diep en zwaar, omdat zij de openbaringen 
die de Vader te allen tijde heeft gedaan, hebben verlaten. Zij hebben zich toegelegd op de 
materialistische wetenschap, waarbij zij de essentie van hun wezen en van het leven volledig zijn 
vergeten. 
9 Naar deze materialistische wereld zal Ik u zenden om de blijde boodschap van Mijn leer te brengen. 
Voorwaar, ik zeg u: als uw getuigenis waar is, zullen de mensen versteld staan wanneer zij een volk 
zien dat geleid wordt door een onzichtbare leider en door een stem die niet van deze wereld is. In 
het begin zullen ze uit nieuwsgierigheid op uw stappen en uw werken letten. Maar later zal het het 
geloof zijn dat hen zal doen uitroepen: "Waarlijk, wat deze mensen prediken is waar." 
10 Zolang gij niet bereid zijt de wereld wakker te schudden, zal Mijn mantel u verbergen voor de 
blikken van anderen, omdat uw onvolkomenheden aanleiding zouden geven tot twijfel, spot en 
vervolging, en uw zwakheid de aanval van uw vijanden niet zou kunnen weerstaan. Maar bereidt u 
nu voor, want het uur van de strijd zal komen, en ik zal mijn mantel uittrekken, zodat de wereld u kan 
zien. 
11 Iedere "arbeider" zal een vonk van Mijn woord op zijn lippen hebben en in zijn handen het boek 
van Mijn wijsheid dat hem zal herinneren aan Mijn goddelijke leringen. Dat door Mij geïnspireerde 
boek zal zorgvuldig worden gevormd door Mijn discipelen, en daarmee zal het volk een bolwerk 
hebben, want de kracht ervan zal groot zijn. 



12 Hoeveel wijsheid zal daaruit voortvloeien! Hoeveel balsem en troost zal het in de harten gieten! 
Het zal een geluk zijn voor hen die op een dag mijn woord ontdekten en het daarna niet meer 
hoorden, en het zal een vreugde zijn voor hen die het nooit gehoord hadden. 
13 Door het lezen ervan zullen de "doden" opstaan en zullen de verlorenen de weg vinden. Waak 
over de waarheid van het boek dat u is toevertrouwd, opdat u getuige zult zijn van mijn manifestatie 
in deze tijd. 
14 Als Ik u in deze ogenblikken zou vragen wat de vruchten zijn die uw boom heeft voortgebracht, 
wat zou u Mij dan moeten laten zien? Als Ik jullie zou vragen naar de leringen die jullie van Mij 
ontvangen hebben, welk antwoord zouden jullie Mij dan geven? 
15 Gij zwijgt, en in uw hart toont zich de vrees voor Mij, dat uw werk door Mij geoordeeld zal 
worden. Maar ik vraag je: Waarom ben je bang? Indien gij u van uw taak hebt gekweten, hebt gij 
niets te vrezen, en indien gij daarentegen fouten hebt gemaakt, is het beter dat ik het ben die u 
corrigeer. 
16 Heb de wil om geestelijke te zijn, niet alleen in naam maar ook in daad, want de wereld is vol van 
valse volgelingen en valse discipelen. Indien gij een leer ter harte hebt genomen, waarvan de banier 
de vergeestelijking is en waarvan de wapens licht en liefde zijn, moet gij van deze deugden getuigenis 
afleggen aan de wereld. Dit zal het enige zaad zijn dat gij zult zaaien, indien gij waarlijk wilt dat uw 
oogst door uw Vader zal worden ontvangen. 
17 Neem als voorbeeld hen die Mij volgden in de tweede Era - niet alleen die van Mijn apostelen, 
maar ook die van zovele mannen en vrouwen die zich tot Mijn Woord bekeerden en van Mijn 
Waarheid getuigden met hun werken en zelfs met hun leven. 
18 De grootste zuiverheid en de grootste waarachtigheid waren de aspiraties van deze harten, 
daarom zagen zij erop toe dat in elk van hun werken het licht scheen waarmee de Meester zijn leer 
liet schijnen. 
19 Op dezelfde wijze moeten de nieuwe discipelen de naam eren van waaruit een goddelijke 
boodschap van liefde is gekomen om hen uit hun lethargie te wekken. 
20 Indien gij de geestelijke betekenis van mijn Werk tracht te begrijpen en het omhelst met de liefde 
van een ware discipel, waarlijk, dan zeg ik u, dat de goede vruchten niet lang op zich zullen laten 
wachten, en deze vruchten zullen die zijn van vernieuwing, van terugkeer tot het goede in het licht 
van het geweten, van gezondheid, van verzoening en van vrede. Indien gij daarentegen naar schone 
schijn zoudt streven om de waarheid te bedekken, en uw onvolkomenheden en zwakheden zoudt 
trachten te verbergen met Mijn werken, zult gij terugkeren tot de duisternis en de vuiligheid waarvan 
Ik u reeds had gered. 
21 Mijn Leer is geestelijk in haar wezen, is licht en is kracht die neerdaalt en uw ziel doordringt om 
haar overwinnaar te maken in haar strijd tegen het kwaad. Mijn woord is niet alleen om de oren te 
strelen, het is licht voor de ziel. 
22 Wilt gij Mij met uw ziel horen, opdat zij gevoed wordt en de betekenis van deze leer kan 
gebruiken? Zuiver dan je hart, maak je geest leeg, en laat je leiden door je geweten. U zult dan 
ervaren hoe een transformatie in uw wezen begint plaats te vinden - niet alleen geestelijk, maar ook 
moreel en lichamelijk. Die verhevenheid die de ziel geleidelijk door kennis bereikt - die zuiverheid die 
zij geleidelijk bereikt - zal weerspiegeld worden in de gevoelens van het hart en in de gezondheid van 
het lichaam. 
23 De hartstochten zullen steeds zwakker worden, de ondeugden zullen geleidelijk verdwijnen, 
fanatisme en onwetendheid zullen meer en meer plaats maken voor waar geloof en diepe kennis van 
mijn wet. 
24 Indien gij wenst door de scharen te worden gehoord, en dat uw woord moge overtuigen en 
beven, zoekt dan de weg, opdat dit woord moge doordringen tot de ziel van uw hoorders. Maar hoe 
bereik je dat het doordringt tot in het hart van je medemensen, en indruk maakt op hun ziel en hen 
wakker schudt? Het is heel eenvoudig, het geheim is dat je altijd aan de waarheid vasthoudt en 
getuigt met je werken van liefde. 
25 Mijn Vader-Geest komt naderbij om jullie te onderrichten en jullie "glad te strijken", om jullie 
geestelijke en lichamelijke zintuigen wakker te schudden en om jullie op te roepen tot een leven van 
vernieuwing en vervulling van de Wet. 



26 Ik heb jullie alles gegeven opdat jullie opstaan en weten dat jullie naar de aarde gezonden zijn om 
jullie vrede uit te werken in dit leven en in het leven dat jullie wacht. 
27 Gezegend is hij die mijn onderricht bestudeert en ernaar streeft mijn wetten na te leven - die zich 
laat verlichten door het licht dat mijn woord heeft geworpen en die biddend en waakzaam blijft in 
zijn gehoorzaamheid. 
28 Heden, terwijl gij een wereld van dwalingen en verwarring bewoont, heb Ik u daarvan weg doen 
gaan en in harmonie met Mijn Wetten doen leven. Dan, wanneer gij bereid zijt, zal Ik u naar de 
mensheid zenden, opdat gij mijn licht kunt tonen aan allen die mijn leer in takken hebben verdeeld 
en mijn woord verkeerd hebben geïnterpreteerd. Al die verschillen die je vandaag ziet, zullen 
verdwijnen en het hart van de mens zal worden omgevormd. Na de oogst die de mens heeft gemaakt 
van zijn werk, dat slechts een slechte smaak in zijn mond heeft achtergelaten, zal hij mijn zaad zaaien 
in de gezuiverde aarde en zal hij het verzorgen. Dit zal de tijd zijn waarin de vergeestelijking zal 
beginnen. 
29 Alle beproevingen die jullie als "arbeiders" in je leven zullen doormaken, zullen komen om jullie te 
sterken in jullie geloof en opdat jullie de gaven zouden erkennen die Ik jullie heb geschonken. Gij zult 
uw zending niet volbracht hebben, indien gij u beperkt tot het horen van Mijn woord en het dan 
brengt tot uw medemensen. U zult moeten spreken en uw woorden bevestigen door uw werken. 
Velen van u zullen van mijn leer getuigen door vrijwillig uw leven op te offeren, maar ik heb van u 
geen bloedoffers geëist. Spoedig zullen jullie onder de mensheid zijn als schapen tussen hongerige 
wolven, maar jullie zullen niet slapen. Een licht zal altijd je pad verlichten, en zelfs in de donkerste 
nachten zal dat licht schijnen. 
30 Ik heb geconstateerd dat de mens op het gebied van de geestelijke kennis in slaap is gesukkeld, 
dat hij zich heeft overgegeven aan wetenschappen die met de materie te maken hebben, dat hij de 
grootste mysteries van de natuur heeft ontdekt, zonder zich met zijn geestelijke ziel bezig te houden. 
Hoe groot zal zijn inspanning moeten zijn om mijn leer te begrijpen! Mijn Werk zal als een stroom 
kristalhelder water op deze mensheid neerdalen, hun verlangen naar kennis zal bevredigd worden, 
en een ieder die zich voorbereidt zal de weldaden ervan ontvangen. 
31 Gij die Mij hoort - waakt, want geen vreemde invloed mag met Mijn Leer worden vermengd. 
Bewaar de essentie en de waarheid ervan en gij zult zien dat deze mensheid, die wantrouwt en 
twijfelt, getrouw Mijn leer zal omhelzen wanneer zij de daden van Mijn goede discipelen leert 
kennen. Ieder van u die verlangt naar de komst van een koninkrijk van vrede en gerechtigheid over 
deze wereld, trekt deze deugden aan door uw gebed. Die tijd is nabij. Corrigeer, train en verlicht uw 
medemensen nu voordat u die tijd ingaat waarin u geen andere gids zult hebben dan mijn 
Goddelijkheid. 
32 Mijn inspiratie waait over alle zielen en allen die Mij willen zien en Mij willen volgen, sta op en 
kom tot Mij. Uw geest zal u vertellen hoe u dagelijks moet leven en hoe u uw problemen moet 
oplossen. Als jullie jezelf vergeestelijken, zullen jullie in elke beproeving, in elke pijn, een stap zien 
om op te staan en jezelf te vervolmaken. 
33 Maak van uw huis een paradijs waar ouders Mij vertegenwoordigen, en liefde en respect voor 
elkaar uw eredienst is. Maar laat deze liefde niet beperkt blijven tot uw familie, opdat gij al uw 
medemensen moogt liefhebben zoals uw ouders of uw kinderen. 
34 Ik vaardig rechtvaardige wetten uit door mijn uitverkoren volk, gebaseerd op liefde en respect. 
Honderdvierenveertigduizend zielen zijn voorbereid. Sommigen zijn in het geestelijke; anderen, die in 
het lichaam zijn, verdeel Ik over de wereld, opdat, wanneer het Uur aanbreekt, zij overvloedig in 
inspiratie zullen zijn, en Ik door hun mond zal spreken en Mijn woord vermenigvuldigd zal worden. 
35 Elia bereidt de weg voor allen, en zoals in het tweede tijdperk, zeg ik tot u: Hoe dicht is Elia bij 
jullie, en jullie hebben hem niet herkend! Telkens wanneer Mijn Koninkrijk de mensen heeft 
benaderd, heeft hij de harten bereid. Zo is het ook met jou gegaan in deze tijd. 
36 Werk in stilte, zonder op te scheppen. Heb niet de wens om je te onderscheiden van anderen. Ga 
onopvallend je weg, maar draag in je hart een grote liefde voor mensen. Bescherm hen en help hen, 
zorg dat uw hart als een ark is, en geef daarin plaats aan zieken, aan zondaars - aan hen die hongeren 
en dorsten naar gerechtigheid. Toon alle vergeestelijking als het doel voor hun redding, zij zullen Mij 
volgen. Maar de trotsen zullen nog één keer wegblijven zonder Mij te horen in deze tijd. Daarna 



zullen de beproevingen, de gebeurtenissen spreken over al mijn manifestaties. Sommigen zullen dan 
bekeerd worden, terwijl anderen een hart zullen blijven houden dat gesloten is voor de Goddelijke 
boodschap. 
37 Ik zegen allen die een ambt bekleden - heersers, leraren, rechters; weest verlicht en vervult uw 
opdracht. 
38 Kom naderbij om Mij te horen. Wat is er aan de hand dat je Mijn woord hoort door mensen die 
zowel moreel als geestelijk onvolmaakt zijn? Als jullie denken dat Ik op dit moment de minst 
geschikte middelen heb gekozen voor Mijn manifestatie, dan vergissen jullie je. Als u denkt dat deze 
manier om Mijzelf aan de mens bekend te maken geen progressieve vorm is, oordeelt u lichtvaardig. 
39 Geeft het feit dat ik uw geest en uw verstand gebruik om tot de mensheid te spreken, u geen idee 
van de evolutie die uw ziel heeft bereikt? 
40 Op de een of andere manier moest de tijd van het geestelijk verkeer beginnen, en die weg hebben 
jullie sinds 1866 gevolgd, en die moet in 1950 eindigen om plaats te maken voor het gesprek van 
geest tot geest. 
41 Mijn manifestatie door de stemdragers zal, volgens mijn wil, slechts tijdelijk zijn, een korte fase 
van voorbereiding, die dit volk zal dienen als norm, wet en basis om deze waarheid te getuigen en te 
verspreiden en om aan de wereld de aanwezigheid van het "Derde Tijdperk" te verkondigen. 
42 Zoals mijn manifestatie door de menselijke geest was bestemd om zo vluchtig te zijn als een 
bliksemflits, zo was het ook voorbestemd dat slechts enkele groepen mensen geroepen zouden 
worden om bij deze openbaring aanwezig te zijn en deze boodschap te ontvangen. 
43 De dialoog van geest tot geest daarentegen zal het gehele menselijke geslacht bereiken, zonder 
beperking in de tijd, want deze vorm van Mij zoeken, Mij ontvangen, Mij bidden, Mij horen en Mij 
voelen is voor alle eeuwigheid. 
44 Hoe groot is de verantwoordelijkheid van dit volk dat mijn woord heeft gehoord en mijn 
onderricht heeft ingewonnen! Ik zeg het je: Voordat de wereld de stap naar vergeestelijking zet, zal 
zij alles moeten ervaren wat Ik u heb geopenbaard in deze fase van voorbereiding, waarin Ik tot u 
sprak door de mond van Mijn stemdragers en u Mijn woord liet opschrijven om het later te kunnen 
bestuderen. 
45 Bereidt u voor, o geliefd volk, opdat gij in harmonie moogt komen met uw Heer. Zie, Ik vervul Mijn 
deel: Al wat Ik bereid, de gehele mensheid. Zelfs als het het niet weet, is het op dit moment bezig 
zichzelf te zuiveren. De geestelijke wereld, die het grootste en machtigste leger vormt, steunt Mijn 
werken en volgt Mijn raadgevingen en Ik wil dat jullie een natie vormen van verlichte mensen, van 
trouwe getuigen van Mijn woord, van zaaiers van geestelijk licht, wier werk het is de wereld wakker 
te schudden, haar te getuigen en te waarschuwen. 
46 Het Zesde Zegel is losgelaten en heeft u, de pioniers van de vergeestelijking op aarde, een deel 
van zijn inhoud getoond. Maar het zal zijn licht blijven uitstorten over alle mensen, ook al is eens dit 
woord, dat gij heden hoort, opgehouden. 
47 Wat zal het Zesde Zegel de mensheid van de toekomst openbaren? Zeer grote openbaringen, als 
gij bedenkt dat ik u erfgenamen heb gemaakt van een schat van wijsheid. 
48 Het zesde zegel is geopend, en niemand zal het kunnen sluiten, noch verhinderen dat zijn licht de 
zielen bereikt, zoals niemand het verstrijken van de tijd kan tegenhouden of verhinderen dat het licht 
van de Koningsster jullie wereld bereikt. 
49 Het Boek der Kennis, lang verzegeld terwijl uw zielen werden voorbereid om het binnen te gaan, 
Ik heb het geopend, de liefde van uw Meester, het Lam, heeft het geopend, het licht ervan schijnt 
intens zonder dat velen op aarde het bemerken. 
50 Spoedig zullen de intuïtieven, de bezielden, de zielsgevoeligen opstaan en in de volkeren 
getuigenis afleggen van wat zij met de geest zien, wat zij voelen, wat zij horen en ontvangen. Ik zeg 
jullie nogmaals dat Mijn volk niet beperkt is tot hen die Mij door deze stemdragers hebben gehoord, 
maar dat Ik Mijn dienaren naar verschillende punten op aarde heb gezonden om de wegen voor te 
bereiden en de akkers vrij te maken waar later de zaaiers naar toe moeten komen. 
51 Ik versterk hen en zegen hen, want hun dagtaak is smartelijk, hun pad is bezaaid met doornen. 
Bespotting, hoon, laster en verraad volgen hen overal. Maar zij - voorbodes en bezielden - weten dat 



zij door Mij gezonden zijn, en zij zijn bereid het einde van de weg te bereiken om hun zending te 
volbrengen. 
52 Bid voor deze uw broeders die gij niet kent, maar die zich inspannen om hun zending te 
volbrengen, de weg voor u te bereiden. Zij hebben in de wereld niet de goddelijke stimulans gehad 
van dit woord dat u al zo lang hoort, en zij hebben veel comfort van de wereld moeten opofferen om 
geestelijk de inspiratie te ontvangen die hen oriënteert. 
53 Gij hebt elke les duizendmaal gehoord - welke rechtvaardiging zoudt gij kunnen vinden indien gij 
mijn leer niet volgde? Geen. Welke tegenstand of opstand zou u kunnen tonen in pijn, als Hij kwam 
om uw overtredingen te straffen? Maar vergeet niet dat Ik jullie geleerd heb jezelf te zuiveren door 
liefde, jezelf te vernieuwen door elkaar te dienen, zodat jullie zuivering door pijn kunnen vermijden. 
54 Sommigen vinden mijn woord hard en streng omdat het doortrokken is van liefdevolle 
rechtvaardigheid. De reden hiervoor is dat zij niet wisten hoe zij hun geweten onder ogen moesten 
zien, noch dat zij zichzelf wilden veroordelen uit hoogmoed. 
55 Wanneer jullie het resultaat zien van jullie ongehoorzaamheid, jullie ontheiligingen, jullie ijdelheid 
en jullie gebrek aan naastenliefde, waarbij jullie een beker leed leegdrinken - geheel in tegenstelling 
met wat ik jullie heb aangeboden - dan roepen jullie vol overtuiging uit: "In het verwijt van de 
Meester lag waarheid en gerechtigheid!" 
56 Ik heb u belast met de vereniging van alle menigten die uw gemeenschap vormen, maar gij hebt 
het niet gedaan en hebt mijn rechtvaardigheid gewantrouwd. Ik ben geduldig geweest en heb u tijd 
gegeven om deze missie uit te voeren, maar tot nu toe bent u er niet aan toe gekomen. Willen jullie 
dan dat het mijn gerechtigheid is die jullie wakker schudt, die jullie zuivert en verenigt? Als het zo is, 
geliefde mensen, weet je niet de dag en het uur, maar het zal komen. Want Ik zal u niet laten 
getuigen van Mijn waarheid met een hart vol onreinheid. 
57 Ook de slechte geschriften zullen niet als getuigenis bewaard worden. Want een getuigenis dat 
vermengd is met wat vals en onvolmaakt is, zal verbrand worden. Het bezoedelde of onreine bereikt 
Mij niet, want Ik bied het Mijn kinderen niet aan. Eerst moet je het zaad zorgvuldig reinigen, en dan 
pas zaaien. 
58 Mijn woord van heden is geen beker bitterheid, het is een fontein van kristalhelder water, waarin 
gij uw hart kunt baden en het meer reinheid geven, en uw geest licht. 
59 Ontvang deze woorden met liefde, denk erover na. Daarna zult u zich sterker voelen om verder te 
gaan met het werk van deze dag. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 285  
 
1 Mijn vrede zij met de mensen van goede wil. Waarlijk, Ik zeg u, wie deze vrede in zijn ziel draagt, zal 
Mijn aanwezigheid voelen. 
2 In deze tijd van onderricht hebt gij Mijn vrede gevoeld in uw beproevingen, hebt gij vertroosting 
gehad in uw lijden. Zo heb Ik jullie bewezen dat wie zijn lot met goede wil aanvaardt, in al zijn 
ondernemingen vooruit zal gaan. Hij kan struikelen, maar hij zal niet vallen. 
3 Soms zeggen jullie tegen Mij: "Heer, waarom bezoekt U ons niet zoals andere volken, hoewel wij 
net zo ondankbaar en ongehoorzaam zijn als onze menselijke broeders en zusters?" Tot dit zeg ik u: 
Omdat ik je tijd geef voor je voorbereiding. Denken jullie dat als oorlog jullie bedreigde, jullie naar 
Mij zouden luisteren en over Mijn Woord zouden nadenken? Begrijp hoe kostbaar de tijd is die Ik 
jullie heb toevertrouwd, en dat jullie de verantwoordelijkheid hebben om die te gebruiken voor je 
geestelijke voorbereiding. 
4 Om deze tijd voor uw geestelijk welzijn en dat van uw medemensen te besteden, moet u uzelf 
dikwijls onderzoeken door te luisteren naar de stem van uw geweten, waardoor u alles kunt 
ontdekken waarin u zichzelf moet onderzoeken, en tegelijkertijd kunt u begrijpen hoe u mijn leer 
moet toepassen op de verschillende handelingen van uw leven. 
5 Doet de situatie waarin de mensheid zich bevindt je echt pijn? Voelt uw hart de pijn van de naties 
die zichzelf vernietigen door oorlog? Verdien dan verdienste voor hen, bid en zend hen vrede met uw 
gedachten. 
6 Nu schijnt het u toe dat de wereld door rampspoed wordt bedreigd. Hierop zeg ik u dat wat u vaak 
als een ramp ziet, iets goeds is. 
7 Pijn, ellende en zelfs de dood zullen komen als een zegen voor de deuren van velen die losbandig 
leefden en onbegrensd zondigden. 
8 O, begreep gij maar dat de pijn die het lichaam treft, een balsem en een verademing is voor de 
geestziel! Zolang het lichaam gezond en wel was, werd de ziel vaak naar het verderf getrokken, of 
voelde zich gevangen in een leven van genoegens en hartstochten, ontketend, maar zonder licht voor 
de ziel. Totdat pijn kwam als een machtiger kracht dan de menselijke hartstochten om de mens te 
stoppen in zijn blinde koers en de ziel zich te doen bevrijden, de pijn te zegenen, en te beseffen dat 
er geen wijzere rechtvaardigheid is dan die van God. 
9 Sommigen komen spoedig tot dit inzicht en vermijden daardoor veel lijden; anderen zijn halsstarrig 
en traag van begrip, en eindigen met lasteren en vloeken, en vermeerderen daardoor hun beker van 
lijden. 
10 Bidt voor allen, mensen, onttrekt u niet aan uw verantwoordelijkheid met het argument dat gij 
daarom niet bidt voor de lijdende volkeren, omdat zij zich in deze pijn louteren. Deze pijn zuivert 
hen, maar begrijp dat uw gebeden en uw gedachten hen helpen hun beker van lijden met liefde te 
aanvaarden, opdat zij de betekenis mogen begrijpen die de pijn in zich draagt, en opdat in hun ziel de 
vastberadenheid mag ontluiken om te verbeteren en de bezieling die hen beweegt tot broederschap. 
11 indien gij recht bidt, zal ik uw zielen losmaken en tot hen komen als een vredesduif, als een 
boodschapper van gezondheid en van licht 
12 Uw hart zal niet trots kunnen zijn op deze overwinningen, want het zal niets weten van de 
werken, die gij geestelijk doet. 
13 Ik alleen ken deze werken, die één voor één opgetekend zullen worden in het boek van uw 
verdiensten, het boek dat beetje bij beetje in uw gedachten gegrift wordt. 
14 Je staat aan de vooravond van grote gebeurtenissen. Er zal geen dag voorbijgaan waarop de 
mensheid niet zal worden geschokt door een gebeurtenis, een beproeving of een teken. Het zal de 
onophoudelijke stem van Mijn gerechtigheid zijn die de mensen zal oproepen hun gedachten op Mij 
te richten. En allen in wie de intuïtie ontwaakt in deze dagen van beproeving, die nadenken en tot de 
conclusie komen deze beproevingen toe te schrijven aan de Goddelijke gerechtigheid, zullen vol zijn 
van Mijn licht, opdat zij niet terugvallen in de geestelijke lethargie waarin zij leefden. 
15 Mijn gerechtigheid is gekomen, de mensheid, zij zal de hoogmoed van de mens vernederen om 
hem te doen inzien hoe klein hij is in zijn slechtheid en zijn materialisme. 



16 Ja, mensen, Ik zal de mens in zijn valse grootheid neerwerpen, omdat Ik wil dat hij Mijn licht ziet 
en opstaat, zodat hij groot wordt in waarheid. Want ik wil dat je vol licht, vrijgevigheid, goedheid, 
kracht en wijsheid bent. 
17 Mijn stem zal weer gehoord worden, zoals de profeten haar in de vroegste tijden hebben 
aangekondigd en zoals ik haar aan mijn discipelen heb geopenbaard. 
18 nu is de tijd waarvoor Ik Mijn terugkeer in de geest heb beloofd - de tijd waarin jullie Mijn 
aanwezigheid in jullie en buiten jullie zullen voelen, en waarin jullie zullen leren om je met Mij te 
verbinden van geest tot geest 
19 Ik vorm thans een volk, waarin, hoewel het arm schijnt, geen paria's, noch ellendigen, noch 
geestelijk zwakken zijn. Ik openbaar aan ieder zijn gaven, opdat hij op weg kan gaan, tevreden om 
mijn leerling te zijn en nuttig voor zijn naaste. 
20 Mijn nieuwe volk zal profeten zijn, raadgevers, leraars, geneesheren der ziel. 
21 Mijn woord komt tot deze harten als een zuchtje lucht en wakkert de vlam van hun geloof aan. 
Want ik wil ze altijd zien branden als lampen. 
22 Mijn woord in het Tweede Tijdperk, evenals Mijn werken, openden voor de mensen de weg naar 
de Hemel, en in deze tegenwoordige tijd heb Ik u nieuwe lessen gebracht. Heb je de stem van de 
geestelijke wereld niet gehoord? Hebt gij niet de nabijheid gevoeld van die wereld, die gij zo veraf en 
zo onzeker achtte? 
23 Besef met hoeveel licht en hoeveel liefde jullie geestelijke broeders en zusters zich aan jullie 
bekend hebben gemaakt. 
24 U weet niet waar die geesten van licht, die beschermengelen en vredestichters, precies vandaan 
komen. Maar je hebt de zekerheid dat ze uit hogere werelden komen. 
25 Zo is het, mensheid, dat zij van hogere huizen en werelden dan de uwe komen, om u te helpen tot 
volmaaktheid te komen. Op dezelfde wijze helpen zij hen die andere aardwerelden bewonen, en die 
eveneens behoefte hebben aan hogere kennis. 
26 Indien iemand slecht denkt over Mijn Leer die in deze lessen tot u spreekt, zeg Ik hem in 
waarheid, dat hij niet weet wat hij zegt, noch dat hij de Goddelijke Meester kent. Ziet gij niet de 
geestelijke nabijheid van de wezens en van de werelden? Raadt gij niet het Goddelijk plan om uit 
allen één familie te vormen? 
27 Ik geef jullie deze openbaringen, opdat jullie je met je toekomst bezig zullen houden, zoals jullie je 
op aarde zo lang met je materiële verbetering hebben beziggehouden. 
28 Hoor de stem van de geestenwereld, want zij getuigt van de onophoudelijke werkzaamheid van 
de ziel om zich in te spannen, om zich te reinigen, om overtredingen goed te maken, om zendingen 
te ondernemen, kortom, om tot haar Vader te naderen. 
29 Begrijp dat het in dit Derde Tijdperk, een tijdperk van openbaring van de Heilige Geest, niet meer 
dan natuurlijk was dat Hij tot u sprak over het Geestelijk Leven. 
30 Want alleen deze Leer zal in staat zijn de mensheid te redden uit de onrustige en stormachtige zee 
van hartstochten, hebzucht, vijandschap, arrogantie en de oneerlijke machinaties van de mensen. 
Mijn woord is gekomen als een reddingsboot om de schipbreukelingen te redden die gekapseisd zijn 
in de zee van hartstochten. 
31 Discipelen, aan jullie vertrouw Ik Mijn woord toe, voel Mij in de betekenis ervan. Morgen zullen 
deze stemdragers verdwijnen, hun orders zullen worden omgevormd en alleen Mijn Woord, 
geschreven in die geschriften, zal overblijven, die de gouden veren hebben geschapen volgens Mijn 
Wil. 
32 Discipelen: wie door deze openbaring mijn woord herkent, moet ook erkennen dat nu de tijd is 
aangebroken om te beginnen met het herstel van alles wat de boosheid van de mensen heeft 
vernietigd. 
33 Indien allen die geroepen waren, zich naar de tafel des Heren zouden spoeden, waar het voedsel 
wordt opgediend dat de ziel voedt, zou zij vol zijn; maar niet allen die genodigd waren, kwamen. 
34 Het is de eigenaardigheid van de mens om de weldaden van God niet te waarderen, en daarom 
hebt gij velen uwer makkers u zien afwenden, toen gij tot hen opriep. 
35 maar ik zeg jullie dat de weinigen die aan mijn tafel zitten en die volhardend naar mij luisteren om 
van mij te leren, degenen zullen zijn die aan de scharen de grootsheid van mijn woord bekendmaken, 



de betekenis van deze leer die de mensen oproept tot de wederopbouw van een wereld die aan haar 
einde is gekomen en plaats maakt voor een meer stralende en hogere wereld 
36 Opdat gij een zuiverder woord en een zuiverder openbaring door de stem-dragers moogt 
ontvangen, heb ik u spiritualiteit en eenvoudigheid aangeraden. Want dan komt, als een rijpe vrucht, 
het liefdevolle en wezenlijke woord van hun lippen. 
37 Tot hen die niet hebben ingezien dat in de eenvoud van de vorm de waarheid en het licht van 
Mijn Woord het meest schijnt, en die streven naar uiterlijke indrukwekkende manifestaties waarmee 
zij de zintuigen van massa's mensen kunnen imponeren - tot hen zeg Ik dat in de daden en 
handelingen die gij binnen Mijn Leer verricht, alleen waarachtigheid de overhand zal hebben. 
38 Het past u niet langer uw ziel te voeden met mysteriën, ook al hebben deze mysteriën voor u de 
aantrekkingskracht van het onbekende. 
39 Waarom tracht gij door uiterlijke tekenen indruk te maken die uw medemensen niet begrijpen? 
Waarom toont gij schijnbaar bovennatuurlijke daden, die echter in werkelijkheid zonder licht en 
waarheid zijn? Is de essentie die Mijn Woord uitstraalt niet voldoende, of is het niet 
bewonderenswaardig dat Ik door uw mond spreek? 
40 Wat zijn velen van jullie onzinnig! Maar je moet tot de conclusie komen dat alles wat je toevoegt 
aan mijn manifestatie, die zo duidelijk en eenvoudig is omdat zij de mijne is, zal zijn als een ruwe en 
grove sluier die zal verhinderen dat je medemensen de waarheid zien. 
41 Voordat je begint met het vervullen van een van de opdrachten die dit Werk je biedt, denk diep 
na over wat Ik je heb geleerd en over wat je gaat doen, zodat je niets doet dat in strijd is met Mijn 
Wet. 
42 Hoevelen van hen die zich als gehoorzame discipelen beschouwen, zijn, zonder het te beseffen, 
opstandig tegen mijn wil; en hoevelen die zich als apostelen van het spiritualisme beschouwen, zijn 
door hun werken de eersten om het te verwerpen, om welke reden zij vijanden zijn van de leer die zij 
verkondigen. 
43 Wat wordt er van een zielsontwikkeld mens verwacht? Men verwacht heerschappij over zichzelf, 
de manifestatie van iemands bekwaamheden en geestelijke gaven. Begrijp dat de intelligentie van de 
mens steeds groter zal worden, en dat steeds meer mensen in staat zullen zijn het Werk van God te 
begrijpen. Wat de ziel betreft, zij kan niet inactief blijven; haar verlangen naar ontwikkeling is als een 
instinct dat haar ertoe brengt naar boven te streven, zich onophoudelijk in te spannen om zich te 
vervolmaken langs de paden die door de Goddelijke Wetten zijn aangegeven. 
44 Discipelen, ik zeg u nogmaals te zoeken naar vergeestelijking in de wegen van eenvoud en 
zuiverheid, af te zien van uw verwachtingen, in uw gevoelens van wat u bovennatuurlijk noemt. 
Want als jullie ervan overtuigd zijn dat jullie de weg van de waarheid bewandelen, geloof dan wat 
jullie van Mij horen en begrijp dat Ik jullie thans leer om op een delicate manier te voelen en 
onnodige verwikkelingen te verwerpen. 
45 Zij die niet tevreden weten te zijn met wat mijn woord aankondigt en uitdrukt, doen dat omdat 
hun materialisatie buitengewone gebeurtenissen verwacht om in mijn manifestatie te geloven. Zij 
verwachten dat er vuur uit de hemel zal vallen, of dat de zeeën zich zullen openen om hun afgronden 
te laten zien, en dan te zeggen: "Het oordeel van God is op aarde gekomen." Maar ik vraag je: 
Waarom gruwelt u van zulke gebeurtenissen? Wil je dat zij de enigen zijn die de gerechtigheid en de 
macht van God kunnen openbaren, terwijl je Zijn aanwezigheid zou moeten voelen en erkennen in 
datgene wat vrede en liefde openbaart? 
46 Is het dan waar dat mijn vertrek in deze tijd de mensen angst aanjaagt, om te getuigen dat het 
een goddelijke gebeurtenis is? 
47 liever dat het bewijs dat ik bij jullie ben geweest het licht is van hoop op een betere toekomst, dat 
het een siddering van de mensheid is, een vonk van geloof die hen het licht doet zien van een nieuwe 
dageraad te midden van hun beproeving 
48 Ik wil dat je zoekt naar de uitdrukking van Goddelijke goedheid in alles, want in alles zul je het 
vinden. Maar omdat jullie nog te onvolwassen zijn om deze Goddelijke liefde, die geestelijk is, te 
ontdekken, kijk dan naar de natuur die jullie omringt en die bij elke gelegenheid tot jullie spreekt van 
de liefde van de Schepper voor zijn kinderen. Als je soms ervaart dat deze natuur hard tegen je is, 
weet dan dat ook zij een schepsel is dat, net als jij, onderhevig is aan evolutie en volmaaktheid, en 



dat zij, in de mate dat zij de ladder van volmaaktheid bestijgt die op het pad van alle schepselen 
bestaat, een schuilplaats zal kunnen zijn voor steeds intelligentere en geestelijk meer geëvolueerde 
wezens. 
49 Zie erop toe dat mijn woord op schrift wordt gesteld, opdat de mens van morgen zal erkennen 
wat ik nu tot u heb gezegd als een profetie. 
50 Mensen, als jullie vooruit willen komen, overwin dan de traagheid die in jullie zit. Als je groots wilt 
zijn, pas dan mijn principes toe op je werk. Als jullie jezelf willen kennen, bestudeer jezelf dan door 
middel van mijn woord. 
51 Begrijp hoezeer u mijn woord nodig hebt, dat liefde, wijsheid, raad en hulp biedt. Maar voel je 
tegelijkertijd verantwoordelijk voor wat ik jullie geef, want jullie zijn niet de enigen in nood op de 
wereld. Er zijn velen die hongeren en dorsten naar deze leringen, en jullie moeten je voorbereiden 
om tot hen te gaan met de boodschap van mijn liefde. 
52 Leeg uw beker van lijden met geduld. Waarlijk, ik zeg u, in haar bitterheid zult gij het licht voor uw 
ziel vinden. De pijn zal de stem van het geweten voor jullie hoorbaar maken, hoewel Ik jullie moet 
zeggen dat de last die jullie hebben meegebracht, de pijn die jullie hebben geleden en de tranen die 
jullie ogen hebben gestort, niet bepaald de levensweg is die door Mijn spoor en door Mijn Wet is 
uitgestippeld. Het pad van lijden dat je aflegt is het pad van boetedoening en zuivering dat je ziel 
moet doormaken om het pad van het ware leven te bereiken, waar men alleen liefheeft, dient en 
werkt voor het goede. 
53 Neem hier nota van, opdat jullie zullen weten dat jullie, om Mij werkelijk te dienen, eerst een 
zuivering moeten ondergaan, totdat er niets meer over is van wat jullie verkeerd hebben gedaan. Uw 
voorbeeld zal dienen opdat de volgende generaties een gereinigd pad zullen ontmoeten en niet 
zullen verdwalen in het kreupelhout of zich bezeren aan de keien van het pad. 
54 Aan u, spiritualisten, vertrouw ik de taak toe om de barrière af te breken die de mensheid heeft 
opgeworpen tussen God en zichzelf - een barrière van vals geloof, van slechts schijngeloof in de 
Eeuwige, van materialisaties en overbodige daden van aanbidding. 
55 Ik geef u, volk, bevel het gouden kalf dat de mensen nog aanbidden, van zijn voetstuk te stoten, 
ook al achten zij zich verre van afgoderij en heidendom; Ik geef u bevel het gouden kalf dat de 
mensen nog aanbidden, van zijn voetstuk te stoten, ook al achten zij zich verre van afgoderij en 
heidendom 
56 Maar ik zeg u, dat gij in uw strijd geen gebruik moet maken van macht, geweld of kwetsende 
woorden. Uw wapens moeten zijn: het woord van licht dat de waarheid openbaart, de werken van 
liefde die de lijdende omhullen met troost, de kracht die vloeit uit uw gebeden en gedachten. 
57 Wanneer u de hindernissen uit de weg hebt geruimd die de mens van het geestelijke pad hebben 
afgeleid, zult u het begin zien van zeer grote veranderingen in het leven van de mens. Deze 
veranderingen zullen plaatsvinden op geestelijk gebied, in de moraal, op het gebied van de 
wetenschap, in instellingen, in uw regeringsvormen. 
58 Het spoor van dit volk in het derde tijdperk zal niemand kunnen uitwissen, want in hun werken zal 
de kracht van mijn waarheid zijn. 
59 Ziet u waar pijn u voor zuivert? Je pad is uitgestippeld, je missie is door Mij bepaald. 
60 Ik heb uit uw hart "de dood" weggerukt die u in zich draagt, Ik heb u met leven vervuld. 
61 Dat de dood in u was, omdat geloof en hoop uit uw ziel waren verdwenen, omdat het u aan licht 
der kennis ontbrak. Ik heb voor u een boom des levens opgericht, waarvan de vrucht, vol van inhoud, 
van hemelse smaak en vol van zoetheid, in overvloed neerdaalt op de scharen der toehoorders om 
hun geestelijke nood weg te nemen. 
62 Ik bouw thans in uw hart een tempel waar mijn aanwezigheid duidelijk zal worden waargenomen, 
waar het geluid van mijn stem duidelijk zal worden gehoord, en van waaruit licht en vrede voor de 
gehele mensheid zullen uitstralen. 
63 In het Eerste Tijdperk inspireerde Ik u met de grondslagen van dat grote heiligdom van de ziel. In 
de tijd dat Ik onder de mensen was als Meester, heb Ik jullie de weg geleerd om de hoge muren te 
bouwen en nu openbaar Ik jullie de weg waarop jullie dat werk moeten voltooien dat, eenmaal 
voltooid, de aanwezigheid van jullie Vader waardig zal zijn. 



64 Kunt gij Mij zeggen wat de essentie is van elk van deze drie lessen waardoor Ik u geïnspireerd heb 
om de tempel van de Heilige Geest te bouwen? Ja, mensen, weest gezegend omdat jullie allen Mijn 
vraag innerlijk beantwoorden en de waarheid naderen: De grondslagen van het Heiligdom waren die 
welke door de Wet van het Eerste Tijdperk werden onderwezen. 
De hoge muren waren de liefde en de barmhartigheid die de Messias in zijn onderricht aan de 
mensen bracht. De koepels, de pilaren en het altaar waarmee dit werk moest worden uitgerust, zijn 
de wijsheid, de vergeestelijking en de verheffing waarmee mijn Geest u in deze tijd heeft 
geïnspireerd in zijn boodschap van licht. 
65 Deze tempel, door Mij gebouwd in drie eeuwen, is de tempel waarover Ik sprak voor de 
ongelovigen, toen Ik tot hen zei - wijzend op de tempel van Jeruzalem - "Vernietig deze tempel, en in 
drie dagen zal Ik hem herbouwen." 
66 Mijn tempel zal spoedig voltooid zijn, terwijl van die van Jeruzalem zelfs de fundamenten niet 
zullen overblijven, zoals van iedere tempel die niet gebouwd is op de fundamenten van mijn wet van 
liefde en vergeestelijking, niet één steen op een andere zal overblijven. 
67 Zie hoe groot de luister van dit tijdperk is, zie het licht van een nieuwe tijd waarin alle profetieën 
die door Mij zijn gegeven en die Ik door Mijn profeten heb gegeven, in vervulling gaan. 
68 Hoeveel wegen hebt gij niet afgelegd op zoek naar de waarheid om Mij te bereiken! Noch de 
wetenschappen, noch de filosofieën hebben je roep beantwoord, en na je zoektocht kom je tot de 
conclusie dat deze waarheid in Mij geworteld is en van Mij uitstraalt naar alle wezens. 
69 Ik heb de mens verlicht opdat hij zijn ware leven kan leiden en het gezegende lot kan erkennen 
dat Ik hem heb toebedeeld. Hij is het enige schepsel dat "naar Mijn beeld en gelijkenis" is geschapen 
en staat daarom het dichtst bij Mij. Want hij bezit een adem van Mijn geest en is daardoor in staat 
gelijksoortige werken te doen als Ik. 
70 Gij bezit de wil en de vrijheid van wil, opdat gij u verstandig kunt gedragen, gehoorzaam aan de 
stem van het geweten, dat het Mijne is, en daardoor onderscheidend wat geoorloofd is, wat gij 
gebruiken moogt, en gij verwerpt wat onbetamelijk is, wat u niet toebehoort. Maar ik heb gezien dat 
je vanaf de eerste dagen van je leven op aarde neigt naar materialisme en je spirituele missie begint 
te ontkennen, die de voornaamste reden van je bestaan is. 
71 Van de vroegste tijden af heb Ik u Mijn geboden nagelaten, die tot vrede en geestelijk geluk 
leiden, en later in Jezus heb Ik u Mijn liefde geopenbaard. 
72 Ik heb tot jullie gesproken niet als een strenge rechter maar als een Vader, maar jullie hebben die 
oneindige Liefde niet begrepen die alles begrijpt en alles vergeeft - die Liefde die geduld en 
grootmoedigheid is, die alleen het goede wil en dit uitstort over al haar schepselen. 
Als jullie jezelf terecht mijn kinderen willen noemen, heb dan lief, want jullie zijn gevormd om jezelf 
aan te bieden door deze Goddelijke liefde die alles geschapen heeft. Dan zul je je bestemming 
begrijpen om lief te hebben, te beschermen en te zegenen zoals je Vader, en na het volbrengen van 
je zending zul je tot Mij terugkeren om met Mij één enkele geest te vormen. 
73 Vanaf de vroegste tijden heb Ik u geleerd Mij geestelijk lief te hebben en u gezegd, dat niets Mij in 
deze wereld kan vertegenwoordigen dan de deugdzame mens. Ik heb u geen rite of ritueel geleerd 
dat zin had, ik heb u alleen gezegd: Als gij gemeenschap wilt hebben met uw Vader, verhef dan uw 
ziel, streef naar de hoogten. Daarvandaan zullen alle geschenken en voordelen tot u komen waar u 
om vraagt. 
74 Ik heb u destijds gezegd dat u niet bang hoeft te zijn voor de dood, want die bestaat niet. In mijn 
schepping leeft, groeit en vervolmaakt alles zichzelf. De fysieke dood is slechts het einde van een 
periode die de ziel doorleeft om naar haar oorspronkelijke staat terug te keren en dan haar weg van 
evolutie voort te zetten. Geloof, heb vertrouwen, en je zult eeuwig leven. Meer dan ooit moeten 
jullie je vandaag wapenen met geloof, want jullie leven in een tijdperk van beproevingen en 
moeilijkheden. De natuurkrachten die de mens moeten zuiveren, worden ontketend, en zij zullen 
niet rusten voordat zij hem hebben teruggebracht tot rede, goedheid en rechtvaardigheid. 
75 Bevrijd u van hoogmoed en laat nederigheid en eenvoud tot bloei komen, opdat gij alle 
beproevingen die komen moeten, kunt aanvaarden. Begrijp dat het noodzakelijk is dat jullie door 
deze smeltkroes gaan, zodat jullie je zuiverheid kunnen herwinnen. Vandaag, nu gij een ander 
onderricht ontvangt en weet dat gij niet meer in de geestelijke kindertijd noch in de jeugd zijt, maar 



rijp zijt geworden, zult gij in staat zijn mijn woorden van andere tijden te begrijpen en die welke Ik u 
heden geef. 
76  Vraag niet om te weten wat Mijn diepste raad is, want tot dat punt kunnen jullie niet 
doordringen. Weet alleen dat Ik volkomen alomtegenwoordig en almachtig ben, dat Mijn Geest het 
heelal vervult en tegelijk in iedere ziel woont en dat Ik allen liefheb en schenk wat nodig is voor hun 
leven, opdat dit Licht u hoop en vertrouwen moge geven voor de toekomst. 
77  Ik weet alles waar je onder lijdt en op hoopt, en ik voel je pijn. Ik zeg u alleen dat u gebruik maakt 
van de kracht die Ik u gegeven heb, dan zullen uw beproevingen gezegend zijn. 
78  Jullie die zijn uitgekozen om deze boodschap te ontvangen moeten wakker zijn en je 
voorbereiden. Want na 1950 moeten jullie aan je medemensen het nieuws brengen dat Ik tot jullie 
ben teruggekeerd. Maar wanneer u overal chaos ontketend ziet en klaagkreten hoort, bedenk dan 
dat net zoals de akkers worden omgeploegd, het menselijk hart zich moet voorbereiden om het zaad 
te ontvangen. 
79  Gedurende deze tijd heb ik u, als een voorrecht, de aanwezigheid van geesten van grote 
hoogachting en ervaring toegestaan. Niet alleen mijn geest, door middel van mijn straal met de mens 
verenigd, maar ook de geestelijke wereld zijn u te hulp gekomen en hebben aldus een zeer hoge 
opdracht vervuld. Wat hebben de liefde en de barmhartigheid van deze wezens, die velen onbekend 
zijn, door hun aanwezigheid op aarde tot stand gebracht, en wat hebben zij deze wereld nader 
gebracht tot die waarin zij vertoeven, om een verbond te sluiten en u op het pad der deugd te 
brengen! 
80  Gij, die geroepen zijt om werktuigen te zijn voor hun openbaring, dient hen met liefde en bereidt 
u voor, want gij zijt de vaten die het woord ontvangen dat hun geesten uitzenden. Alleen zo zult gij u 
kunnen beroemen op het bezit van de waarheid die ik en de geestelijke wereld voor de mensheid 
hebben gebracht. 
81  De waarheid waarnaar gij zo hebt gezocht, maak ik u bekend in dit eenvoudige en klare woord. Ik 
bied jullie deze waarheid, die niets anders is dan liefde, in overvloed aan, opdat jullie haar voor altijd 
zullen bezitten en haar zullen delen met jullie medemensen. Voel het, draag het goed in je ziel, want 
het is de Goddelijke essentie waarmee je jezelf eeuwig zult voeden. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 286  
 
1 Mijn Goddelijk Licht schijnt overal; waar gij Mij zoekt, zult gij Mijn Aanwezigheid vinden. 
2 Ik ben de Vader, die er naar streeft dat er harmonie komt onder al zijn kinderen, zowel onder hen 
die de aarde bewonen als onder hen die op andere werelden wonen. 
3 De geestelijke harmonie tussen alle wezens zal hun grote kennis openbaren, zal hun de dialoog van 
geest tot geest brengen, die de afstanden zal verkorten, de afwezigen dichtbij zal brengen en de 
fronten en grenzen zal doen verdwijnen. 
4 Ik wil dat jullie vrede bereiken, dat is de grootste beloning die jullie op aarde kunnen nastreven. 
5  Discipelen, wijkt niet af van het uitgestippelde pad en wijzigt Mijn onderricht op geen enkele wijze, 
want dan zult gij niet in staat zijn die geestelijke harmonie te bereiken, noch alles te ontdekken wat 
Ik voor uw verheffing in gereedheid houd. 
6 Maak u de openbaringen van mijn geheime schatkist waardig door verdiensten te verwerven met 
werken van liefde, barmhartigheid, edelmoedigheid. 
7 Laat de geest het verstand leiden, en het verstand, slechts geleid door een hart dat menselijke 
grootheid verlangt, zal uw leven niet regeren. Onthoud: als je je wilt laten leiden door wat je 
hersenen je opdragen, zul je ze overbelasten en niet verder komen dan waartoe hun kleine 
vermogens hen in staat stellen. Ik zeg het je: Als u wilt weten waarom u zich geïnspireerd hebt 
gevoeld om goed te doen en waarom uw hart ontvlamd is van naastenliefde, laat dan uw hart en uw 
geestvermogens leiden door de Geest. Dan zul je versteld staan van de kracht van je Vader. 
8 indien de mensen, in plaats van Mij te vragen met zoveel eerzucht en met zo weinig eerbied, Mij 
zouden vragen met liefde en nederigheid - met welk een eenvoud en gemak zouden zij het antwoord 
van hun Vader ontvangen wanneer Hij hun de kennis openbaart die zij van Hem vragen 
9  Wanneer gij Mij ondervraagt of Mij iets vraagt, spant u dan niet in om te trachten uw probleem 
duidelijk aan Mij voor te leggen, noch spant gij u in om in uw geest de beste formuleringen te 
zoeken. Het is voor Mij voldoende als op dit moment je geest zich losmaakt van de wereld en je hart 
en je geest zuiver zijn, zodat ze Mijn inspiratie kunnen ontvangen. Wat voor nut heeft het voor jullie 
om mooie woorden tot Mij te zeggen als jullie niet in staat zijn om Mijn aanwezigheid in jullie te 
voelen? 
10 Ik weet alles en jullie hoeven Mij niets uit te leggen zodat Ik jullie kan begrijpen. 
11 Jullie vragen Mij wat het gebed inhoudt en Ik antwoord jullie: Uw geest vrijelijk te laten opstijgen 
tot de Vader; u daaraan over te geven met een totaal vertrouwen en geloof; in hart en ziel de 
indrukken te ontvangen die door de Geest zijn ontvangen; met ware nederigheid de Wil van de Vader 
te bevestigen. Wie zo bidt, geniet mijn aanwezigheid op elk moment van zijn leven en voelt zich nooit 
behoeftig. 
12  Vele malen in de loop der tijden heb Ik de mensen benaderd, maar nu is het tijd voor de mensen 
om Mij te zoeken en Mij te benaderen. Zij kunnen dit doen omdat hun geestelijke ontwikkeling hen 
in staat heeft gesteld tot ware gemeenschap met hun Vader te komen. 
13 Een tijd van opstanding is deze "Derde Tijd". De zielen leken op de doden en de lichamen op hun 
grafkelders. Maar de Meester is tot hen gekomen, wiens woord van leven tot hen zei: "Kom 
tevoorschijn en sta op naar het licht, naar de vrijheid!" Wie van hen de ogen opent voor de waarheid 
en dan in staat is zijn leven, zijn werken en zijn gevoelens in liefde op te heffen tegenover zijn 
medemensen, zal deze wereld niet langer beschouwen als een plaats van verbanning of een dal van 
tranen en boetedoening, omdat hij meer en meer de verrukking zal voelen van de ware vrede die de 
vrede van de geest geeft. Die staat van verheffing in dit leven zal een afspiegeling zijn van de 
volmaakte vrede en het volmaakte licht die de ziel zal genieten in betere werelden, waar Ikzelf haar 
zal ontvangen om haar een tehuis te geven dat haar verdiensten waardig is. 
14 Gedenk op deze dag van genade de dag waarop Elia zich door Roque Rojas bekendmaakte en u 
eraan herinnerde dat de terugkeer van de goddelijke Meester nabij was en u opriep tot gebed en 
vernieuwing. 
15 Mozes bracht zijn volk naar de voet van de berg Sinaï, waar hij hen liet bidden, vasten en zich 
reinigen om de aanwezigheid van Jehovah, hun Heer, af te wachten. 



16 Mozes was de initiator van de vergeestelijking, de voorloper van Jehovah, de Wetgever. Die dag 
waarop hij van de berg neerdaalde met de tafelen der Wet werd door het volk Israël herdacht, zoals 
u nu de dag herdenkt waarop u door Roque Rojas werd geopenbaard dat het Testament van Mozes, 
de erfenis van Jezus en de boodschap van Elia één boek zouden vormen: het Boek van Waarheid en 
Leven. 
17  Zoals Mozes het hart van zijn volk voorbereidde om Jehovah te ontvangen, en Elia u vandaag 
wekte om de stem van de Goddelijke Geest te horen, zo was het ook Elia - gereïncarneerd in 
Johannes, de Doper genaamd - die de massa's aanspoorde tot bekering en gebed, en hun 
aankondigde dat het Koninkrijk der Hemelen de mensen naderde. Want in de leer die Ik u bracht en 
in Mijn onderricht was de tegenwoordigheid van de Vader en het licht van de hemelen. 
18 Christus is de openbaring van het volmaakte, in Hem kun je de eeuwige wet aanschouwen, kun je 
oneindige liefde vinden en absolute wijsheid bewonderen. 
19 Jezus heeft met zijn leven de wet die Israël van Mozes ontvangen had, verlicht en u aangekondigd 
dat later de Trooster zou komen om alles wat Christus leerde en wat niet juist uitgelegd was, op te 
helderen en uit te leggen. 
20 Christus omvat alle tijden, Zijn aanwezigheid bestaat te allen tijde, omdat Hij "het Eeuwige 
Woord" is. 
21  Elia is de voorloper, de uitlegger van de verborgenheden, hij is de sleutel die de deur opent, 
opdat gij het diepe moogt binnengaan. Hij is de geestelijke bevrijder, gezonden in de tijd van de 
voltooiing van de vergeestelijking van de mensen, door Mozes begonnen. 
22 Wees gezegend, mensen. U herdenkt met vreugde de dageraad van het derde tijdperk en wijdt 
deze dag aan de herdenking ervan. Laat deze dag, meer dan een traditie, voor u een dag zijn van 
bezinning, van studie, van innerlijk samenzijn, waarop u de aanwezigheid kunt voelen van die 
goddelijke weegschaal die al uw werken op de weg die u hebt afgelegd, weegt en registreert. 
23  Uit hetgeen gij op deze dag van Mij hoort en waarover gij zult nadenken, kunt gij een schat van 
kennis vormen. Dan, wanneer de tijd van uw strijd komt, zal het u niet ontbreken aan argumenten of 
redenen om uit te leggen wat de solide en eeuwige grondslagen zijn waarop deze leer, die u 
Spiritualisme hebt genoemd, is gebouwd. 
24 Jullie zien het aanbreken van de Derde Tijd, wanneer geestelijke helderheid intens schijnt en jullie 
levens transformeert. 
25 Het begin van deze nieuwe tijd zal worden gekenmerkt door zijn grote strijd, door zijn hevig lijden, 
door zijn verwarring en zijn conflicten. Maar dit alles zal slechts het begin zijn. Later zal de vrede 
komen, en als gevolg van de vrede zal de ontplooiing van de ziel komen, die haar opwaartse evolutie 
zal openbaren in haar werken vol geloof, liefde en vergeestelijking. 
26  Velen van u komen wenend na de pijn vervloekt te hebben. Ik vergeef je je fouten, omdat ze 
voortkomen uit je onwetendheid. 
27  Kalmeer je hart en maak je geest ontvankelijk, opdat je zult begrijpen wat Ik je nu zeg, kind-
discipelen van het leven: wanneer je weer eens voelt dat je hart door pijn wordt doorboord, maak je 
dan voor een korte tijd los van alles wat je omringt en blijf alleen. Praat daar, in de intimiteit van je 
slaapkamer, met je ziel, neem je pijn en onderzoek het alsof je een of ander voorwerp in je hand 
neemt om het te onderzoeken. Onderzoek je verdriet op deze manier, erken waar het vandaan 
kwam en waarom het kwam. Luister naar de stem van je geest, en waarlijk ik zeg je, je zult uit die 
overdenking een schat van licht en vrede voor je hart putten. 
28 Het licht zal u de weg wijzen om de pijn weg te nemen, en de vrede zal u de kracht geven om vol 
te houden tot de beproeving voorbij is. 
29 Jullie zullen dan zien hoe jullie, wanneer jullie je gedachten tot Mij wenden om te bidden, tot Mij 
zullen zeggen: "Meester, vergeef mij, het onrecht is niet aan mijn lot te wijten, ik ben onrechtvaardig 
tegenover mijzelf." 
30  Dit is een onderricht waarvan gij u steeds bewust moet zijn, leerlingen - erkennend dat dit het 
gedrag is waardoor gij het verstand kunt verheffen tot de hoogten van de geest. Want alleen de 
geest kent de werkelijke situatie van de ziel en de menselijke werkelijkheid. 
31 Ik geef jullie de opdracht jezelf te bestuderen om jezelf te leren kennen, om in de kern van je 
wezen, door meditatie en gebed, de grote lessen van het leven te ontdekken. 



32 Vandaag vervloeken velen de pijn, maar morgen zullen zij hem zegenen als een leraar die hun 
hoge en mooie lessen heeft geleerd. 
33  Ik wou dat het altijd de liefde van de Meester was die je de weg en de zin van het leven zou leren. 
Maar je hebt liever dat het pijn is die je leert. Spoedig zul je deze bittere leraar achter je laten om de 
lessen te aanvaarden van degene die je met liefdevolle tederheid onderwijst. 
34  Indien gij u voorlopig niet van uw pijn kunt ontdoen, verdraag het dan met geduld. Mis zijn 
onderricht niet, heb hem lief, want hij reinigt uw vlekken en maakt u groot in geloof, deugd en 
geduld. 
35  Indien gij in Mijn woord gelooft, moet gij ook geloven in de les waarin Ik u zeide: "Geen blad van 
de boom beweegt zich zonder de wil van God." Dan zult gij ook kunnen gelooven, dat de wijsheid 
Gods alles weloverwogen heeft, en dat er geen lijden kan zijn, dat geen wijze les in den mensch 
achterlaat. 
36 Denk goed na, geliefde mensen, opdat jullie niet steeds struikelen en de gebeurtenissen van de 
toekomst jullie niet in lethargie verzonken vinden. 
37 In de tijd dat jullie niet langer leven van tweedehands veronderstellingen en waarheden, zodat 
jullie opklimmen naar de wereld van de werkelijkheid, zal jullie ziel, hoewel jullie voeten nog over het 
stof van een wereld van tranen en pijn lopen, in een rijk van vrede vertoeven. 
38 tot jullie, mensen die Mij horen, zeg Ik dat jullie gelukkig moeten zijn wanneer jullie je situatie en 
je leven vergelijken met dat van die naties die doodbloeden in de broederoorlog. 
39 Jullie hebben genegenheden, het ontbreekt jullie niet aan brood, het ontbreekt jullie niet aan een 
dak, jullie hebben de voeding van mijn woord, en jullie zijn niet verzadigd. Maar zij die geen brood 
hebben, die aan alles gebrek hebben en niet naar mijn woord horen, die niet de troost hebben van 
het horen van mijn zinnen, die hoop en balsem zijn, die bemoedigen en opbeuren, zijn toegewijder 
dan gij. 
40 Leer je pijn te zegenen alsof het je vreugden zijn. Zegen alles. 
41  Zegen Ik niet de gehele mensheid zonder iemand te bevoordelen? De goeden en de 
zachtmoedigen, zowel als de hoogmoedigen en de misdadigers, worden omgeven door die "mantel" 
van zegening. Waarom nemen jullie Mij niet als voorbeeld? Voel je afkeer voor de daden van 
anderen? Vergeet niet dat jullie deel uitmaken van de mensheid, dat jullie haar moeten liefhebben 
en vergeven, maar haar niet verwerpen, want dat zou zijn alsof jullie van jezelf walgen. Alles wat je in 
je naaste ziet, heb je zelf ook in meer of mindere mate. Daarom wil ik dat jullie je innerlijk leren 
doorgronden, zodat jullie je geestelijke en morele gezicht leren kennen. Zo zult gij weten hoe gij uzelf 
moet beoordelen en zult gij het recht hebben om naar anderen te kijken. 
42 Zoekt geen fouten bij uw medemensen; met hen die gij hebt, is het genoeg. 
43  Wees niet beledigd wanneer Ik zo tot u spreek, begrijp dat Mijn onderwijswoorden niet voor de 
rechtvaardigen noch voor de heiligen zijn, tot hen zou Ik op een heel andere manier spreken. Ik geef 
u Mijn verlossende Leer om zondaars te redden, en Ik geef het door zondige lippen. 
44  Ik kom jullie redden, mensheid, want zelfs de lucht die jullie inademen is ziek. Maar Ik zeg tot 
deze aarde, die een woning en een toevluchtsoord voor Mijn kinderen is geweest, dat wanneer zij 
haar door hun overtredingen hebben vernederd, zij zelf de laatste zonde tegen haar zullen moeten 
vergoeden. 
45  Besef dat de mensheid een groot onderricht nodig heeft om te overwinnen over alle 
beproevingen die haar treffen. Nu is de grote tijd die door profeten is aangekondigd en door zieners 
is aanschouwd, waarin de pijn van de mensen zijn hoogtepunt zal bereiken en waarin de 
barmhartigheid van de Vader zijn licht over alle mensen zal uitstorten - de tijd die het einde van het 
kwaad en het begin van het goede op aarde zou aangeven. 
46 O mensen! Wanneer zult u bereid zijn de genezende balsem en de boodschap van vrede te 
brengen aan hen die lijden? Toch ontdek ik in uw hart geen ware naastenliefde, toch veroordeelt gij 
uzelf telkens weer omdat gij elkander niet liefhebt. 
47  Denkt u niet dat als ik dat zou willen, ik ieder van u zijn fouten zou kunnen laten zien? Maar ik zeg 
u ook dat als ik u zo zou ontmaskeren, ik niet langer uw meester zou zijn. Maar als Hij die alles weet, 
die u werkelijk kent, die uw gedachten kent, u niet oordeelt in het bijzijn van anderen en u ook niet in 



het openbaar ontmaskert, waarom zijn er dan mensen die koppig volharden in het verwonden van 
harten, het vernietigen van geluk en het oordelen over het leven van anderen? 
48  Vandaag zijn jullie nog Mijn kind-discipelen en waarlijk, Ik zeg jullie: Ik zal jullie pas discipelen 
noemen en jullie Mijn Werk toevertrouwen als jullie niet meer in staat zijn je naaste leed te 
berokkenen en in plaats daarvan de impuls voelen om elke pijn te verlichten. Wanneer zult gij 
eindelijk in uw hart de pijn voelen van hen die lijden, zodat het uw woorden en uw werken zullen zijn 
die hun tranen drogen? Je bent nog te onvolwassen voor actieve liefdadigheid. Uw mededogen is 
niet groot, noch uw vergevingsgezindheid. 
49 Indien gij eens medelijden hebt met een verlamde, die in den goot ligt, en gij u genoodzaakt 
gevoelt hem in uw huis te brengen, onderzoekt gij eerst zijn leven, want gij zegt dat gij niet weet wie 
hij is. 
Zijn jullie het die onophoudelijk geluisterd hebben naar mijn woorden van onderricht? Dan moet je 
weten dat ik, zonder naar je vlekken te kijken, alleen je wonden heb opgezocht om ze met mijn liefde 
te helen. Als je de wens hebt om bij mijn zaaiers te horen, moet je de kracht kennen en bezitten die 
inherent is aan goedheid. De kracht die de barmhartigheid bevat en de wonderen die het hart 
verricht, bestaan alleen in het voelen of delen van het lijden van anderen. 
50  Geliefde discipelen: het onderricht dat jullie van Mij ontvangen is voor jullie van les tot les 
duidelijker en duidelijker geworden. Dit licht begon zich te manifesteren in 1866 in vonken van licht. 
Maar nu, in de laatste jaren van Mijn manifestatie, zijn het geen vonken die jullie bereiken, maar het 
licht in zijn volheid. 
Met het jaar 1950 zal de manifestatie van mijn woord in deze vorm ophouden, maar het onderricht 
zal worden voortgezet. Want daarna, als jullie je onderdompelen in Mijn werk, zullen jullie de 
Goddelijke essentie ontdekken waarover Ik zo vaak tot jullie gesproken heb, en jullie zullen genieten 
van de smaak ervan. 
51  Ik wil niet alleen dat gij getuigt dat gij Mij hebt gehoord, maar Ik wil ook dat gij Mijn profeten 
wordt en met uw vervulling van de zending een tijd van vergeestelijking aanduidt. Dan zullen de 
toekomstige generaties in uw voetstappen van liefde en goede wil treden, en met vaste tred een 
zekere weg bewandelen. 
52  U komt thans doornstruiken op uw pad tegen en zult nog meer hindernissen en doornen 
tegenkomen. Maar laat uw naastenliefde u niet van het pad doen afdwalen, opdat de scharen van 
morgen de weg gereinigd zullen vinden. 
53  Gij weet dat goedheid, licht en waarheid te allen tijde tegenstand hebben ontmoet in de harten 
der mensen. Niettemin, vertrouw op Mij, Ik heb jullie dikwijls gezegd dat de duisternis niet zal 
zegevieren, want het zal het licht zijn dat zegeviert. 
54  De mensheid reinigt zich op dit ogenblik, haar beker van lijden zal haar zuiveren van haar vlekken, 
zodat zij zuiver uit haar verzoening te voorschijn zal komen. Want het Geestelijk Koninkrijk van Vrede 
en Gerechtigheid nadert de mensen. 
55  Ziet gij niet, dat de ketenen van fanatisme en afgoderij, die de mensen binden, beetje bij beetje 
losser worden? De reden is dat ik gekomen ben om hen te bevrijden. Later zal Mijn licht de mensen 
bereiken in de vorm van het Woord en jullie zullen zien hoe het hen zal doen beven ondanks zijn 
eenvoud en hoe het, op zijn liefdevolle wijze, de macht zal hebben harten van steen te doen beven 
totdat het hen het kristalwater van berouw, vergeving en liefde doet uitstorten. 
56  Weent niet, discipelen, en gij zult Mij nog enkele dagen niet horen, noch zullen er nog enkele 
druppels van de honing die Mijn Woord schenkt, op uw lijden vallen. Bereid jullie intussen voor, 
opdat jullie na Mijn vertrek Mijn aanwezigheid zullen voelen. 
57 Het is nu de tijd van bezinning, waarin jullie moeten waken en bidden, luisterend naar de stem 
van God. 
58  Soms vragen jullie Mij: "Heer, wie zou de gehele mensheid kunnen opwekken, zodat zij haar 
geest tot U verheft en Uw Aanwezigheid voelt?" Maar Ik zeg u: wees niet ongerust, Mijn Geest 
achtervolgt hen reeds, opdat zij ontwaken. Jullie kunnen Mijn werken niet ten volle beseffen, daarom 
hebben jullie dat ontwaken nog niet ontdekt dat alleen Ik zie. 



59 Allen wachten op het licht van een nieuwe dag, de dageraad van de vrede, die het begin zal zijn 
van een beter tijdperk. De onderdrukten wachten op de dag van hun bevrijding, de zieken hopen op 
een genezing die hun gezondheid, kracht en levensvreugde zal herstellen. 
60  Zalig zijn zij die weten te wachten tot het laatste ogenblik, want wat zij verloren hebben zal hun 
met rente worden teruggegeven. Ik zegen deze verwachting, want het is een bewijs van geloof in Mij. 
61 Vandaag begrijp je veel van mijn woorden niet, maar de tijd zal komen dat het licht in je geest zal 
opgaan en je de betekenis van elk van mijn leringen zult begrijpen. 
62  Mijn apostelen in het tweede tijdperk verstonden veel van mijn woorden niet op het moment dat 
zij ze hoorden. Maar na mijn vertrek, toen zij zich aan studie en bezinning wijdden, voelden zij het 
Goddelijk licht in hun geest opgaan en zagen zij met de grootste klaarheid alles wat tot dan toe een 
ondoorgrondelijk mysterie voor hen was geweest. 
63  Tot nu toe hebt gij, wanneer gij Mij hoort, slechts oppervlakkig kennis genomen van Mijn Woord. 
En wat heb je erin gevonden? Troost, balsem, streling. Later, wanneer jullie zweren en wonden 
genezen zijn en in plaats van te vragen om Mijn balsem voor jullie pijnen, jullie wijsheid zoeken om 
jullie naasten te troosten, zullen jullie een begin gemaakt hebben met het doordringen van de 
betekenis van Mijn leringen. 
64  Ik zie dat u voor de wereld bidt, en ik ontvang voorbede van uw hart. Er zal een dag komen 
waarop jullie niet alleen voor die volkeren zullen bidden, maar hen ook zullen opzoeken om hen de 
liefdevolle boodschap van Mijn Woord te brengen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 287  
 
1 De stem van mijn Geest die in uw geweten klinkt is als het luiden van een klok die de mensen tot 
bezinning roept. 
2 Het boek van de geestelijke wijsheid ligt opengeslagen te wachten op de grote menigte, de grote 
pelgrims, die tot hem zullen komen om hun dorst naar licht te lessen. 
3 Proef, proef mijn woord, uit welks wezen zoetheid, wijsheid, balsem en vrede vloeit. 
4 Ik zeg de mens dat hij een onbekende voor zichzelf is omdat hij niet tot zijn innerlijk is 
doorgedrongen, omdat hij zijn geheim niet kent, omdat hij zijn wezen niet kent. Maar Ik zal hem in 
deze tijd de inhoud leren van het boek dat zo lang voor hem gesloten is geweest en waar alle 
geheimen in bewaard worden, waarover Ik jullie reeds in de Tweede Era heb beloofd ze jullie te 
verklaren door het licht van Mijn Geest. 
5  Nu is de tijd gekomen dat gij waarlijk uzelf zult kennen en tot het binnenste van uw ziel zult 
doordringen. Dan zul je kunnen zeggen dat je begint te weten wie je bent. 
6 De mens zal eindelijk zijn oorsprong kennen, zijn bestemming, zijn zending, zijn gaven, en al dat 
oneindige en eeuwige leven dat leeft en weeft in zijn omgeving. Hij zal niet langer in staat zijn zijn 
naaste te beledigen, hij zal niet langer het bestaan van zijn medemensen beledigen, noch zal hij ook 
maar iets durven ontheiligen van wat hem omringt, want hij zal tot het inzicht gekomen zijn dat alles 
heilig is. Hij zal te weten komen wat zijn ziel bevat en in zich verbergt, en eerst dan zal hij een helder 
denkbeeld hebben en een diep geloof dat, aangezien de ziel wonderbaarlijk is, ook het tehuis 
wonderbaarlijk moet zijn, dat de Vader in der eeuwigheid voor haar bestemd heeft. 
7 vraagt gij Mij, waarom Ik u niet alles van den beginne heb geopenbaard, om u struikelen, dwalingen 
en valpartijen te besparen. Maar ik zeg je: Jullie hadden Mijn openbaringen niet kunnen begrijpen 
zolang het jullie ontbrak aan geestelijke ontwikkeling en ontplooiing. In die tijd was de kennis van 
Mijn Wet voldoende voor jullie, als de rechte weg die jullie moest leiden naar de bron van 
onuitputtelijke wijsheid en eeuwige openbaring. Ik heb mijn wijsheid in de loop der tijden, der 
eeuwen onderwezen, daar zij zo groot is, dat gij haar niet in een oogenblik hadt kunnen kennen. 
8  Alle middelen staan Mij ter beschikking opdat geen van Mijn kinderen zonder de erfenis van Mijn 
wijsheid blijft, daar Ik het Leven, de Kracht en de Gerechtigheid ben. Uit Mij is jullie geestelijke ziel 
voortgekomen, zoals ook alle levenswerelden en lichamen die jullie nodig hebben voor jullie 
ontwikkelingsweg en jullie geestelijke volmaaktheid uit Mij voortkomen. 
9  De mens kan vallen en zich in duisternis storten en zich daardoor ver van Mij verwijderd voelen. Hij 
kan geloven dat als hij sterft, alles voorbij is voor hem. Maar voor mij sterft niemand, niemand gaat 
verloren. 
10  Hoevelen zijn er niet die in de wereld als verdorven werden beschouwd, maar die thans vol van 
licht zijn! Hoevelen, die de vlekken van hun zonden, hun ondeugden en hun misdaden als sporen 
hebben achtergelaten, hebben reeds hun loutering bereikt! 
11  Gij vraagt Mij: "Waarom is het zo ver en is het pad der ziel zo vol beproevingen?" Want de 
gelukzaligheid die zij zal genieten in het volmaakte rijk dat haar wacht en dat zij door haar 
verdiensten moet bereiken, is zeer groot. 
12  De eerste mensen, zij die de voorvaderen van de mensheid waren, bewaarden gedurende enige 
tijd de indruk die hun ziel meenam uit het "Geestelijk Dal" - een indruk van schoonheid, van vrede en 
van gelukzaligheid die in hen bleef zolang de hartstochten van het vlees, en ook de strijd om te 
overleven, niet in hun leven opkwamen. Maar ik moet u zeggen dat de ziel van die mannen, hoewel 
zij uit een wereld van licht kwam, niet uit de hoogste huizen kwam - die waartoe men slechts kan 
komen door verdienste. Niettemin was de toestand van onschuld, vrede, welzijn en gezondheid, die 
deze zielen bij hun eerste schreden bewaarden, onvergetelijk als een tijd van licht, waarvan zij 
getuigenis aflegden aan hun kinderen, en zij aan hun nakomelingen. 
13 De gematerialiseerde geesten van de mensen, die de ware betekenis van dat getuigenis verkeerd 
begrepen, geloofden uiteindelijk dat het paradijs waarin de eerste mensen hadden geleefd een aards 
paradijs was geweest, niet beseffend dat het een geestelijke toestand van die schepselen was. 



14 Heb je enig idee van het geestelijk thuis dat je verliet om naar de aarde te komen? "Nee, 
Meester," zeg je me, "we vermoeden niets, noch herinneren we ons iets." 
15  Ja, mensen, het is zo lang geleden dat jullie van zuiverheid en onschuld zijn weggegaan, dat jullie 
je dat bestaan van vrede, die toestand van welzijn, niet eens kunnen voorstellen. Maar nu gij 
opgeleid zijt om de stem van de Geest te horen en er de openbaringen van te ontvangen, is voor u de 
weg toegankelijk die hen, die zich tot Mij wenden, voert naar het beloofde koninkrijk. Het is niet dat 
paradijs van vrede waaruit de "eersten" zijn vertrokken, maar die oneindige wereld van de geest, de 
wereld van wijsheid, het paradijs van ware geestelijke gelukzaligheid, de hemel van liefde en 
volmaaktheid. 
16  Indien gij, om van het ene werelddeel naar het andere te reizen, vele hoge en lage bergen, zeeën, 
volkeren, steden en landen moet doorkruisen, totdat gij het doel van uw reis bereikt, bedenk dan, 
dat gij, om dat Beloofde Land te bereiken, ook een lange reis moet maken, opdat gij tijdens de lange 
reis ervaring, kennis, ontwikkeling en evolutie van de ziel kunt opdoen. Dit zal de vrucht van de boom 
des levens zijn, waarvan gij eindelijk zult genieten, na veel te hebben geworsteld en gehuild om hem 
te bereiken. 
17 Kom tot de Meester, discipelen. Jullie schapen, kom nader tot jullie herder. 
18 De Meester is één, de discipelen zijn velen, maar mijn leer, omdat zij slechts één is, is voor allen. 
19 Ik zoek u met oneindige liefde. Ik heb in uw ziel zoveel genade en zoveel gaven gelegd dat Ik niet 
bereid ben ook maar één van mijn kinderen te verliezen. Jullie zijn deel van Mijn Geest, jullie zijn iets 
van Mijn Wezen; kan Hij kwaad zijn die jullie zoekt met zo'n ijver en liefde? 
20  Telkens wanneer Ik nederdaal om u Mijn woord te geven, vind Ik "laatsten" onder de scharen; zij 
zijn het die Mij het meest in hun hart vragen. Toch doe ik hen een plezier en beantwoord altijd hun 
vragen. Vandaag vragen zij die het laatst gekomen zijn Mij wat het doel van Mijn terugkeer is, 
waarop Ik antwoord dat het doel is de mens in staat te stellen door zichzelf terug te keren tot zijn 
oorspronkelijke zuiverheid. 
21 Als hem in het begin werd toegestaan te streven naar kennis van het leven, en hem vrijheid van 
wil werd gegeven om te werken, dan hoort hij vandaag, nu zijn ziel kan stralen als nooit tevoren door 
het licht van zijn geest, en zijn ervaring zeer groot is, opnieuw de liefdevolle maar rechtvaardig 
eisende stem van die Vader die tot hem zei: "Groei, vermenigvuldig u en onderwerp de aarde." Maar 
nu zegt het tot hem: "Keer terug naar Mij met uw verdiensten." 
22 Door verdienste, inspanning en opoffering moet de mens terugkeren naar het Paradijs dat hij 
heeft verlaten om vele mysteriën te leren kennen, om in strijd, in pijn, in arbeid, in zijn ontwikkeling 
een waardig kind van God te worden - het Paradijs waarnaar hij moet terugkeren, om het nooit meer 
te verlaten. 
23  Begrijp, dat er strijd, stuiptrekkingen en verwarring zullen zijn in de geesten en zielen der 
mensen, opdat deze mensheid een ware kennis zal hebben van die terugkeer tot het reine en hoge. 
Mijn duidelijke, liefdevolle en overtuigende Leer zal de wereld de met licht gevulde weg van 
terugkeer tonen, en één voor één zullen de mensen tot Mij komen. Maar niet langer gebukt onder 
het gewicht van hun zondelast, maar met hun ogen gericht op de hoogte, met geloof in hun hart en 
een kruis van liefde op hun schouders. 
24 De deur zal openstaan en mijn geest vol liefde zal gereed zijn om de ziel in haar goddelijke 
boezem te trekken, waarvan die ziel zich nooit meer zal losmaken. 
25  Jullie mensen: Als het alleen maar instinct was dat alle daden van uw leven zou leiden, zou uw 
Vader Zijn Wet niet aan u hebben hoeven openbaren, noch zou Hij als Verlosser hebben hoeven 
komen om u te redden. Maar je bent niet afhankelijk van je instinct, hogere krachten besturen je 
handelingen, en die krachten bevinden zich in de geestziel. 
26 De ziel geniet vrijheid van wil, waardoor zij verdiensten moet verwerven om de zaligheid te 
bereiken. 
27  Wie leidt, oriënteert of adviseert de ziel op haar vrije ontwikkelingsweg, om te onderscheiden 
wat geoorloofd is van wat niet geoorloofd is, en dus niet te dwalen? Het geweten. 
28  Het geweten is de goddelijke vonk, is een hoger licht en een kracht die de mens helpt niet te 
zondigen. Welke verdienste zou er in de mens zijn als het geweten de materiële macht bezat om hem 
te dwingen in het goede te blijven? Ik wil dat u weet dat het de verdienste is naar die stem te 



luisteren, uzelf ervan te overtuigen dat zij nooit liegt of zich vergist in wat zij u aanraadt, en trouw 
haar instructies op te volgen. Zoals u ongetwijfeld zult begrijpen, vergt het training en concentratie 
op zichzelf om die stem duidelijk te kunnen horen. Wie van jullie beoefent momenteel deze 
gehoorzaamheid? Geef zelf antwoord. 
29 Het geweten heeft zich altijd in de mens gemanifesteerd, maar de mens heeft niet de 
noodzakelijke ontwikkeling bereikt om zijn hele leven door dat licht te laten leiden. Hij heeft wetten, 
leringen, regels, religies en advies nodig. 
30  Wanneer de mensen zich met hun geest gaan vereenzelvigen en in plaats van het geestelijke in 
de buitenkant te zoeken, het in hun innerlijk gaan zoeken, zullen zij in staat zijn de zachte, 
overtuigende, wijze en rechtvaardige stem te horen, die altijd in hen heeft geleefd zonder dat zij 
ernaar luisterden, en zij zullen begrijpen dat in de geest de tegenwoordigheid Gods is, dat Hij de 
ware middelaar is door wie de mens zich met zijn Vader en Schepper moet vereenzelvigen. 
31 De eerste stap in de vernieuwing van de mensen, om tot een toestand van geestelijke verheffing 
te komen, is barmhartigheid. Barmhartigheid voor de ziel, barmhartigheid voor het lichaam, 
barmhartigheid voor de naaste. Maar ik moet u zeggen dat dit gevoel niet juist is geïnterpreteerd: 
barmhartigheid is een naam die men geeft aan bepaalde handelingen die men verricht, en die in de 
meeste gevallen niet in hun kern mededogen of een werkelijke bedoeling om een nood te lenigen 
hebben. 
32  Je menselijke gevoelens staan nog ver van de realiteit. Daarom moet u altijd de woorden en 
werken van Jezus in de wereld voor ogen houden, als het levende en ware voorbeeld van 
barmhartigheid. 
33  Wat zal er met een ziel gebeuren wanneer zij ware barmhartigheid heeft begraven door vormen 
die slechts huichelarij bevatten? Haar ontwaken zal zeer smartelijk zijn op de dag dat zij in aanraking 
komt met haar geweten en die rechtvaardige en onverbiddelijke stem hoort. 
34 Hoe kunt gij verwachten dat de volkeren zich met elkander zullen verzoenen, dat de heersers 
eensgezind zullen zijn, en dat de oorlogen zullen ophouden, wanneer de menschen doof zijn voor 
elke stem, die van het geweten uitgaat? 
35 Hoe gemakkelijk zal het voor de mensen zijn elkaar te begrijpen wanneer zij stil worden in zichzelf 
en de stem horen van hun hogere verstand, de stem van die rechter die zij niet willen horen omdat 
zij weten dat hij hun beveelt het volstrekte tegendeel te doen van wat zij doen. 
36  Bovendien kan ik u zeggen dat als u niet bereid bent geweest naar het dictaat van uw geweten te 
luisteren, u niet gehoorzaam en bereid bent geweest mijn leer in praktijk te brengen. U erkent het in 
theorie, maar past het niet toe in de praktijk. U schrijft er goddelijke essentie aan toe - zegt dat 
Christus zeer groot was, en dat zijn onderricht volmaakt is. Maar niemand wil groot zijn als de 
Meester, niemand wil tot Hem komen door Hem werkelijk als voorbeeld te nemen. Maar weet dat ik 
niet alleen gekomen ben opdat jullie weten dat ik groot ben, maar ook opdat jullie dat allen zijn. 
37 De mens wil het heil bereiken zonder zijn geestelijke natuur te kennen, en dat kan niet. 
38  Wat baat het hem dat velen geloven in een leven na dit leven, indien zij hun bestaan niet 
besteden aan het verwerven van verdiensten voor de eeuwigheid? Al hun geloof is beperkt tot het 
feit dat hun ziel na de dood naar een hiernamaals zal gaan, en zij wachten tot het laatste ogenblik om 
al de tijd die zij hebben verspild te recupereren en al hun vlekken uit te wissen door een daad van 
berouw. 
39  Dit is een droevige dwaling, want de overtredingen kunnen alleen hersteld worden door werken 
die als vooronderstelling hebben dat men gehoorzaam is geweest aan de verwijten van het geweten, 
en dat er voldoende tijd is om de begane zonden uit te boeten. En wat het berouw betreft van hen 
die op het punt staan in het geestelijke over te gaan, zeg ik u dat er weinigen zijn die in dit uur wenen 
om het kwaad dat zij hebben aangericht, en dat wat hen verontrust veeleer de vrees is voor straf, 
voor veroordeling, of voor verdoemenis, zoals zij het zich voorstellen. 
40 ontbreekt het u aan een onderricht dat tot in bijzonderheden tot u spreekt, u voorbereidt en uw 
ogen opent voor het licht, zoals Ik dat doe door Mijn Woord? 
41. Besef hoe noodzakelijk het is dat u deze boodschap over de hele aarde verspreidt. Door dat te 
doen, zou je een waar werk van barmhartigheid doen voor je medemensen. 



42  Wegnemen van de onjuiste indruk die mensen hebben van spirituele leringen, alsof deze 
gebaseerd zouden zijn op onwetendheid, bedrog en fraude. Toon mijn Leer in al haar zuiverheid en 
sublimiteit, opdat zij de onwetendheid, het fanatisme en de verharding opheft, die de mensen 
verhinderen aan hun geestelijk Ik te denken, waarvan zij alle vrijheid van handelen hebben beroofd. 
43  U leeft in angst voor het geestelijke en denkt er niet aan dat u spoedig alleen geest zult zijn. Maar 
het is niet altijd jouw schuld dat je onwetend bent, maar diegenen die je leiden. 
44  Zij hebben de betekenis van de essentiële waarden voor u onkenbaar gemaakt, in die mate dat u 
gelooft dat de waarheid in strijd is met de waarheid. 
45  Gebruikt gij niet soms materiële voorwerpen alsof zij goddelijk zijn? Kennen jullie geen eeuwige 
waarde toe aan vergankelijke goederen? Je denkt dat je Christus begrepen hebt, en je kent Hem niet 
eens. 
46  Heb Ik u een bewijs van grootheid gegeven door rijkdommen of bezittingen van de aarde te 
gebruiken? Jezus kwam zonder materiële rijkdom, Hij toonde Zich in de wereld in de grootste 
armoede. Hij was groot vanwege zijn werken, zijn woord, zijn onderricht, maar nooit vanwege zijn 
uiterlijke verschijning. 
47  Waarom zou ik gebruik hebben gemaakt van de goederen der aarde, daar zij door de Vader voor 
menselijke schepselen zijn geschapen? Wat zou Ik van deze natuur nodig hebben, daar zij zich met 
Mij voedt? 
48  Ik ben gekomen om jullie de schoonheid te tonen van een leven dat hoger is dan het menselijke, 
om jullie te inspireren tot hoge werken, om jullie het woord te leren dat liefde opwekt, om jullie het 
ongekende geluk te beloven dat wacht op de ziel die in staat is geweest de berg van opoffering, van 
geloof en van liefde te beklimmen. 
49 Dit alles zult gij in mijn onderricht zien, opdat gij eindelijk zult begrijpen, dat het uw goede werken 
zijn, die uw ziel nader tot de ware gelukzaligheid zullen brengen. 
50 Zodra de eerste les begrepen en vervolgens gevolgd is, zal zij u een smakelijke vrucht geven die u 
zal aanmoedigen om de volgende stap te zetten. 
51  Thans breekt voor de wereld een nieuwe tijd aan, waarin de mens een grotere vrijheid van 
denken zal zoeken, waarin hij zal strijden om de ketenen van gebondenheid, die zijn geest met zich 
heeft meegesleept, te verbreken. Het is de tijd waarin u de volkeren de barrières van het fanatisme 
zult zien overstijgen in het verlangen naar geestelijk voedsel en het ware licht, en ik zeg u dat 
niemand die ook maar een ogenblik het geluk ervaart van zich vrij te voelen om te denken, te 
onderzoeken en te handelen, ooit nog vrijwillig zal terugkeren naar zijn gevangenis. Want nu hebben 
zijn ogen het Licht gezien, en zijn geest is in vervoering gebracht door de Goddelijke openbaringen. 
52 Mensen, voordat er een einde komt aan de oorlogen in de wereld, zal mijn wet van liefde alle 
zielen raken, hoewel jullie nu nog niet weten op welke manier. 
53  Deze boodschap van geestelijk licht zal ook de mensen bereiken, maar dit zal alleen gebeuren 
wanneer gij sterk zijt. Niemand durft te zeggen dat dit werk de waarheid is als hij er niet van 
overtuigd is, want dan zal niemand je geloven. Maar als uw geloof absoluut is en uw overtuiging 
waar, zal niemand u kunnen verhinderen de blijde boodschap aan alle harten te brengen. 
54  Jullie mensenkinderen: jullie hebben altijd het bestaan vermoed van onzichtbare wezens die door 
de ruimte zweven, die jullie soms naderen, die jullie omringen, en denkend dat het zielen zouden 
kunnen zijn die lijden, hebben jullie geprobeerd iets voor hen te doen. De bedoeling is goed geweest, 
maar het heeft u altijd ontbroken aan de kennis om die barmhartigheid effectief te maken. Tot nu 
toe wist je niet de juiste manier om het licht te ontsteken in wezens die verward of gekweld worden 
door wroeging. 
55  U hebt hun zinvolle ceremoniën en geschenken aangeboden, en hoewel u hun harten hebt 
kunnen kalmeren, hebben zij niets ontvangen, want wat van de wereld is, behoort niet meer tot hen 
en bereikt hen niet meer. Deze wezens zoeken spiritueel medeleven, troost, liefde, begrip. Maar hoe 
kun je hen geestelijke hulp bieden? Mijn Woord legt jullie ook de weg uit om barmhartigheid te 
bewijzen aan hen die jullie niet eens zien. 
56  Als u werkelijk iets goeds wilt doen voor uw geestelijke broeders en zusters, en tegelijkertijd uzelf 
wilt bevrijden van hun slechte invloeden, moet u voor hen bidden met een hartelijk gebed vol 
mededogen en opbeurende gedachten. Indien gij voelt dat zij zich op enigerlei wijze in uw menselijk 



leven manifesteren, toon hun dan goede voorbeelden en goede werken, opdat zij licht voor hun 
zielen ontvangen. Geef hun de gelegenheid u zieken te zien genezen, u degene die u beledigd heeft 
te zien vergeven, edele ideeën in uw geest te zien opkomen, alleen goede woorden over uw lippen te 
horen komen. 
57 Welke plichten hebt gij op hen te vervullen en zij op u? Welke schulden zijt gij elkander 
aangegaan? Gij weet het niet, maar voorwaar, ik zeg u: het is geen toeval, dat zij op den weg der 
menschen komen; er is altijd een reden voor, wanneer zij hunne broeders en zusters der menschen 
naderen. 
58  Het zal voor uw ziel zeer aangenaam zijn bij uw aankomst in het "geestelijk dal" door hen te 
worden ontvangen en tekenen van dankbaarheid te ontvangen voor de barmhartigheid die gij hun 
hebt bewezen. Groot zal uw vreugde zijn wanneer u ze doortrokken ziet met licht. Maar hoe droevig 
zou het zijn, wanneer gij dat legioen van door verwarring verduisterde wezens ontmoet en weet, dat 
zij van uw zijde een daad van liefde verwachtten en gij die hun niet hebt geschonken. Als je over deze 
verantwoordelijkheid nadenkt, ben je dan bereid om de kennis toe te passen die Ik je in dit 
onderricht geef? Besef dat Ik jullie daarin niet machtig om die wezens op enigerlei wijze te 
materialiseren - integendeel, Ik inspireer jullie de weg om hen tot vergeestelijking te brengen door 
hen het voorbeeld te geven van een deugdzaam en zuiver leven, en dat jullie hun verwarring en 
duisternis wegnemen door jullie gebeden, waarvan de gedachten en ideeën het licht moeten 
ontsteken in hun waarnemingen. 
59  Jacob openbaarde u in zijn droom het bestaan van de geestelijke ladder waarop wezens 
voortdurend opklimmen en afdalen. Wie heeft de inhoud begrepen? Wie heeft het mysterie 
geïnterpreteerd? Daarin ligt, in de betekenis van dat beeld dat de aartsvader zag, de evolutie van de 
zielen besloten, de onophoudelijke reïncarnatie van geestelijke schepselen in mensen, de 
genoegdoening en verzoening van wezens, het verkeer van God met de mens, en de dialoog van 
geest met geest. 
60 Het is nodig dat jullie deze boodschap herkennen, opdat jullie de juiste interpretatie kunnen 
geven aan de openbaringen van de voorbije tijden. 
61  Besef hoeveel tijd er voorbij moet gaan voordat zielen de kern van mijn leringen bereiken. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 288  
 
1 Ik daal neer in je hart want het is mijn heiligdom. Mijn woord bereidt je voor op het werk van de 
dag dat je moet ondernemen. Deze voorbereiding is spiritueel en in harmonie met de missie die u 
zult uitvoeren. 
2 In de eerste tijd, toen het volk reeds gereed was om het Egypte van hun gevangenschap te verlaten 
en door de woestijn te trekken naar het Beloofde Land, voorzagen en bereidden zij alles voor. Zij 
hadden de staf, de sandalen en de reisbundel klaarliggen, opdat het hun op hun reis aan niets zou 
ontbreken. 
3 Zo moeten jullie nu ook voorzorgsmaatregelen nemen en je voorbereiden, zodat het jullie aan niets 
zal ontbreken wanneer jullie "de woestijn oversteken". 
4  Maar vergeet niet dat deze mensen zich niet alleen van voedsel voorzagen voor de lange reis, maar 
dat zij er ook aan dachten te bidden, berouw te tonen om zich te zuiveren, en zich voor te nemen 
altijd verenigd te blijven en één familie te vormen. Als u wilt weten waarom dat volk, ondanks hun 
vele beproevingen en tegenslagen, in staat was het Beloofde Land binnen te gaan, dan zeg ik u dat 
dit te danken was aan hun geloof, hun gebed en hun eenheid. 
5 Dat geestelijk zaad is onder u. Waarom zou je dat voorbeeld niet als model nemen om het nieuwe 
doel te bereiken? 
6 Jullie weten heel goed dat niet de zandwoestijn jullie te wachten staat, maar de mensheid. Het is 
niet een land op de oppervlakte van de aarde dat gij zult zoeken, maar het vaderland van de geest, 
dat boven het menselijke is. 
7 Voorwaar, Ik zeg u: "Israël" zal opnieuw opstaan om als een fakkel te zijn in het midden der 
mensen. 
8 Ik voed jullie in deze tijd op, opdat jullie weten dat jullie mijn kinderen zijn, dat jullie deel uitmaken 
van dat volk van vrede, licht en vergeestelijking. 
9 Laat uw hart alles voelen wat de mensheid beweegt of kwelt. Bid voor de vrede van allen, laat uw 
gedachten schijnen in de gedachten van anderen. Ik zegen bij voorbaat hen die hun plicht vervullen 
om hun medemens lief te hebben en te dienen. 
10 Ik wil dat uw aanwezigheid gebruikt wordt om vrede te stichten, om te troosten, om zegen te 
brengen aan uw medemensen. 
11 Vandaag de dag zijn jullie nog steeds discipelen tegenover mijn onderricht, en jullie zijn bang voor 
de strijd als jullie zien hoe pijn, ondeugd, ellende en egoïsme zich hebben verspreid. Op die 
momenten dat uw geweten van u geestelijke vervulling, werk en activiteit eist, en uw hart angstig 
vraagt: "Wat zal ik doen in het aangezicht van zo'n grote chaos?" - waarom vreest u en waarom 
twijfelt u, mensen? Besef hoe mijn Woord je voorbereidt, hoe het leven je voortdurend praktische 
lessen leert, en ook dit, hoe strijd en beproevingen je de absoluut noodzakelijke veerkracht geven 
voor het werk van de dag dat je te wachten staat. 
12 Ik zend jullie niet uit om een zending uit te voeren waarvoor jullie niet voldoende gekwalificeerd 
zijn. Ik zal jullie blijven onderwijzen en wanneer jullie sterk zijn, zal Ik jullie zeggen: "Neem het kruis 
op en volg Mijn spoor." Tot dan, als je alleen maar kunt bidden, bid dan voor je medemens. Als je 
weet hoe je de zieken moet genezen, breng hen dan deze troost. Als je de wens hebt om je moraal te 
verbeteren, doe dat dan. Maar doe iets voor het welzijn van je ziel dat zal dienen als voorbereiding 
op de tijd dat je op weg gaat en je kruis opneemt. 
13  Vandaag, nu u nog niet toegewijd bent aan uw geestelijke zending, maar iets wilt doen voor het 
welzijn van uw naaste, raad ik u aan te bidden, opdat u de kracht en de macht zult kennen die het 
gebed bezit. U zult dit licht bereiken nog voor uw strijd begint. 
14 Wie bezield is in het gebed, is onoverwinnelijk in beproevingen en doet wonderen voor zijn 
medemensen. 
15 Ik wil dat dit volk, dat door Mij diepgaand is onderricht, in staat is het volmaakte gebed te 
beoefenen - dat wat hen in contact brengt met het geestelijk koninkrijk, zodat zij later hun 
medemensen leren bidden, waarbij zij hun alles uitleggen en laten zien wat zij op hun weg aan 
ervaring hebben opgedaan. 



16 Waarom zou je je denkwereld tot de kring van de aarde beperken, terwijl er een wereld van licht 
boven de materie voor je openstaat? Waarom de ziel aan een menselijk leven onderwerpen, daar 
een oneindige ruimte buiten uw gezichtsvermogen en uw verstand voor u beschikbaar is? 
17 Deze werelden van het denken en van de ziel zijn ongebruikt, omdat gij er niet toe wilde komen, 
omdat gij niet wist hoe te bidden. 
18 Het denkvermogen en de geest, verenigd in het gebed, scheppen in de mens een macht die boven 
alle menselijke kracht uitgaat. 
19 In het gebed wordt de zwakke gesterkt, de lafaard wordt met moed vervuld, de onwetende wordt 
verlicht, de schuchtere wordt onzelfbewust. 
20 Wanneer de geest in staat is harmonisch met de geest samen te werken om tot het ware gebed te 
komen, wordt hij een onzichtbare soldaat die tijdelijk afstand neemt van datgene wat zijn wezen 
aangaat, zich verplaatst naar andere oorden, zich bevrijdt van de invloed van het lichaam en zich 
wijdt aan zijn strijd om goed te doen, om kwaden en gevaren uit te bannen, om een vonkje licht, een 
druppel balsem of een zuchtje vrede te brengen aan hen die in nood verkeren. 
21  Begrijp uit alles wat ik u zeg, hoeveel gij in staat zijt te doen met de geest en met het verstand te 
midden van de chaos die deze mensheid in zijn greep heeft. U bevindt zich in een wereld van 
tegenstrijdige gedachten en ideeën, waar hartstochten woeden en haatgevoelens botsen, waar het 
denken wordt verward door materialisme en zielen worden gehuld in duisternis. 
22 Alleen wie door het gebed heeft geleerd geestelijk en mentaal op te stijgen naar de regionen van 
het licht, de sferen van vrede, zal de wereld van de strijd, waarin alle menselijke hartstochten 
weerspiegeld worden, kunnen binnentreden zonder verslagen te worden en integendeel iets nuttigs 
achter te laten voor hen die het licht van de geest nodig hebben. 
23 Bereid jullie voor, geliefde leerlingen, en Ik zal jullie toelaten tot die wereld van pijn en ellende. 
Daar zal je ziel heengaan als een boodschapper van Mij, licht brengend. 
24  Aangezien men dit alles reeds in deze wereld kan herkennen en weten, waarom dan wachten tot 
men in het geestelijke is? Wacht niet tot de dagen en tijden voorbij zijn zonder uw ziel toe te staan 
vooruit te gaan en bevrijd te worden. Doe jouw deel, en ik zal de rest doen. 
25 Ik ben Macht, daarom kan Ik één van uw gedachten, één van uw gebeden omvormen tot iets wat 
voor uw medemensen tastbaar en zichtbaar is. 
26  Als je zo werkt, heb je dan niet in werkelijkheid een engel van vrede in de kern van je wezen? En 
wat zou dit volk zijn als het zich met ware harmonie en broederschap op die geestelijke strijd zou 
voorbereiden en verenigen? Het zou een leger zijn dat zou vechten om de redding van de mensheid 
te bewerkstelligen. 
27  Waarlijk, Ik zeg u, indien gij reeds verenigd waart in geest, in gedachte en in wil, zou uw gebed 
alleen reeds voldoende zijn om de volkeren, die leven in voorbereiding op het Uur waarop zij elkaar 
te lijf zullen willen gaan, te doen ophouden. U zou vijandschappen uit de weg ruimen, een hinderpaal 
zijn voor alle boze plannen van uw medemensen, als een onzichtbaar zwaard zijn dat de machtigen 
verslaat, en als een sterk schild dat de zwakken beschermt. De mensheid zou bij dit duidelijke bewijs 
van een hogere macht een ogenblik tot bezinning komen, en deze bezinning zou haar vele zware 
slagen en bezoeken besparen die zij anders door de handen van de natuur en haar elementen zal 
ontvangen. 
28  De boom der wetenschap zal worden geschud in het razen van de orkaan en zal zijn vrucht op de 
mensheid laten vallen. Maar wie heeft de ketenen van die elementen losgemaakt als niet de mens? 
Het is waar dat de eerste mensen ook pijn leerden kennen om te ontwaken tot de werkelijkheid, om 
gewetenswroeging te krijgen, en om zich te schikken naar een wet. Maar de ontwikkelde, bewuste 
en ontwikkelde mens van deze tijd - hoe durft hij de levensboom te ontheiligen? 
29  Het leven van de eerste mensen was verpakt in die gelijkenis die u openbaart hoe de mens het 
paradijs van onschuld waarin hij leefde, verloor, en hoe hij een wereld van contemplatie en vrede 
verruilde voor een wereld van strijd, arbeid, ontwikkeling en verdienste. Dit alles was in het kader 
van wat moest gebeuren, in de zin van de raadsbesluiten van de Schepper. Die afkeer was nodig 
opdat de ziel zou ontwaken voor de stem van haar geweten, dat Goddelijk licht is in de mens, en hij 
zijn reis zou beginnen, verdienste verwervend, opklimmend van het lagere levensvlak naar het 
hogere dat voor de ziel bestemd is door de Schepper. 



30 Zo is het waar dat alles was voorzien voor de tijd waarin de mens zijn eerste stap zou zetten in de 
strijd om het leven, de ontwikkeling en verheffing van zijn wezen, zodat hij vanaf het eerste moment 
dat de eerste behoeften zich op zijn pad deden voelen, een wereld, een natuur, een leven voor zich 
binnen zijn bereik zou hebben als een mooie, verkwikkende en zoete vrucht, waarvan de inhoud hem 
echter oneindig veel lessen van wijsheid, liefde en rechtvaardigheid zou geven. 
31  Hoeveel schaduw en hoeveel vruchten heeft de boom des levens en der wetenschap aan de 
mens gegeven! Waarom lijkt de mensheid dan thans blind, terwijl zij als een geëvolueerde mensheid 
in de wereld bestaat, en daagt zij zelfs de elementen uit die haar het leven schonken, en mishandelt 
zij de boom die haar nooit de vrucht der wijsheid heeft ontzegd? Ik zal u zeggen waarom: omdat de 
mens heeft opgehouden te bidden, en omdat hij niet meer bidt, heeft hij alles vergeten wat tot het 
leven van de geestesziel behoort. Toen hij zich aan het aardse leven had gewijd, is het zijn hoogste 
doel geweest, zijn grootste eerzucht, machtig, rijk, geleerd, absoluut meester te zijn, en dit alles 
heeft hem ten verderve gebracht, omdat hij uit was op een vluchtige heerlijkheid. 
32  Voorwaar, Ik wil dat jullie verlangens hebben, dat jullie streven, dat jullie dromen om groot, sterk 
en wijs te zijn, maar van eeuwige goederen van de geest. Want om die goederen te verkrijgen zijn 
alle deugden vereist, zoals barmhartigheid, nederigheid, vergevingsgezindheid, geduld, vrijgevigheid, 
in één woord, liefde. En alle deugden verheffen, zuiveren en vervolmaken de ziel. In deze ellendige 
wereld, in dit tijdelijke tehuis, moest de mens - om groot, machtig, rijk of geleerd te zijn - zelfzuchtig, 
vals, wraakzuchtig, wreed, onverschillig, onmenselijk en hooghartig zijn, en dit alles moest hem in 
uiterste verzet brengen tegen datgene wat waarheid, liefde, vrede, ware wijsheid en 
rechtvaardigheid is. 
33  Wat zal er gebeuren wanneer de mensen zich ervan bewust worden dat hun buitensporige liefde 
voor de wereld en hun aanbidding van het aardse hen tot een ongelukkige mislukking hebben 
gebracht? Zij zullen trachten het verloren pad terug te vinden, te zoeken naar die beginselen en 
wetten waarvan men zich had afgekeerd, en in dit streven zullen zij doctrines scheppen, zij zullen 
regels voor zichzelf maken, filosofieën, wereldbeelden en theorieën zullen opkomen. Dit alles zal het 
begin zijn van een nieuwe en grote strijd - nu niet langer ingegeven door oneerlijk streven naar 
aardse macht. Geen moordwapens meer die levens uitrukken, huizen verwoesten of mensenbloed 
vergieten. De strijd zal anders zijn, want dan zullen de grote godsdienstige gemeenschappen strijden 
tegen de nieuwe leringen en de nieuwe godsdiensten. 
34  Wie zal de winnaar zijn in deze strijd? Geen enkele godsdienst zal als overwinnaar uit dit geschil 
tevoorschijn komen, net zomin als er een natie als overwinnaar uit deze moorddadige oorlog 
tevoorschijn zal komen, waaronder u thans te lijden hebt.* 
* In de hier behandelde Tweede Wereldoorlog waren er zogenaamde overwinnende mogendheden, 
maar de strijd om de aardse suprematie ging na het einde van de oorlog door tot op de dag van 
vandaag. In deze strijd zal echter geen enkele wereldmacht uiteindelijk overwinnaar blijven. 
35 Over de oorlog om het bereiken van de aardse opperheerschappij zal mijn gerechtigheid 
zegevieren, en later, in die strijd om de handhaving van een of andere leer of godsdienst, zal mijn 
waarheid zegevieren. 
36 De enige en allerhoogste waarheid zal stralen als het licht van een bliksemflits in een stormachtige 
nacht, en iedereen zal deze goddelijke lichtflits aanschouwen op de plaats waar hij is. 
37 Tot dan zullen jullie, mensen, de tijd hebben om vooruit te komen op de paden en je te 
openbaren op de weg van je medemensen als een boodschapper, voorloper en profeet van het 
hemelse licht. 
38 Terwijl sommigen de paden van hindernissen zullen vrijmaken, zullen anderen het geestelijk zaad 
zaaien, en weer anderen zullen strijden, want mijn boodschap moet de einden der aarde bereiken. 
39 Soms zullen uw aanwezigheid en uw woord de verwarring van de mensen doen toenemen. Maar 
als dit zaad eenmaal gezaaid is, zal het vroeg of laat ontkiemen. Want - aangezien het van goddelijke 
oorsprong is - kan het niet vergaan zoals het zaad der aarde, indien het niet wordt verzorgd. 
40  Er zullen onder u geen "verlossers" noch rechters zijn. Maar toch zal ik in staat zijn om te 
verlossen en te oordelen door jou. Jullie zullen onderweg zijn als dienaren van jullie Vader, als 
discipelen, en de provincies intrekken. 



41 Indien gij waarlijk nederig en barmhartig zijt, zullen uw werken, uw woorden en uw gedachten, 
ondanks hun eenvoud, de zielen raken van hen die op de een of andere wijze de waarheid hebben 
geschonden. 
42  Gij zult op uw weg hen ontmoeten die beweren Mij te vertegenwoordigen en het niet met hun 
werken bewijzen. U zult onbekwaamheid ontdekken bij geleerden die geacht worden geleerd te zijn. 
U zult zelf het gebrek aan rechtvaardigheid bij rechters zien, en de valse grootheid van de machtigen. 
Je ogen zullen dit alles zien en nog veel meer. Toch zult gij niemand veroordelen, want dit is niet uw 
taak. 
43 Mijn Barmhartigheid zal u daarheen leiden, zodat uw hart, oprecht bewogen door menselijke 
noden en zwakheden, als balsem die liefde zal uitstralen die Ik in uw ziel heb gelegd; Ik heb Mijn 
Liefde in uw hart gelegd 
44  Wanneer u anderen van uw medemensen de naam en het woord van Christus ziet onderwijzen, 
kijk dan niet op hen neer. Want er staat geschreven dat Mijn wederkomst zou plaatsvinden wanneer 
het woord dat Ik u in de tweede Era bracht, zich over de gehele aarde zou hebben verspreid. Toch 
zeg ik u dat er nog plaatsen in de wereld zijn die die boodschap nog niet hebben ontvangen. Hoe zou 
de diep geestelijke leer van vandaag die volkeren kunnen bereiken zonder dat zij eerst het Goddelijk 
zaad van liefde ontvangen dat de Heiland u gegeven heeft in Zijn woord en Zijn bloed? 
45  Mijn boodschap zal allen bereiken en jullie zullen allen tot Mij komen. Ik heb alles voorbereid 
voor de komende tijden, en Mijn Wil zal geschieden aan allen, want Ik ben de Heer der zielen, der 
werelden, der rassen en der volkeren. 
46  Een wereld van geesten wacht slechts op het uur om deze vallei van de aarde te bewonen. Zij zijn 
wezens van licht die er niet voor terugdeinzen te incarneren in de schoot van de achtergebleven 
volkeren, want hun opdracht zal juist zijn hen die slapen te doen ontwaken. 
47  Wanneer deze grote legioenen van geesten van licht de aarde bevolken, gezaaid en verdeeld 
door de wijsheid van de Vader, zal men de toenadering onder de mensen beginnen op te merken, 
het verlangen naar begrip, naar harmonie en vrede. Men zal een volk zich zien verenigen met andere 
volkeren als een teken van de universele eenheid waartoe al mijn kinderen moeten komen. 
48  Wie zal Mijn plannen kunnen veranderen of Mij doen falen in wat Ik heb voorgenomen? Alles in 
de mens heeft zijn grens en daarom zeg ik u dat u nu aan de grens komt van het slechte gebruik dat u 
hebt gemaakt van de gave van de vrije wil. 
49 De waanzinnige loop van de mens heeft hem snel tot dit einde gebracht, en hij zal het oordeel 
over zichzelf vellen naar de vrucht van zijn eigen werken. 
50  Wie van hen die Mij gehoord hebben, en die dus de plannen van de Heer kennen, zal onrustig of 
verward kunnen worden bij wat er dagelijks in de wereld gebeurt? En wie zal, nu hij Mij gehoord 
heeft, onverschillig, inactief of stom kunnen blijven temidden van een wereld die behoefte heeft aan 
geestelijke leiding, wat hetzelfde is als zeggen: een hogere moraal? 
51 Mijn gerechtigheid en Mijn liefde zijn sterker dan de boosheid van de mensen; daarom zeg Ik jullie 
dat Mijn wil in allen zal geschieden. 
52 Wanneer er vrede onder de mensen zal zijn en de mensheid opnieuw de waarde van het bidden 
en het vasten zal begrijpen, zullen jullie weten dat Ik de Boom des Levens ben, in welks takken jullie 
tot in het oneindige de armen van de Meester zullen kunnen herkennen, uitgespreid als aan dat kruis 
waar Hij Zijn Bloed voor jullie vergoot en in het geweten de woorden prentend die zeggen: "Ik ben 
het Leven, wie tot Mij komt, zal nooit 'sterven'". 
53 Ik ben het zaad waaruit Ik het nieuwe volk Israël zal scheppen - het volk dat de wereld schaduw 
zal geven en haar vruchten van geestelijk leven zal geven. 
54  Toch bent u zeer onhandig en angstig, uw geloof is gering en uw kennis beperkt. Het bewijs 
hiervan is dat tot op heden onder u geen aartsvaders zijn opgestaan wier deugd, ijver voor mijn 
wetten en goedheid een volk tot leven zouden brengen - zoals die rechtvaardige en rechtschapen 
mannen die aan Israël in zijn beginperiode vorm en naam gaven. Denk aan Abraham, een leider die 
erin slaagde uit alle clans één familie te maken - Mozes, die met zijn geloof, zijn kracht en zijn liefde 
de Israëlitische stammen tot één volk wist te verenigen. 
55 De gave van het geestelijk zien is onder u uitgestort, en toch hoort gij nauwelijks de stem van uw 
profeten, omdat zij nog zeer zwak en onzeker is. 



56  Opdat Ik in deze vorm tot u zou kunnen spreken en van u werken zou kunnen verwachten die als 
voorbeeld kunnen dienen voor de volgende geslachten, heb Ik u al eerder de weg van de 
ontwikkeling laten gaan en u daarbij de middelen gegeven om uzelf te kunnen ontwikkelen, door u 
de een na de ander naar de aarde te zenden om ervaring op te doen, wat licht van kennis is, en om 
uzelf te zuiveren in de beproevingen, wat neerkomt op zielsopwaartse ontwikkeling. 
57 Gelooft iemand van u dat uw huidige bestaan het eerste is dat u op aarde hebt geleefd? Nee, 
mensen, als dat zo was, zou ik jullie niet bezocht hebben in dit Derde Tijdperk. 
58  Uw huidige leven is een van de reizen van geestelijke ontplooiing die u in deze wereld hebt 
gemaakt. Ik vergeef je je twijfel, want die komt niet van de geest, maar van het "vlees". 
59  Misschien bent u de armste onder de mensheid, misschien wordt u als ongeschoold en onwetend 
beschouwd, misschien was uw werk tot op heden niet van belang, misschien is uw aanbidding van 
God iets vaags. Maar nu, geestelijk door Mij geoordeeld, zeg Ik jullie opnieuw dat Ik een reden had 
om jullie uit te kiezen voor Mijn manifestatie en Mijn openbaringen. 
60 met de beitel van Mijn Woord vorm Ik jullie ziel, jullie hart en jullie verstand en geef Ik jullie 
voldoende kennis zodat jullie vertrouwen in jezelf groot zal zijn, wetend wie jullie zijn, van wie jullie 
afstammen, wat jullie naar de wereld gezonden zijn om te doen en wat jullie doel is 
61  Ik heb tot u gesproken over kennis en vertrouwen, opdat gij uw zinnen moogt richten op het 
juiste doel, namelijk datgene waarop uw geweten u wijst. Want evenmin als gij u minderwaardig 
moet achten en nederigheid verwart met gebrek aan vertrouwen in uzelf, evenmin moet gij u boven 
iemand verheven achten. Want ijdelheid, hoogmoed en trots zijn niet eigen aan zielen van het licht, 
maar aan zielen die door het licht verblind zijn. 
62 Jullie weten dus dat jullie "wegbereiders" zijn en dat jullie bij deze gelegenheid het geluk hebben 
gehad mijn boodschap te ontvangen en de dragers, de doorgevers en de stemdragers van mijn 
verkondiging te zijn. 
63  Geen onzekerheid of twijfel aangaande uw geestelijke zending zal tot u kunnen komen. Alles is 
gezegd, alles is voorbereid als een pad vol duidelijkheid. Jullie hoeven alleen maar sterk te worden in 
het gebed en in het volgen van mijn leer, zodat jullie volledig de weg kunnen gaan die de aartsvaders, 
de leiders van het volk, de profeten, de discipelen, de apostelen, de ware getuigen van God, hebben 
afgelegd. 
64  Uit alle windstreken van de aarde zal ik de kinderen van dit spirituele volk zenden. Want ik 
herhaal u, dit volk is geen ras, noch is het van menselijke oorsprong. Het is een geestelijk legioen 
waarvan het aantal voortdurend wordt vernieuwd, zodat er altijd mensen op de wereld zijn die Mijn 
inspiratie ontvangen van geest tot geest. 
65  Fysiek zult u niet kunnen ontdekken wie tot dit volk behoort. Alleen door hun spiritualiteit en de 
ontwikkeling van hun gaven en bekwaamheden zul je in staat zijn hen te herkennen. 
66  Wat is de wezenlijke opdracht van dit volk, de boodschapper van de Heer? Om de mensheid te 
bevrijden van elke slavernij, die van de ziel of die van de geest; om haar te herinneren aan de Wet, 
om haar te herinneren aan de Goddelijke beloften; om haar te vermanen in haar dwalingen, om haar 
aan te sporen tot goedheid, om haar te leiden naar het "Beloofde Land", dat het Rijk is van liefde, 
wijsheid en vrede, waar alle wezens, alle volkeren en alle werelden zullen samenkomen om één 
familie te vormen: de familie van God. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 289  
 
1 Mensheid: Hoe weinig doet u van uw kant om in vrede te leven! 
2  Ik kan u zeggen dat de meeste mensen een godsdienst hebben en dat, hoewel zij allen 
broederschap onderwijzen, niemand leeft volgens het onderricht dat hij heeft ontvangen, niemand 
gehoorzaamt aan de wetten, geboden en beginselen die in zijn geweten geschreven staan. 
Sommigen hebben, om zich niet aan een of andere godsdienstige geloofsbelijdenis te onderwerpen, 
hun gedachten de vrije loop gelaten, en gemeend buiten geboden en wetten te staan. Maar dit kan 
niet zo zijn, want door hun waarnemingen, hun wetenschappen en hun definities hebben zij geleerd 
dat er in alles en overal een macht, een harmonie, een wet en een wijze, rechtvaardige en liefdevolle 
leer is geopenbaard, waaraan niemand kan ontkomen. 
3  Na zovele eeuwen in onenigheid te hebben geleefd, na alle droevige en bittere ervaringen die zij 
heeft opgedaan, is deze mensheid in staat te begrijpen dat eenheid onder de volkeren, harmonie 
onder alle mensen, niet gebaseerd kan zijn op materiële belangen, noch op aardse waarden. 
Tenslotte zal zij begrijpen dat alleen de verheven ziel het vaste fundament, de onwankelbare rots kan 
zijn, waarop de vrede der mensen rust. 
4 Indien alle volken twisten, oorlog voeren en elkander op de een of andere wijze veroordelen, 
betekent dit, dat geen hunner gehoorzaamt aan hetgeen God en zijn wet hun hebben geleerd, en dat 
zij dus ver van de waarheid verwijderd zijn. 
5 De waarheid is eerbied voor alles, want alles is heilig, is liefde, is harmonie, is barmhartigheid, is de 
wet die het geweten bestuurt. 
6 Om de ziel te vervolmaken is het nodig verder te gaan dan eenvoudige menselijke plichten, en zelfs 
verder dan godsdienstige, om de fontein te bereiken waaruit allen drinken, en de waarheid in het 
gezicht te zien. 
7  Hij die in staat is de top van de berg te bereiken en die pracht aanschouwt, zal, wanneer hij afdaalt 
om bij zijn medemensen te blijven wonen, noodzakelijkerwijs verdraagzamer, begripvoller en 
barmhartiger zijn in zijn oordelen. Dit is een element dat klaar is om alles te harmoniseren en te 
verenigen. 
8 Denk na, en je zult zien dat de harmonie die je nodig hebt geestelijk is, en je zult haar bereiken als 
je je boven je hartstochten en bazigheden verheft. 
9 Hoe kunt gij vrede stichten, wanneer ieder het zijne als het eenige ware verkondigt, en tegelijk dat 
van anderen als vals bestrijdt? 
10 Fanatisme is duisternis, is blindheid, is onwetendheid, en de vruchten ervan kunnen nooit licht 
zijn. 
11 Jullie naderen de grote test waardoor jullie allen tot de werkelijkheid zullen ontwaken. 
12 jullie hart vraagt Mij waarom Ik vaak spreek over grote beproevingen en gebeurtenissen en Ik zeg 
jullie dat er een tijd van lijden voor jullie ligt en dat het beter is om gewaarschuwd te zijn, te waken 
en te bidden dan in slaap te vallen in jullie lethargie 
13  Sommigen tonen zich nooit tevreden met wat ik zeg. Wanneer Ik u in Mijn Woord de tijden van 
vrede en welzijn toon die tot de toekomst behoren, acht gij de komst van Mijn profetie onmogelijk, 
en wanneer Ik u spreek over tijden van beproeving en lijden, meent gij dat het slechts bedreigingen 
zijn om u door vrees tot de vervulling van de opdracht te brengen. 
14 Zij die mijn woord zo opvatten behoren tot hen die drijven in de zee van twijfel. Degenen die 
vertrouwen hebben in deze boodschap, bestuderen haar altijd met de nobele bedoeling er iets 
nuttigs uit te halen. 
15  Discipelen: In het Tweede Tijdperk waren drie jaar genoeg om Mijn boodschap aan de mensheid 
te verkondigen en, zoals jullie allen weten, bezegelde Ik de boodschap uiteindelijk met Mijn 
offerdood. Waarlijk, Ik zeg u, die offerdood was niet een offer voor de Vader, daar Hij geen 
bloedoffer nodig heeft, maar voor de mensheid, daar zij een bewijs van liefde van zulk een omvang 
nodig had. 
16  Ik heb u geleerd elkander lief te hebben, maar niet alleen als mensen, maar ook met eeuwige 
liefde als geestelijke zielen. Ik ben gekomen om voor jullie de weg te banen van deze wereld naar het 



geestelijke koninkrijk, dat voor jullie achter een dikke sluier van mysterie leek te liggen. Mijn Leer, 
van het eerste woord tot het laatste, was de voorbereiding die Ik u gaf op de tijd dat Ik in de geest 
zou komen, zoals Ik u aankondigde, om opnieuw de geheime schatkamer te openen, om het 
verzegelde boek te openen en u te laten binnengaan in het licht van geestelijke kennis. 
17  Het leven van de ziel, dat buiten uw stoffelijke wereld bestaat, kan en mag voor de mens geen 
mysterie zijn. Daar de Vader uw verlangen naar kennis zag, begon Hij Zijn onderricht door middel van 
de gave van openbaring en inspiratie, en Hij openbaarde Zich in een oneindig aantal vormen. Maar 
deze leer is begonnen sinds de eerste mens bestond, en is tot op heden niet opgehouden. 
18 indien gij meent, dat Ik u eerst nu iets van het Geestelijk Leven heb geopenbaard, vergist gij u 
zeer; want Ik zeg u nogmaals: de Goddelijke Instructie is begonnen toen de eerste mens geboren 
werd; en Ik overdrijf niet, wanneer Ik u zeg, dat Mijn Instructie is begonnen met de schepping van de 
geesten, nog vóór de wereld was; Ik overdrijf niet, wanneer Ik u zeg, dat Mijn Instructie is begonnen 
met de schepping van de geesten, nog vóór de wereld was; Ik overdrijf niet, wanneer Ik u zeg, dat 
Mijn Instructie is begonnen met de schepping van de geesten, nog vóór de schepping van de wereld 
19  Denkt gij dat het doel van de vroegere leringen was, u menselijke kennis te openbaren? Daarvoor 
heb je de gave van de wetenschap gekregen. Of meent gij, dat de geboden der eerste tijden en de 
leer, die Ik u in den tweeden tijd heb gebracht, alleen maar waren om u te onderwijzen, hoe gij in de 
wereld moet leven? Zoek naar de essentie van die openbaringen en je zult ontdekken dat het de 
bedoeling was om je de weg te wijzen die leidt naar het eeuwige leven, naar de onsterfelijkheid van 
de ziel. 
20  Spiritualisme heb ik de openbaring genoemd die tot u spreekt over het leven van de geest, die u 
leert rechtstreeks met uw Vader te communiceren, en die u verheft boven het materiële leven. 
21 Waarlijk, ik zeg u, het Spiritualisme is niets nieuws, noch behoort het alleen tot deze tijd, maar het 
is een openbaring geweest, die meer en meer geopenbaard is in overeenstemming met de 
geestelijke evolutie van de mensheid. 
22 Daar de leer die ik u geef het spiritualisme is, dat u de volmaakte liefde voor God en voor uw 
naaste leert, en u uitnodigt op de weg die naar de volmaaktheid voert, was het spiritualisme ook wat 
de Wet van God u leerde in het "Eerste Tijdperk", en het Woord van Christus in het "Tweede 
Tijdperk". 
23  Deze openbaring is u nieuw voorgekomen omdat Ik u lessen heb gebracht die gij niet kende. Je 
hebt je verblind gevoeld door zoveel wijsheid. Maar dit komt omdat u de voltooiing nadert van de 
tijden waarin de ziel van de mens haar bevrijding, haar verheffing en haar heerschappij over de 
materie zal bereiken. 
24  Niemand zegt dus dat het geestelijk leven een mysterie was voordat Ik in dit Derde Tijdperk 
kwam om het met Mijn nieuwe openbaringen te verklaren. Ik zeg u nogmaals dat u in de loop der 
tijden vele leringen zijn gegeven, ook al hebt u ze niet kunnen bevatten. 
25 Het is pas nu dat de mensen belangstelling beginnen te krijgen voor het ontdekken en ontrafelen 
van alles wat de openbaringen van voorbije tijden inhouden, om ze te kunnen vergelijken met de 
gebeurtenissen van nu. 
26 Discipelen, jullie weten nu dus dat wanneer jullie "spiritualisme" zeggen, jullie spreken over de 
geestelijke openbaring die jullie God jullie in de loop van de tijd heeft gegeven. 
27 Stil, als een inbreker, ben ik je huis binnengedrongen en heb je in je slaap verrast. 
28  Te allen tijde heb Ik de mensheid slapend aangetroffen bij Mijn komst. Slechts een paar harten, 
als zwakke lichten, zijn wakker en wachten op Mij. 
29  Mensen, het is voldoende voor u om een beetje na te denken over uw verleden om de vruchten 
van de ervaring te ontvangen. Pas daarna op dat u niet opnieuw in fouten en vergissingen vervalt. 
30 Als Ik je zou vragen wat er gebeurd is met dat blad dat Ik in de tweede Era met Mijn Bloed heb 
gegraveerd, zou je moeten zwijgen, want je geweten zou je zeggen dat je de leer die Jezus 
onderwees nooit hebt beleefd - dat je Zijn woorden hebt laten wegwaaien in de wind als bladeren 
die van de levensboom vielen in plaats van dat je hart ze opnam 
31  Waarlijk, Ik zeg u dat gij reeds het tijdperk zijt binnengetreden dat Ik u aankondigde als de 
"eindtijd". Het werd gekenmerkt door oordeel, herstel en restauratie. 



32 door de mond van de profeten van vroegere tijden heb ik u dit tijdperk aangekondigd, en door de 
lippen van deze stemdragers, nieuwe profeten van mijn woord, heb ik tot u gesproken en veel van 
die voorspellingen vervuld. 
33  Mijn woord is zo duidelijk dat jullie op het punt staan Mij te begrijpen. Uw geweten, dat 
voorheen niet werd gehoord, grijpt nu uw gehele wezen en is in staat de impulsen van het vlees te 
beheersen. 
34 Mijn nieuwe groep apostelen zal in de reddingsboot gaan, vanwaar zij hun handen zullen 
uitstrekken om hen te redden die schipbreuk lijden in de zee van de menselijke hartstochten. 
35 Ik heb u uitverkoren om mijn volk beetje bij beetje te vormen, maar er zijn projecten die gij nog 
niet kunt onderscheiden. Ik zeg u alleen dat er in uw ziel een licht is dat u in staat stelt de ware te 
ontdekken tussen zovele wegen. Vandaar de verantwoordelijkheid van de kinderen van het Licht 
tegenover de mensheid. 
Begrijp waarom ik je in elk onderricht aanspoor om naar boven te evolueren, om naar de top van de 
berg te klimmen. Want alleen als je die hoogte bereikt, zul je in staat zijn te zien wat er in de wereld 
gebeurt, zul je de onophoudelijke klaagzangen van de mensheid kunnen horen en haar immense 
lijden kunnen voelen. 
36  Hij die de pijn van zijn naaste niet voelt, kan haar niet verlichten, discipelen. Daarom wil ik dat u 
in uw gebeden aan uw naaste denkt. Want dit zijn de ogenblikken waarop uw ziel vele tranen kan 
drogen en het hart kan doen ontwaken tot medelijden, tot begrip, tot barmhartigheid en tot 
tederheid. 
37 Mijn volk heeft verheffing nodig, want nog steeds maken zij zich de pijn van de mensheid niet 
eigen. Het huilt wel, maar het huilt om zichzelf, om zijn ontberingen, om zijn beproevingen. 
38  Waarom blijf je gevoelloos bij Mijn woord? Bied ik je een onbekend koninkrijk aan? Besef dat het 
Koninkrijk dat Ik vandaag tot u spreek, hetzelfde is als het Koninkrijk dat Ik u beloofde in de Tweede 
Era. 
39  Bedenk, dat dit de laatste leringen zijn, die gij hoort en die gij in het diepst van uw hart moet 
bewaren, opdat gij ook na de tijd van deze verkondiging de welluidende klank van mijn woord zult 
blijven horen en de betekenis ervan zult bewaren. 
40  Als Ik voor een ogenblik de sluier zou wegnemen die uw geest verhindert uw verleden te kennen, 
waarlijk, Ik zeg u, dan zou u voor Mijn Aanwezigheid neervallen, verpletterd door wroeging over uw 
ondankbaarheid, uw ongehoorzaamheid, uw verraderlijkheid en uw gebrek aan geloof in Mijn Werk. 
Maar de verdienste bestaat in het ontwikkelen van de intuïtie, in het horen van het geweten, in het 
ontwikkelen van het wezen dat in je leeft en dat je "ziel" noemt. 
41  Als u eenmaal vrij bent van het lichaam, zult u in het "Geestelijk Dal" vertoeven. De sluier die u 
verhinderde in het verleden te zien, zal van uw ogen vallen, en u zult alles helder zien, u zult zich alles 
herinneren en u zult alles begrijpen. Maar ik zeg u nogmaals dat de verdienste voor uw ziel is geloof 
te hebben zonder te verwachten te zien of aan te raken om te geloven. 
42 Denk na, grijp deze woorden geestelijk vast, want daarin zul je mijn meedogenloze maar altijd 
liefdevolle gerechtigheid geopenbaard vinden. 
43 Ik ben de herder die zijn kudde vrijheid geeft, maar slechts tot een zekere grens, en die zijn 
schapen niet over de barrièrecirkel laat springen waarachter pijn is. 
44 Ik houd u staande, en zal u bewaren, en u doen wederkeren in de kudde. 
45  Jullie hebben de ene kans na de andere gekregen en daarin kunnen jullie Mijn oneindige Liefde 
voor jullie herkennen, want Ik heb jullie gaven gegeven en jullie wezen de gelegenheid gegeven om 
het goed te maken, om jullie ziel te zuiveren en te vervolmaken, in plaats van jullie te straffen of voor 
eeuwig te veroordelen, zoals jullie vroeger dachten. 
46  Wie zou, deze leringen kennende en gelovende dat zij waar zijn, de rug durven toekeren aan zijn 
plicht op aarde, wetende dat hij daardoor een nog zwaardere boetedoening voor zijn ziel teweeg zou 
brengen? Want hoewel het waar is dat mijn gerechtigheid u nieuwe kansen biedt om vlekken te 
verwijderen en fouten goed te maken, is het ook waar dat met elke kans het aantal beproevingen 
toeneemt en dat de ontberingen en het lijden elke keer intenser worden, net zoals de begane fouten 
ernstiger zijn geworden. 



47  Uw plicht - men moet niet spreken van straf - zal zijn te herstellen, te vernieuwen, goed te 
maken, en te betalen tot de laatste schuld. Niemand, noch jullie hemelse Vader, noch jullie broeders 
en zusters op aarde of in de geestelijke vallei, zal doen wat alleen jullie moeten doen, hoewel Ik jullie 
zeg dat Ik altijd gehoor zal geven aan jullie oproep. Wanneer jullie je eenzaam en verlaten voelen, 
zullen jullie Mijn aanwezigheid voelen, en de geestelijke wereld zal jullie altijd komen steunen in de 
last van jullie kruis. 
48 Mijn goddelijke straal wordt een woord onder jullie, maar zijn Licht verspreidt zich door het 
heelal. 
49 Rust, mensen, ik heb jullie om de zeven dagen een rustdag gegeven, opdat jullie bidden en kracht 
opdoen door over mijn wet te mediteren. 
50  Hier ben ik, ik bezoek u allen zonder onderscheid naar godsdienst. Ik ben de Goddelijke 
Geneesheer van lichamen en zielen. Ik zoek de zieken op om mijn troost in hen uit te storten. 
51 Mijn stem daalt neer op de gehele mensheid, hoewel Ik jullie in waarheid zeg dat er slechts 
weinigen zijn die in staat zijn haar te horen. 
52 Het is mijn leer die jullie opdraagt je voor te bereiden om de stem van de Heer te horen door 
middel van de dialoog van geest tot geest in het Oneindige. 
53  Mensen die mijn woord gehumaniseerd horen: weet dat jullie het zijn die deze boodschap naar 
de hele wereld moeten brengen en de mensen de ketenen van fanatisme en materialisatie moeten 
doen verbreken die hen hebben belet op te staan en mijn licht te zien. Het doet er niet toe dat 
wanneer jij je medemensen bereikt, mijn manifestatie door de menselijke geest reeds is 
opgehouden. Mijn essentie, getransformeerd in woorden van wijsheid en in helende balsem, zal uit 
jullie harten stromen als het beste getuigenis van mijn waarheid. 
54  Uw taak zal zijn te onderrichten, de weg te banen naar vergeestelijking door uw medemensen in 
contact te brengen met het Eeuwige Leven en hen zo dichter bij de Waarheid te brengen. 
55  Leerlingen, leer op te staan, opdat gij later kunt onderwijzen wat het betekent vrij te zijn van 
materialisatie, van het overbodige en het nutteloze - opdat gij kunt tonen hoe men de dichte nevelen 
van de duisternis kan oversteken en het Goddelijk Licht kan vinden, dat de voeding en het leven van 
de ziel is. 
56  In deze verheffing ligt de strijd besloten die u is aangekondigd als "de grote strijd", waaraan u 
allen zult deelnemen - ook de zwakken, de onwetenden en de "doden". Want uit deze test zullen 
jullie allemaal verlicht en zuiver voortkomen. 
57  Mijn koninkrijk nadert, maar ik wil heersen over de levenden en niet over de doden. Ik wil geliefd 
zijn, begrepen worden, en gehoorzaamheid vinden zoals een ware koning betaamt. 
58  Nu is de strijd in volle gang. De mensen hebben Mijn macht en Mijn gerechtigheid gewantrouwd, 
zij hebben onophoudelijk hun wapens met de Mijne willen meten, en Ik heb hun wantrouwen 
aanvaard omdat Ik hen liefheb. Ik moet tegen hun zonde vechten om ze te verslaan. Want door hen 
te verslaan, zal ik hen van hun dwaling hebben gered. 
59  In deze strijd zullen afgoden vallen, gedachten zullen in verwarring worden gebracht, lichamen 
zullen worden verpletterd zoals palmbomen worden verpletterd door het woeden van een orkaan. 
Maar uiteindelijk zal de ziel gezuiverd en vol van licht tevoorschijn komen. Het zal niet sterven. Het is 
onmogelijk voor hem om te sterven in de strijd. Want Ik heb u gezegd, dat Ik het Leven ben, dat Ik de 
Vader en de God ben van de levenden en niet van de doden. 
60  Eén deur zal open blijven voor de redding van de mens: die van de vergeestelijking. Hij die 
zichzelf wil redden, zal zijn hoogmoed, zijn valse grootheid, zijn onedele hartstochten, zijn egoïsme 
moeten opgeven. 
61  Zeer bitter zal de beker zijn die de mensen zullen moeten drinken in de grote strijd. Toch zeg ik 
tegen jullie: Gezegend zijn zij die uit die beker drinken en dan als gezuiverden de aarde verlaten. 
Want wanneer zij in andere lichamen naar deze wereld terugkeren, zal hun boodschap doordrongen 
zijn van licht, van vrede en wijsheid. 
62  De klaagzang van de bewoners van deze planeet is zeer groot. De onderdrukten en zij die dromen 
van vrede verwachten dat van de machtig geroepenen die lichten van harmonie en vrijheid zullen 
uitgaan. Hierop zeg Ik u, dat die harten, die in verwachting leven, zich veeleer tot Mij moeten 
wenden in gebed, want Ik alleen kan vrijheid en vrede geven. Ik zeg u nogmaals dat zolang de 



mensen de oorsprong, de betekenis en het doel van hun bestemming niet kennen, of als zij dit wel 
weten, zij niet geloven in die waarheid die zij in zich dragen, zij geen vrede zullen kunnen hebben, 
omdat zij niet in staat zullen zijn elkaar lief te hebben als ware broeders en zusters in God. 
63 Hard, zeer hard is de mensheid van deze tijd, steeds minder ontvankelijk voor het geestelijke. 
Hoor mijn woord, het is als een beitel die geduldig je hart bewerkt. En toch, hoewel je het zo vaak 
hoort, zie je hoe ongevoelig je bent! Ik zal met u voortgaan totdat Ik het laatste woord heb 
uitgesproken dat deze boodschap bevat, opdat gij, wanneer Ik niet meer tot u spreek, een ware en 
volmaakte leer zult vinden in alles wat Mijn Woord u heeft geopenbaard. 
64 Drinkt uit deze bron, o volk, want Ik heb u gebruikt als zaad om uit u geslachten voort te brengen 
die Mij liefhebben. 
65  Waarlijk, ik zeg u, spiritualiteit zal ook worden geërfd, daarom moet u ernaar streven zuiverheid 
van hart en ontvankelijkheid voor het geestelijke aan uw kinderen door te geven. Zij zullen U danken 
omdat Gij u barmhartig hebt getoond door hun een lichaam te schenken dat vrij is van hartstochten, 
met een heldere geest, een gevoelig hart en een ziel die alert is voor de roep van haar geweten. 
66  U bent allen uitgenodigd om deel uit te maken van het volk van God. Het is een leugen dat 
sommigen kinderen van dit volk zijn en anderen niet. Jullie hebben allemaal één oorsprong: God. Ik 
nodig u allen uit om deel uit te maken van zijn gastheren, ik wil u allen in hun gelederen zien. Mijn 
volk is het kind van het licht, de apostel van de vrede, de erfgenaam van mijn wijsheid. In zijn midden 
vinden al mijn kinderen een plaats. 
67  Discipelen, luistert onvermoeibaar naar Mij, opdat gij op het ogenblik van Mijn vertrek geen spijt 
zult hebben dat gij geen acht hebt geslagen op Mijn oproep. 
68  Ik wil dat je dat uur biddend aantreft, vol vurigheid, liefde en dankbaarheid. In die sfeer van 
spiritualiteit, devotie en begrip zullen jullie niet willen verhinderen dat mijn verkondiging onder jullie 
eindigt, en jullie zullen jullie Vader danken voor de leringen die Hij jullie heeft gegeven. 
69  Mijn stem zal weerklinken in je geest en je een diepe melancholie doen voelen. Maar het zal niet 
de stem zijn van een verdoemde die tot u spreekt, maar die van een Vader die u zendt om een 
moeilijke missie te vervullen en die op uw terugkeer wacht om u liefdevol te omhelzen. Ik zeg u dit 
alles, opdat er geen droefheid in uw hart zal zijn, wanneer mijn woord eindigt. Bedenk dat allen die in 
de Tweede Era rouwden om de dood van de Meester, spoedig verrast werden Hem glorieus ten 
hemel te zien opstijgen, vol leven en licht, omdat Zijn vaderland niet bij de doden was. 
70 Ik zal jullie niet laten wenen op de laatste dag van mijn manifestatie, tenzij jullie tranen die zijn 
van wroeging over de verspilde tijd en de ongebruikte lessen. 
71  Wie van hen die mijn woord in het derde tijdperk hebben gehoord, weet niet dat de laatste dag 
van 1950 de tijd is die door de wil van de Vader is vastgesteld voor het einde van deze manifestatie? 
Niemand. Want in al deze plaatsen van samenkomst en in ontelbare vormen, heb ik het u laten 
weten. 
72  Niet omdat het Goddelijke en het geestelijke onderworpen zijn aan aardse tijd, noch omdat de 
evolutie van je ziel meetbaar is met de klok of de kalender. Het gebeurt omdat, zolang u in het 
lichaam bent en te klein om het einde van een geestelijke tijdsperiode of de komst van een nieuw 
tijdperk mee te maken, ik het geestelijk menselijke en aardse tot een bepaalde grens begrijpelijk 
moet maken, om het voor u begrijpelijk te maken. 
73  Nu vraag Ik u, discipelen: Wilt gij mijn tegenwoordigheid geestelijk en intens gevoelen na mijn 
vertrek? De voorwaarde hiervoor zal zijn dat jullie als broeders verenigd worden. Als dat niet zo is, 
zullen jullie Mijn Aanwezigheid niet kunnen waarnemen, noch zullen jullie kunnen genieten van de 
kracht die uit dit geestelijk gevoel voortkomt. 
74  Wilt gij geestelijk het antwoord ontvangen op alles wat gij in deze tijd niet hebt kunnen 
begrijpen? Heb spiritualisatie en je zult in staat zijn om mijn antwoord te horen. 
75  Momenten van verlatenheid en stilte zullen komen. Dit zal gebeuren zodat jullie in gebed tot Mij 
kunnen opstaan. Maar er zullen momenten zijn dat je voelt dat je Mij niet gevonden hebt. Indien gij 
echter de tegenwoordigheid van Mijn Geest nog niet bespeurt, volhard dan toch, wees niet ongerust, 
want het is de proef van uw geloof en van uw vergeestelijking. Volhard, want op het minst verwachte 
ogenblik zal Ik komen, stralend als een lichtstraal, om Mij in uw geest en hart te vestigen en tot u te 
zeggen: "Wees gezegend, want gij hebt erop vertrouwd dat de Meester geen roep onverhoord laat." 



76  Moed, geloof en geduld zullen deugden zijn die altijd in u moeten zijn. Want de tijd van de strijd 
der wereldbeschouwingen, de oorlog der overtuigingen en de geestelijke strijd nadert, en het is 
beter, dat gij sterk zijt geworden door werkzaamheid en ervaring en niet alleen door kennis van mijn 
Leer. 
77  Het volk: Mijn les is nu voorbij. Blijf enkele ogenblikken in het Geestelijk Dal en zend van daaruit 
uw gedachten naar alle volkeren van de aarde, waar uw medemensen worstelen, lijden en ook op 
verlossing wachten. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 290  
 
1 God is licht, liefde, gerechtigheid. Een ieder die deze eigenschappen in zijn leven openbaart, zal zijn 
Heer vertegenwoordigen en eren. 
2 Gij allen, van de kleinsten en geringsten tot de hoogsten, moet weten wat rechtvaardigheid, liefde 
en wijsheid zijn. Jullie moeten allen begrijpen dat de Goddelijke Wet onveranderlijk is, zodat jullie 
haar liefhebben en Mij niet vragen jullie lot te veranderen. 
3 Weet dat als jullie Vader, de Schepper, nooit een van zijn wetten verandert, jullie niet het minste 
recht hebben om dat te doen. 
4 Uw ziel is gelukkig omdat zij zich nu heeft kunnen ontwikkelen. Want elke keer dat het naar de 
Aarde komt om te incarneren, brengt het een kennis uit vorige levens met zich mee, en het licht dat 
het in het Spirituele Dal ontvangt is ervaring, is een baken dat zijn pad van evolutie verlicht. 
5 De kennis van het leven is de ware wetenschap, is het eeuwige licht van de ziel, en al deze ervaring 
tezamen is kennis die gij geleidelijk verwerft. 
Uiteindelijk zal de enige schat die de ziel zal bewaren, de kennis zijn die zij in de strijd van het leven 
heeft opgedaan. Daarom zeg Ik u, dat gij dit licht, dat uw erfdeel is, niet moet verspillen aan 
nutteloze werken, maar het alleen moet gebruiken voor goede, edele en hoge werken. Een gelijkenis 
van wat ik u zeg is te vinden in het geld van de wereld, dat, als het goed gebruikt wordt, een zegen is, 
maar als het verspild wordt alleen maar kwaad veroorzaakt. 
7  U moet ook leren niet te wanhopen wanneer de tijd van zuivering langzaam verstrijkt. Want juist 
dan worden vele deugden van de ziel in het hart op de proef gesteld, dan kan de mens in zichzelf het 
ware gebed ontdekken - dat wat zich voltrekt van geest tot geest, in stilte, in stilte. Dan kun je de 
stem van je innerlijke wezen horen - die geestziel die, hoewel hij de jouwe is, je niet kent. Ik moet uit 
dit volk een leger vormen en uit velen van u leiders maken - maar geen leiders in de zin van aardse 
macht, niet voor broederoorlogen, maar als soldaten om een bres te slaan voor het Licht, om te 
overwinnen met vrede en overreding, om te vernietigen, ja, maar om te vernietigen wat schadelijk is 
en op te richten wat goed is. 
8 Jullie zeggen in jullie harten: "God is rechtvaardig." Dan vraag ik je: Als jullie begrijpen dat God 
volmaakte rechtvaardigheid en wijsheid is - waarom eisen jullie dan soms dat de Goddelijke Wetten 
veranderd worden? 
9 Gij oordeelt oppervlakkig, alsof gij kinderen waart, niet wetende dat de beproevingen, die u 
treffen, uw werk zijn. Daarom verlangt gij, wanneer zij op u worden losgelaten, dat zij van u wijken, 
dat het lot wordt veranderd om niet meer te lijden, om niet meer de beker van het lijden te drinken. 
De reden hiervoor is dat jullie niet in staat zijn met jullie spirituele blik door te dringen tot de 
werkelijkheid om te begrijpen dat alles wat jullie oogsten, jullie zelf hebben gezaaid, en dat jullie elk 
lijden over jezelf hebben afgeroepen. 
10  Neen, gij hebt nooit begrepen hoe tot de waarheid door te dringen en daarom, wanneer pijn uw 
hart binnendringt, beschouwt gij uzelf als slachtoffers van een goddelijk onrecht. Toch zeg ik u, dat in 
God niet de minste onrechtvaardigheid kan bestaan. 
11  De liefde van God is onveranderlijk, onveranderlijk en eeuwig. Wie dus meent, dat de Goddelijke 
Geest door toorn, gramschap en razernij kan worden aangegrepen, bezwijkt aan een grote dwaling. 
Dergelijke zwakheden zijn bij de mens alleen denkbaar wanneer hij geen rijpe ziel heeft en geen 
heerschappij over de hartstochten. 
12  Soms zeggen jullie tot Mij: "Heer, waarom moeten wij de gevolgen van werken die niet van ons 
zijn 'betalen' en waarom moeten wij de bittere vruchten oogsten die anderen hebben 
voortgebracht?" - Hierop antwoord ik u dat gij het niet verstaat, omdat gij niet weet wie gij vroeger 
waart en wat uw werken waren. 
13 Hoezeer hebben allen de waarheid van mijn gerechtigheid vervalst, die een leer vol vrees, 
bestraffing en onwetendheid prediken! Maar weet je de reden voor deze manier van handelen? 
Omdat zij heerschappij over anderen nodig hebben, omdat zij geen nederigheid kennen en in plaats 
daarvan genoeg ijdelheid hebben om zichzelf eigenaars van de waarheid te noemen en 
uitverkorenen die boven anderen staan. 



14 Zij prediken onwetendheid en intimideren om hun bevoorrechte positie niet te verliezen. 
15 Alleen mijn licht en mijn barmhartigheid zullen in staat zijn de grote massa van de mensen te 
redden van de ondergang en de duisternis waarin zij geleid worden. 
16 Ik verwerp hen die een blind geloof prediken, een geloof zonder kennis, een geloof door vrees en 
bijgeloof verkregen. 
17 Luistert niet naar de woorden van hen die al het kwaad dat de mensen kwelt, al de plagen, de 
hongersnoden en de pestilentiën aan God toeschrijven en ze straffen of toorn van God noemen. Dit 
zijn de valse profeten. 
18 Wend u van hen af, want zij kennen Mij niet en toch willen zij de mensen onderwijzen hoe God is. 
19  Dit is de vrucht van de slechte uitleg die aan de Schriften van vroegere tijden is gegeven, waarvan 
de goddelijke taal nog niet is ontdekt in de kern van de menselijke taal waarmee de openbaringen en 
profetieën zijn opgeschreven. Velen spreken over het einde van de wereld, over het laatste oordeel, 
over de dood en over de hel zonder de minste kennis van de waarheid.  
20  Ik kende het verlangen naar licht dat de mensen uiteindelijk zouden hebben, en daarom beloofde 
Ik hun toen dat Ik zou terugkeren en zei hun dat Ik hun de Geest van Waarheid zou zenden - een 
belofte die Ik heb gehouden en die onophoudelijk, dagelijks, met ieder van jullie wordt vervuld. Maar 
indien gij tot hen, die beweren alles juist te interpreteren, zoudt zeggen: "Weet, dat de Meester in de 
Geest gekomen is om tot u over zijn leer te spreken" - denkt gij, discipelen, dat zij u zouden geloven? 
Besef waarom ik u zeg dat uw voorbereiding zeer groot moet zijn, zodat wanneer u de misleide, de 
dwaze, de fanatieke tegenkomt, u niet wankelt, maar met de ware gave van het Innerlijke Woord en 
voldoende voorbereid om de geestelijke inspiratie te ontvangen, weet u de geesten te verlichten, de 
zielen te schudden en de harten te beroeren. 
21 Mijn leer is anders. Ik heb je gezegd: Er is geen "dood", het is de eeuwigheid die op je wacht. Er is 
geen eeuwig vuur, noch straf voor de zondaar. Er is zuivering, beproeving, verlichting. 
22  Alles transformeert voortdurend en beweegt zich naar perfectie. Jullie hebben daar zelf een 
voorbeeld van, want jullie transformeren met de tijdperken die je in je leven doorloopt, en daarna 
ben je er niet meer, om dan terug te komen en een stap voorwaarts te doen. 
23 De Vader zal Zijn werk niet onvoltooid laten. Hoe kun je denken dat Hij op een dag zou vernietigen 
wat Hij geschapen heeft om het tot volmaaktheid te brengen? 
24 Bidt, en laat de Vader u zijne lessen geven, naar zijn wil. Want je weet niet wat je verdient, wat je 
nodig hebt, wat goed voor je is. Laat uw zaak in zijn handen, en ontvang met zachtmoedigheid en 
welbehagen alles wat hij u geeft. 
25  Je ziet hoe anders de waarheid is. Indien gij in uw hart moet vrezen, dan is het niet vrees voor 
Mij, maar voor u, voor uw werken, want gij zult de gevolgen daarvan niet kunnen ontgaan. Ik gun u 
dat uw ziel, in vervoering gebracht door de aanschouwing van het Oneindige, dit voor een korte tijd 
mag blijven, om die vrede te genieten die zij op aarde nog niet kan vinden. 
26 Discipelen: Ook al leven jullie in de wereld, toch kunnen jullie een geestelijk leven leiden. Want u 
moet niet denken dat vergeestelijking bestaat in het zich afkeren van datgene wat naar het lichaam 
is, maar in het in overeenstemming brengen van de menselijke wetten met de goddelijke wetten. 
27 Gezegend is hij die mijn wetten bestudeert en ze met de menselijke wetten weet te verenigen, 
want hij zal gezond, sterk, vrijgevig en gelukkig zijn. 
28  Op dit ogenblik maakt de mensheid een tijdperk door van mislukkingen en afwijkingen, van 
ziekten van allerlei aard ten gevolge van hun afwijking van de Wet. Maar wanneer het meest verward 
is, komt mijn wet als licht tot de zielen en roept de mensen op tot het pad van vrede. 
29 Mijn openbaring van deze tijd is een nieuw hoofdstuk van het boek van mijn wijsheid, het is een 
nieuw zegel losgemaakt van dat boek, waarvan de inhoud nu uitgiet, zielen zuivert en bevrijdt en 
mensen vernieuwt. 
30  Ziet gij deze wereld, die geen tekenen vertoont van door een Goddelijk licht verlicht te worden? 
Waarlijk, Ik zeg u: Al geven de mensen nog geen grote blijk van inzicht in wat Mijn Licht hen ingeeft, 
er zal geen enkele ziel zijn die niet ontwaakt is. 
31  Mensen, de openbaring van mijn woord onder u is zeer onbetekenend. Maar als de mensheid 
deze boodschap zou kennen en ervoor zou kiezen haar te volgen, zou zij op de weg naar verlossing 
zijn. 



32  Ik moest Mij bekend maken onder de armen, in de schoot van een volk dat niet prat ging op 
superioriteit, maar dat een geestelijke gevoeligheid had voor Mijn Aanwezigheid en Mijn ingevingen, 
een gevoeligheid die Ik niet aantrof bij de volkeren en naties die zich groot, sterk en heer van de 
aarde noemen. Wat ik over jullie zeg, mensen, mogen jullie nooit als argument gebruiken om je op te 
scheppen over geestelijke superioriteit boven de anderen. Want gij moet weten, dat hij, die in 
ijdelheid vervalt, zal stilstaan en niet vooruitgaan. Anderzijds, hij die nederig is, gaat onophoudelijk 
vooruit, altijd denkend dat hij slechts weinig gedaan heeft. 
33 Wees niet tevreden met het horen van dit woord, maar observeer ook alles wat er in uw wereld 
en in uw omgeving gebeurt, zodat u steeds weer de vervulling kunt herkennen van alles wat ik u in 
mijn woord verkondig. 
34 Wanneer jullie slapen - zie dan hoe de beproevingen komen om jullie wakker te schudden en jullie 
te zeggen dat het nu een tijd is om waakzaam te leven. 
35  Spoedig zult gij ophouden stotterende discipelen te zijn en zult gij opzwepende meesters worden, 
langs wier pad gevechten, achterklap en naspelen zullen plaatsvinden. Maar zelfs in de donkerste 
nachten van deze mensheid, zul je het onuitblusbare licht van mijn waarheid zien schijnen. 
36  Mijn boodschappers zullen zich over de aarde verspreiden en het spiritualisme zal neerdalen op 
het materialisme der mensen als een regen van vrede, als een weldadige dauw. 
37  Deze dwaze wereld, doof voor elke geestelijke stem, zal toch in mijn komst in het derde tijdperk 
geloven en mijn boodschap liefhebben. Maar gij, mensen, hebt de plicht uw medemensen een 
voorbeeld te geven van geloof en gehoorzaamheid dat een aanmoediging en een aansporing zal zijn 
op de weg der mensheid. 
38  Vervul uw taken als zielen en als mensen op aarde. Je kent de wetten en het pad al. 
39  Geef uw hart vrijheid, zodat het de pijn van anderen kan gaan voelen. Laat het u niet in beslag 
nemen en angstig zijn om alleen dat te voelen wat u aangaat. Wees niet langer onverschillig voor de 
beproevingen die de mensheid doormaakt. 
40  Wanneer zal uw liefde zo groot zijn dat zij vele medemensen kan omhelzen om hen lief te hebben 
zoals u hen liefhebt die uw bloed in zich hebben en vlees van uw vlees zijn? Als je wist dat je meer in 
ziel bent dan in lichaam, zouden velen het niet geloven. Maar Ik zeg u: gij zijt toch broeders en 
zusters, meer van de ziel dan van het lichaam, want de ziel behoort tot de eeuwigheid, terwijl het 
lichaam vergankelijk is. 
41 Denk er dus over na dat de gezinnen hier op aarde vandaag ontstaan en morgen weer verdwijnen, 
terwijl het geestelijke gezin eeuwig bestaat. 
42  Vandaag ben je nog niet in staat om deze leringen te voelen of te beleven. Maar jullie moeten je 
hart beetje bij beetje offeren om de eeuwige bestemming van het elkaar liefhebben te vervullen. 
43 Naarmate uw schreden op het pad van geestelijke broederschap zekerder worden, zullen uw 
lippen leringen en diepzinnige openbaringen beginnen uit te spreken, die gij zelf nog niet kent. 
44  Aan hen die Mij trouw zijn, aan de sterken, aan hen die zich waarlijk voorbereiden - aan hen zal Ik 
deze boodschap, dit woord toevertrouwen, opdat zij het zuiver bewaren, opdat zij het verdedigen en 
vrijwaren van vreemde bijmenging. Omdat mijn leer is de mensheid te bekeren. Maar als gij er 
andere denkbeelden aan toevoegt en de waarheid verbergt, zal alle overredingskracht en al het licht 
op uw lippen en in uw werken verloren gaan. Zie hoe ik over jullie waak, opdat jullie niet in 
verzoeking komen. Maar het komt op u aan om te bidden en u in te spannen opdat u niet zou vallen. 
45 Spoedig zullen jullie dit woord niet meer horen, en naar het zich laat aanzien zullen jullie alleen 
zijn, zonder herder op de weg van het leven. Maar Ik bereid jullie voor, zodat jullie vanaf het eerste 
moment na het afscheid van deze manifestatie zullen weten dat mijn Geest jullie zal leiden, dat mijn 
licht in jullie geest zal schijnen om jullie aan te moedigen. 
46  In de loop der tijden zullen velen van hen die dit Werk tot nu toe hebben vernederd, met grote 
spijt betreuren dat zij hun opdracht niet hebben vervuld en de kostbare tijd hebben verspild. Maar Ik 
zal zeggen tot hen die berouw hebben vanuit hun hart: "Hier is Mijn Werk, hier is jullie taak, sta op 
om het te vervullen, want er is nog tijd." 
47 Wee hen die in hun dwaasheid of in hun hoogmoed de dag van hun berouw uitstellen! Want als 
zij distels zaaien in plaats van tarwe, wat zal dan hun oogst zijn? 



48 Ik lees nu voor jullie in het boek van de toekomst, opdat jullie weten hoe jullie moeten wandelen 
en werken. 
49  Mijn Koninkrijk nadert u. Daarom heb Ik u Mijn Woord gezonden om u voor te bereiden en Ik heb 
u de Geest van Elia gezonden om u te verenigen en u te zuiveren. 
50 Ik ben de Weg, en daarin zullen jullie allen tot Mij komen. 
51 De "Derde Tijd" waarin jullie nu leven is de tijd van de ontsluiering van grote mysteries. 
52  Geleerden en theologen zullen hun kennis moeten bijstellen in het licht van de waarheid die Ik u 
op dit moment openbaar: dit is de tijd waarin de mensen hun ogen moeten openen voor het licht 
van Mijn wijsheid - een licht dat Ik heb omgevormd tot een Leer, opdat gij er geestelijk door zult 
opklimmen tot het ware leven. 
53 Nu zal de wereld de waarheid kennen over de "opstanding van het vlees", dat is de reïncarnatie 
van de ziel. 
54  Reïncarneren betekent: terugkeren naar de stoffelijke wereld om als mens opnieuw geboren te 
worden; de wederopstanding van de ziel in een menselijk lichaam om haar zending voort te zetten. 
Dit is de waarheid over de "wederopstanding van het vlees" waarover uw voorvaderen hebben 
gesproken, waarbij zij interpretaties hebben gegeven die even verdraaid als absurd zijn. 
55 Reïncarnatie is een geschenk dat God aan uw ziel heeft geschonken, opdat zij nooit aan de ellende 
van de materie, aan haar vluchtig bestaan op aarde, aan haar natuurlijke tekortkomingen zal worden 
overgeleverd, maar de ziel, die van hogere aard is, zoveel lichamen van materie kan gebruiken als zij 
nodig heeft om haar grote taken in de wereld te volbrengen. 
56  Door deze gave bewijst de ziel haar immense superioriteit over het "vlees", over de dood en over 
alle aardse dingen, overwint zij de dood, het ene lichaam na het andere, overleeft zij allen, hoevelen 
haar ook zijn toevertrouwd. Zij is de overwinnaar van de tijd, van tegenstellingen en van 
verzoekingen. 
57 Het licht van het Spiritualisme onthult nu aan de wereld de waarheid, rechtvaardigheid, rede en 
liefde die inherent zijn aan het vermogen van de ziel tot reïncarnatie. Niettemin zal de wereld deze 
openbaring eerst hardnekkig bestrijden en haar de schijn geven van een vreemde en valse leer, om 
de mensen van goede wil wantrouwen in te boezemen. 
58  Nutteloos en vergeefs zullen de pogingen van de kerkgenootschappen zijn om hun gelovigen in 
de platgetreden paden van oude geloofsovertuigingen en achterhaalde geloofssystemen te houden. 
Want niemand zal in staat zijn het Goddelijk Licht tegen te houden, dat doordringt tot op de bodem 
van het menselijk denken en de ziel wekt tot een tijdperk van openbaringen, van Goddelijke 
ingevingen, van verlichting van twijfels en mysteriën, van geestelijke bevrijding. 
59 Evenmin zal iemand in staat zijn het getij te stuiten dat de mensheid zal vormen als zij uitbarst in 
verlangen naar haar vrijheid van denken, geest en geloof. 
60  Laat niemand geloven dat ik uit de verschillende godsdienstige gemeenschappen hun discipelen, 
gelovigen of volgelingen wegruk - neen. Maar het uur is aangebroken waarop een nieuw tijdperk zal 
beginnen, waarin vergeten lessen aan het licht zullen worden gebracht, nutteloze gebruiken, 
leerstellingen en tradities zullen worden afgeschaft, de zielen zullen worden gereinigd en ontdaan 
van al wat vals is, om hun het ware brood van de Geest te geven, dat altijd door de rite is vervangen. 
61 Door dit licht zullen de mensen zich verenigen, de volkeren zullen zich met elkaar verzoenen, de 
vijanden zullen elkaar vergeven en door hetzelfde licht zult gij de kern begrijpen van de leer die u al 
bijna 2000 jaar door woorden en werken wordt onderwezen. 
62  Lijkt het u onwaarschijnlijk dat de mensheid van deze tijd het spirituele begrijpt? Laat dan de 
geschiedenis van de mensheid aan u voorbijgaan, geholpen door de intuïtie en door wat uw geest u 
openbaart, zodat u zult weten dat er een Tijdperk is geweest waarin, nadat de volkeren van de aarde 
in een afgrond van haat, ondeugden, onwetendheid, bijgeloof en fanatisme waren gevallen, er 
mensen uit verrezen die door Christus geïnspireerd waren en vervuld van geloof en liefde, die zich als 
een onstuitbare stroom van licht en hoop over de volkeren en landen verspreidden. 
63  Christus lag op de lippen van discipelen en martelaren die leefden om het goddelijke zaad van de 
liefde te zaaien en te verspreiden. Christus openbaarde Zich aan de wereld door Zijn dienaren en 
leefde in ieder hart van hen die Hem liefhadden in Zijn Goddelijk Lijden. 



64  Kort was de tijd toen die vrede en harmonie vrucht droegen in de volken en natiën der aarde, 
want het onkruid van ondankbaarheid en goddeloosheid bedekte opnieuw de velden. Maar in de 
dagen van vergeestelijking, harmonie, begrip en broederschap - was er veel vrede, inspiratie en licht 
onder de mensen! Wanneer die harmonie en die vergeestelijking de essentie van uw leven worden, 
kunt u zich dan voorstellen in welke mate mijn ongeopenbaarde wijsheid zou worden uitgestort over 
de geesten van de mensen? 
65  Twijfel niet aan wat de Nieuwe Tijd belooft. Want als uw geloof niet waar was, zou u niet waardig 
zijn om de vervulling van mijn woord te ervaren. 
66  Laat uw ziel tot Mij naderen, want Ik zal haar geven wat zij nodig heeft. 
67  Ontvang goddelijk onderricht en luister onvermoeibaar naar Mij, dan zult ge in korte tijd ervaren 
hoe ge u aanzienlijk zult ontwikkelen in geestelijke kennis. 
68  Laat deze tijd van genade niet verloren gaan, bedenk dat jullie veel hebben moeten lijden om 
deze weg te kunnen bereiken en mijn openbaring te leren kennen. 
69  U plukt nu zoete vruchten na zoveel bitterheid. Verspil het niet, want morgen zul je het moeten 
brengen naar hen die hongeren naar vrede en waarheid. 
70  Als pijn u rein wast, bewaar dan reinheid in ziel en hart. Ik wil dat jullie je aan de mensheid tonen 
als een vernieuwd volk. Dan zul je dienen als een open boek voor andere mensen die zich momenteel 
door hun pijn heen aan het zuiveren zijn om waardig te worden mijn boodschap te ontvangen. 
71 Al deze volkeren en naties die de beker van het lijden tot op de bodem hebben leeggedronken zijn 
geroepen om spoedig mijn nieuwe manifestatie te kennen die honing en balsem zal brengen op 
zoveel pijn. 
72  Reeds heeft Mijn woord, dat in het tweede tijdperk werd gegeven, de grenzen der aarde bereikt. 
Maar weet of herinner u, dat dit het teken was dat Ik u gaf, dat Mijn terugkeer door alle mensen zou 
worden gevoeld. 
73  Laat u, voor wie Mijn woord beschikbaar is, de oproep tot uw medemensen richten. Zeg hun, dat 
Ik niet gekomen ben om hun overtredingen te oordelen, noch om hun vlekken te bezien, maar dat 
het hun nood was die Mij hen deed zoeken en dat Ik voor ieder van hen een geschenk van liefde bij 
Mij heb. 
74  Breng het geschenk van de liefde naar de harten. Dit zal je van pas komen als je mijn leringen 
naar onbekende landen brengt. 
75 Ontdekt gij niet in de kern mijner woorden de goddelijke begeerte, dat gij een rein volk moogt 
worden in denken, in aanbidden, in werken en in werken? 
76  Ik inspireer u om verdiensten te verwerven, maar u moet niet worden bewogen door een 
zelfzuchtig verlangen naar uw eigen verlossing, maar u moet uw werken doen met het oog op uw 
medemensen, met het oog op de komende geslachten, wier jubel zeer groot zal zijn wanneer zij het 
pad vinden dat door de "eersten" is geplaveid. Dan zal uw geluk grenzeloos zijn, want de vreugde en 
de vrede van uw broeders en zusters zullen ook uw ziel bereiken. 
Hoe anders is het met hen, die slechts hun eigen heil en zaligheid zoeken; want wanneer zij op de 
plaats komen, die zij door hun werken verkregen hebben, kunnen zij geen ogenblik vrede of vreugde 
hebben, wanneer zij denken aan hen, die zij achterlieten en die de zware last van hun lijden droegen. 
77 Voorwaar, Ik zeg u: de ware discipelen van deze leer zullen rechtvaardig en zuiver zijn in hun 
werken, gelijk hun geest, die mijn licht is. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 291  
 
1 volk: Op de dag van mijn vertrek zullen jullie een leegte om je heen voelen. U zult u zwak voelen 
omdat u gewend bent geraakt aan dit woord waarin u reeds lang bemoediging, troost, balsem en 
kennis hebt gevonden. Je zult deze manifestatie missen die je zoveel moed heeft gegeven in de strijd 
van het leven. 
2 Maar waarlijk, Ik zeg u, indien gij reeds een beter inzicht hadt, zoudt gij die dag met vreugde 
tegemoet zien, wetende dat mijn Geest niet van u scheiden zal en dat mijn ingeving u geen oogenblik 
zal ontbreken. 
3  Besef waarom Ik jullie zo vaak heb gezegd niet gewend te raken aan Mijn Woord, niet uit 
gewoonte naar Mij te luisteren. Want zij die zo gehandeld hebben, zullen dit woord missen met grote 
pijn in hun hart. 
4 Er rest jullie nog een korte tijd om veel leringen te begrijpen, jullie twijfels weg te nemen, jezelf te 
sterken in je voornemens en je bezinningen te doen en kennis te vergaren over de vaste grondslagen 
van wat mijn wet jullie schenkt. 
5 Gedenkt dat Ik jullie geleerd heb alles te verwerpen wat een opgelegde godsdienstoefening is en 
wat slechts een gewoonte is. vergeet niet dat ik godsdienstige praktijken, vormen van eredienst en 
geloofsbelijdenissen voor u heb vereenvoudigd en dat ik uw geweten het roer heb laten zijn om uw 
kleine levensschip te besturen. 
6 Ik heb u welomschreven beginselen gegeven, opdat gij geen onzekere leringen zoudt beproeven, 
ook al schijnen zij u geoorloofd en goed. 
7 Wie al zijn vertrouwen stelt in mijn woord zal niet struikelen noch falen, en weldra zal hij goede 
vruchten oogsten. 
8 de wet van de liefde, die naastenliefde, begrip en vergevingsgezindheid jegens uw medemensen 
inhoudt, is de grondslag die Ik u heb ingegeven voor uw geestelijke zending. 
9  Om mijn waarheid te kennen is geen menselijke geleerdheid nodig, noch de kennis van mensen die 
in hun boeken is vervat. De geest heeft de gave en het vermogen om de waarheid te doorgronden. 
10 Daar mijn woord gemakkelijk te begrijpen is en de beginselen van mijn leer volkomen duidelijk 
zijn, behoeft gij niet te vrezen, dat onvoorziene moeilijkheden u zullen verhinderen vast op uw weg 
te gaan. 
11 Ik heb jullie harten gelezen en ik heb gemerkt dat jullie trouw willen blijven aan deze opdracht die 
ik jullie heb gegeven. Waak en bid, luister en denk er goed over na, opdat uw goede bedoelingen niet 
teniet worden gedaan door enige zwakheid van u op het ogenblik van de beproeving. Bedenk dat de 
scharen die Jezus volgden in het Tweede Tijdperk, en die Hem begrepen schenen te hebben, hun 
Meester alleen lieten in de ogenblikken van het offer, in het beslissende uur. Zelfs de apostelen, die 
Hem zo dicht hadden gevolgd, voelden in dat uur hun kracht en zelfs hun geloof verzwakken. 
12 De reden is dat de menselijke natuur zwak is en aanmoediging nodig heeft van een sterke geest. 
13 Drinkt dan van de wijn van mijn woord, opdat gij sterk zijt, en bewijst dan, wanneer de beproeving 
gekomen is, dat gij discipelen zijt, die getemperd zijt in gebed en in strijd, in zelfbezinning en in 
praktijk. 
14 Zoekt niet de verheerlijking van mijn werk door opzichtige middelen of openbare vertoningen, 
want uw triomf zou gemakkelijk instorten omdat u haar niet op stevige fundamenten hebt gebouwd. 
15  Maak geen indruk op uw medemensen met getuigenissen van wonderbaarlijke genezingen of 
duidelijke wonderen, want gij zoudt er slechts in slagen elkander met fanatisme te besmetten. Zij die 
waarlijk de waarheid belichamen, die een oprechte aanbidding van God weten te brengen, die 
waarlijk het zaad der liefde zaaien en verspreiden, zijn zo eenvoudig, zo bescheiden en nederig, dat 
zij onder anderen onherkenbaar leven. Ze bidden, en niemand weet het. Ze genezen een zieke, en 
weinigen of niemand ziet ze. Zij wenen omwille van een naaste, maar hun tranen zijn onzichtbaar 
omdat zij, in plaats van naar buiten te stromen, opstijgen naar de Vader. 
16  Maak je geen zorgen, mensen, ik zeg niet dat alles wat jullie doen onvolmaakt is. Ik corrigeer 
alleen wat verkeerd is, maar ik aanvaard alles wat je me aan goeds aanbiedt. 



17 Luistert hier door mijn woord aandachtig naar de leer, opdat jullie zullen leren. Maar let bij je 
levensdaden op de stem van je geweten, want die zal je zeggen of je goed of slecht handelt, of je je 
opdracht hebt vervuld of niet. Als gij dan uw hart voelt wenen om het lijden van uw medemensen; 
als gij de weldaden die gij van God ontvangt deelt met de behoeftigen; als gij de menselijke ellende 
begrijpt en u inspant om die te verlichten zonder daarvoor een beloning te verwachten - dan zult gij 
voor Mij gerechtvaardigd zijn en de vrede kunnen gevoelen die het geweten u brengt. 
18  Discipelen: Wat moet de Spiritualist doen om de Leer die hij praktiseert te helpen winnen in deze 
tijd van tragedies, oorlogen en pijn? Verenig u met anderen, en allen met Mij, opdat uw kracht en uw 
licht zich in de wereld zullen doen gevoelen. 
19 Kijk naar de mensheid: onverschillig voor geestelijke vooruitgang - niet alleen op materieel gebied, 
maar ook binnen religieuze gemeenschappen, waar traditie en gewoonte tot wet zijn verheven. 
20 Zie hoe, zelfs in deze tijd van wetenschap en menselijke vooruitgang, de mens nog steeds de mens 
doodt, naties hun banden van broederschap of vriendschap met andere naties verbreken, en de 
wereldbeelden van sommigen in conflict komen en botsen met die van anderen. 
21 Deze akkers, schijnbaar onvruchtbaar voor het Goddelijke, zijn niettemin geschikt om geestelijk te 
zaaien. Ga op weg en je zult bij elke bocht het verlangen naar licht, ellende, onwetendheid, pijn in al 
zijn vormen ervaren. Laat uw gedachten daarheen gaan, stuur ze vol goede wensen, lichtvolle ideeën 
en spirituele inspiraties. Laat uw oprechte woord gehoord worden, doordrenkt met licht, troost, 
balsem. Dan zul je ervaren dat de mensheid een geschikt veld is voor het werk van je geest. 
22  Werk onvermoeibaar aan uw levensweg en ik verzeker u dat de vrede die u daarbij zult ervaren, 
door de volbrachte missie, nog groter zal zijn wanneer uw ziel naar de andere wereld gaat. Maar 
denk voorlopig niet aan beloningen. 
23 Hoe ellendig is de mens die nog steeds denkt dat de ziel voorbestemd is om een eeuwige beloning 
of een eeuwige straf te ontvangen vanwege haar korte verblijf op aarde in het menselijk lichaam! 
24  Mijn woord zal in deze tijd het baken zijn dat licht zal brengen in de duisternis van de mensheid. 
Jullie zullen nu zien hoe deze wereld van vandaag - materialistisch, vijandig en egoïstisch - zal worden 
omgevormd, omdat mijn Leer, soms hevig als een storm en soms zacht als een briesje, zal wegvagen 
wat oneerlijk is en leven zal geven aan het goede zaad, zodat de mensen hun toekomst kunnen 
bouwen op fundamenten van liefde en harmonie. 
25 Wanneer de mensen het punt bereiken dat zij in liefde universeel denken, zal ieder trachten 
zichzelf te vervolmaken, anderen beter recht te doen en te dienen. Alle vrees voor straf zal overbodig 
zijn; de mens zal de wetten gehoorzamen niet uit vrees maar uit overtuiging. Pas dan zal de 
mensheid zich geestelijk en intelligent hebben ontwikkeld. 
26 Tot nu toe heeft de hoogmoed van de mens hem het geestelijke deel doen veronachtzamen, en 
het gebrek aan deze kennis heeft hem verhinderd volmaakt te zijn. 
27 Zolang de mens niet leert zijn lichamelijke en zijn geestelijke krachten in harmonie te houden, zal 
hij niet in staat zijn het evenwicht te vinden dat in zijn leven zou moeten bestaan. 
28 Mijn woord is met jullie geweest, mensen. Maar als u twijfelt, bid, mediteer, vraag om mijn licht, 
en u zult de opheldering ontvangen van wat u wenst te weten. 
29 Welkom, dwaalleraars, die hebben weten te volharden in het geloof, hier is de beloning voor jullie 
onwankelbare vertrouwen: het is mijn woord waarop jullie zo lang hebben gewacht. Drink er nu van 
tot je genoeg hebt gehad. 
30 Verwelkom hen die in het woord van de Meester geloven, want zij zullen de verwezenlijking van 
mijn belofte zien. 
31  Nu heb je gekregen waar je al zo lang om vraagt. Morgen, als je voor de grote menigte staat, zul 
je de reden van mijn roeping kennen. Ik alleen weet dat er veel mensen zijn die in afwachting van de 
blijde boodschap leven, en ik wil niet dat zij sterven zonder eerst mijn woord te hebben gehoord op 
de lippen van mijn getuigen. Zij zijn hongerig en dorstig, zoals jullie, maar zoals ik medelijden heb 
gehad met jullie noden, zo zullen jullie dat met hen hebben. 
32 De wereld wacht op mijn stem om haar te roepen; het hart van de mens, hoewel dood voor het 
geloof, wacht op de stem van Christus om tot haar te naderen en tegen haar te zeggen: "Sta op en 
wandel." 



33 De "doden", de "blinden", de zieken en de paria's vormen een zeer groot volk. Ik zal tot hen 
komen, want zij die geestelijk of lichamelijk lijden zijn het meest ontvankelijk voor Mijn 
aanwezigheid. De groten der wereld, zij die macht, rijkdom en wereldse heerlijkheden bezitten, 
denken niet dat zij Mij nodig hebben en verwachten Mij niet; wat zou Christus hun kunnen geven, 
daar zij zeggen dat zij alles al hebben? Wat geestelijke goederen of een plaats in de eeuwigheid? Ze 
zijn niet geïnteresseerd! 
34  Dit is de reden waarom Ik deze scharen van armen en zieken naar lichaam en ziel zocht om Mijn 
Leer aan hen bekend te maken; want zij verlangden naar Mij, zij zochten Mij. Het was dus niet meer 
dan natuurlijk dat zij Mijn aanwezigheid voelden toen de tijd kwam om Mij opnieuw aan de 
mensheid te tonen. 
35  Wanneer de tijd komt, zal dit immense volk van zieken, armen, verdrukten en paria's op mijn 
roep opstaan als het sterkste en meest onoverwinnelijke volk ter wereld. Geen menselijke macht zal 
haar stem tot zwijgen brengen wanneer zij opstaat en zegt: "De Heer openbaart zich in deze tijd. Hij 
zond ons zijn boodschap, opdat wij ons gereed zouden maken om Hem te ontvangen van Geest tot 
Geest." Zo zal het in waarheid geschieden, want het is de boodschap voor te bereiden en mijn 
onderricht dat ik overbreng door middel van stemdragers die voor dit doel zijn uitgekozen - een 
boodschap die mijn boodschappers in de verschillende delen van de wereld zal bereiken. 
36  Mijn woord over de lippen van mijn getuigen zal in de harten dezelfde uitwerking hebben als het 
op dit volk had toen zij het rechtstreeks uit de mond van een stemdrager hoorden. Maar je moet 
jezelf voorbereiden om met oprechtheid te spreken. In gebed en naastenliefde zult gij u kunnen 
bezielen, en waarlijk ik zeg u, de "doden" zullen dan opstaan, en de ongelovigen zullen bekennen dat 
alleen de discipelen van de heilige Geest zo kunnen spreken. 
37  Ik bereid jullie voor, want jullie zullen een mensheid ontmoeten zonder vrede, zonder liefde, 
zonder broederschap, zonder harmonie. Je zult hem de goddelijke boodschap brengen die ik je heb 
laten verspreiden. Dan zullen jullie het wonder van vernieuwing dat jullie in jezelf hebben zien 
gebeuren, herhaald zien worden in de volkeren en naties waar Mijn woord ook zal doordringen, en 
de ketenen van materialisme, afgoderij, ondeugd en onwetendheid verbreken. 
38 Een grote opdracht zullen jullie in dit Derde Tijdperk moeten volbrengen, zodra ik jullie als 
Meesters in de wereld achterlaat. 
39 Heden ben je het kleine kind dat mijn woord ontvangt, morgen zul je de leerling zijn die de leer 
bestudeert, en later de meester of apostel die de ontvangen leer volgt en voorleeft. Vergeet niet dat 
de eenvoud van mijn woord u het begin van uw vergeestelijking heeft gegeven, zodat gij er nooit 
overbodige dingen aan moet toevoegen. 
40  Vergelijk altijd uw heden met uw verleden, zodat u kunt bepalen of u vooruitgang hebt geboekt 
of dat u tot stilstand bent gekomen. Hoeveel zielen zijn niet wakker geworden door deze beproeving 
en hebben niet uitgeroepen: "Heer, hoe is het mogelijk dat ik zo lang heb geslapen? Hoe kan ik 
lethargisch en onverschillig blijven, terwijl U onder ons spreekt? Hoe zou ik U kunnen verloochenen, 
aangezien ik U in mij draag?" 
41  Niemand zal de kracht van Mijn woord kunnen weerstaan, want het heeft de macht zielen op te 
wekken, het hardste en ongevoeligste hart te doen voelen en beven. Ik heb u niet hoeven kastijden 
om u te dwingen de opdracht uit te voeren, noch heb ik geweld gebruikt om u op dit pad te brengen, 
ik heb u zelfs niet geïntimideerd door woorden en dreigementen. Mijn stem is liefdevol en 
overtuigend geweest, en heeft geloof, vertrouwen en gehoorzaamheid in u gewekt. 
42 Zo moeten jullie ook morgen tot je medemensen spreken en liefde opwekken en geen angst, want 
dan zou het zaad niet waar zijn. 
43 Mijn werk moet de mensheid zuiver bereiken, opdat zij op weg gaat om mijn wet te vervullen en 
het kruis van haar verlossing te omhelzen. 
44  "Ik heb een belofte gedaan aan de mensen, aan de gehele mensheid, en ik zal mij daaraan 
houden, want mijn woord is dat van een koning. Ik zal er door Mijn discipelen het gouden graan van 
Mijn woord heen zenden en dit zal dienen tot voorbereiding van de mensen, opdat zij spoedig zullen 
genieten van de verhandeling van geest tot geest. Want na 1950, noch hier noch op enige andere 
plaats zal Ik Mij nog eens kenbaar maken door het orgaan van de geest van een stemdrager. 



45 Verenigt u, mensen, want de beproevingen naderen. De vijanden van mijn woord zullen zich ook 
verenigen om u te bestrijden en u te verstrooien. Maar als jullie vertrouwen op de kracht van het 
gebed en je sterken in mijn woord, zullen jullie niet verslagen worden. Uw macht zal geestelijk zijn; 
nooit zal zij gebaseerd zijn op geld of aardse macht. 
46 Maak gebruik van deze gelegenheid, mensen, wacht niet op andere tijden, want die zullen jullie 
nooit komen brengen wat jullie niet wisten te gebruiken. 
47 Zit aan mijn tafel met het geestelijk verlangen altijd te leren van datgene wat uw Meester u 
openbaart. 
48 Deze laatste jaren van mijn manifestatie zullen onuitwisbaar zijn in allen die waarderen wat er 
door mijn Geest in hen is binnengestroomd. 
49 Mijn discipelen zullen onvermoeibaar spreken over alles wat de Meester hun heeft geopenbaard 
en bekend gemaakt. 
50  Voor hen die dagelijks leven en de ene dag als de andere en de ene les als de andere, zullen de 
heerlijkheden die Ik heb bewaard voor de laatste dagen van Mijn manifestatie onopgemerkt 
voorbijgaan. Evenmin zullen zij de verandering bemerken die moet plaats hebben vanaf het ogenblik 
dat mijn woord eindigt. Want zij hebben nooit het verlangen gehad om op te stijgen, noch hebben zij 
gehouden van de evolutie die voor de ziel vooruitgang en volmaaktheid is. 
51  Ik moet zo spreken opdat zij die nog slapen wakker worden. Want ik wil niet dat een deel van dit 
volk zalig wordt terwijl het andere deel omkomt. Mijn wens is dat jullie allemaal naar het licht stijgen. 
52  Ieder zal een open boek zijn voor zijn medemensen, en op de bladzijden zal worden weerspiegeld 
wat ieder in zijn ziel draagt. De bladzijden van dit boek zullen uw werken zijn, en als er spiritualiteit, 
liefde en wijsheid in uw wezen is, zal de wereld u erkennen als de inwijders van een nieuwe tijd, als 
de herauten van een tijdperk van licht en geestelijke ontwikkeling. 
Indien daarentegen uw eredienst slechts traditioneel en uiterlijk is, zal er slechts fanatisme, 
onwetendheid, verwarring en duisternis in uw boek zijn. Voor deze laatsten zou het veel beter zijn 
niet over mijn Werk te spreken totdat het licht in hun geest is gedrongen. Want hun zaad zal, in 
plaats van heilzaam te zijn, schadelijk zijn voor het werk van anderen, ook al hebben zij goede 
bedoelingen. 
53 Wat hebt gij met mijn woorden gedaan, o volk, dat ik mij genoodzaakt voel zoo tot u te spreken 
op dit oogenblik, dat mijn verkondiging ten einde loopt? 
54  Gij zijt in slaap gesukkeld, mensen, omdat gij dacht dat deze verkondiging eeuwig zou duren en 
dat zij geen ander doel zou hebben dan u door mijn woord te behagen en elke lijder te genezen die 
tot u zou komen. Vandaag heeft de werkelijkheid u wakker geschud: 1950, het jaar dat duizenden 
malen als het laatste van mijn verkondiging is aangekondigd, is nabij. 
55 Weinigen, zeer weinigen, zijn het die "waken" in afwachting van het jaar 1950 en zich 
voorbereiden op de beproeving die voor hen het einde van deze periode zal zijn. 
56  Dit jaar zal niet alleen voor dit volk belangrijk zijn. - Nee. Is het voor u de afsluiting van een 
periode en de geboorte van een andere, voor de kerken zal het een jaar van oordeel en introspectie 
zijn. Voor de wetenschap en voor de gehele mensheid zal het een tijd van beproeving zijn. 
57  Wanneer dit werk zich verspreidt en de mensen leren dat Ik in 1950 voor de laatste maal Mijn 
woord heb laten klinken door het menselijk verstandsorgaan, zullen zij begrijpen dat alles wat zich in 
die dagen in uw leven openbaarde, oproepen van de Heilige Geest en vonken van Zijn licht waren. 
Zelfs de theologen zullen dan tot bezinning komen. 
58  Waakt en bidt, gij scharen. Want hoewel het uur waarin Ik voor de laatste maal tot u spreek reeds 
zeer nabij is, is er nog tijd voor u om door oprechte introspectie tot inzicht te komen in wat er nu 
gebeurt en in wat u in de toekomst te doen staat. 
59  Dit is een opdracht om u voor te bereiden - nog een die ik u geef - opdat u niet zult falen in het 
werk dat u te doen staat. 
60 Wees gezegend, mijn volk. Jullie komen om mijn woord, dat troost en voeding is voor jullie ziel. Je 
hebt geleerd de essentie, de betekenis eruit te halen en mijn wil te onderscheiden. 
61  Dit Woord, dat uw slapende zielen heeft wakker gemaakt, is vandaag uw vreugde en heeft uw 
harten vervuld met vrede en liefde. Het heeft hen die sidderden van koude omhuld, en heeft hoop 



vervuld bij hen die verlangen naar licht. Het is de openbaring die Ik in Mijn schatkamer heb bewaard 
voor het volk Israël en voor de gehele mensheid. 
62  Gedurende deze tijd heb ik tot u gesproken, zoals ik tot de bloedzuigers in de volgende wereld 
spreek. Ik heb geen onderscheid gemaakt met uw ziel omdat zij leeft in de aardse vallei waarheen Ik 
u heb gezonden. Jullie zijn allemaal even geliefd door Mij. Jullie zijn bezig jezelf te ontwikkelen, naar 
Mij toe te groeien. Want aan het einde van de weg wacht ik op u, en mijn goddelijke schoot eist uw 
aanwezigheid. Leer de weg, opdat gij het Vaderhuis, het Vaderhart, de Geest van uw God kunt 
bereiken. 
63  Ik heb Mijzelf aan u bekend gemaakt omdat gij altijd geloofd hebt in de Levende God, uw enige 
God, die nooit zwijgt, die zich niet verbergt, maar die altijd leidt, raad geeft en inspireert. Dit geloof 
voedt je en redt je. Indien drie van Mijn kinderen Mij op deze wijze zouden zoeken te midden van de 
mensheid, zou Ik reeds Mijn weldaden uitstorten door hun bemiddeling. Maar Ik zie dat grote 
scharen naar Mij luisteren en in Mij geloven. Het volk Israël zal spoedig compleet zijn - de 144.000 die 
Ik heb aangewezen zullen aan de voet van de berg zijn, in het stralende "dal", in de uitverkoren stad. 
Dan zal mijn vreugde groot zijn. 
64  Wanneer gij u voorbereidt, zal Ik alle kennis die de mensheid nodig heeft in u storten. Ik geef 
jullie groot gezag, zodat jullie kunnen spreken over Mijn komst in de Derde Era. 
65 Mijn woord heeft u veel doen nadenken. Je bent aan een grote studie begonnen en hebt ontdekt 
dat mijn leer oneindig is, dat de horizon die zij biedt met de dag breder wordt, en dat je niet in staat 
bent haar in al haar waarheid te bevatten. 
Vandaag ontvangen jullie de ene lering na de andere en jullie kunnen mijn woord vergeten. Maar de 
tijd zal komen dat u zich elk van deze leringen op het juiste moment zult herinneren, en dan zal uw 
overredingskracht groot zijn. 
66  In het Eerste Tijdperk koos Ik degene die Mij op aarde moest vertegenwoordigen: Mozes, en door 
hem openbaarde Ik Mijn wijsheid, Mijn macht en Mijn strengheid. Jullie hebben Mij begrepen voor 
zover de geringe ontwikkeling van jullie ziel dat toeliet. Ik sprak door de mond van de aartsvaders en 
de profeten, en Mijn woord drong door in de harten. Het volk ontving Mijn ingevingen en Mijn 
geboden. Ik heb jullie door de woestijn laten trekken om jullie een grote les te leren, en jullie hebben 
je zielen ontwikkeld en geloof en vertrouwen in Mij ervaren. 
67  Na lange omzwervingen, na jaren van geduld en ervaring, zijt gij het rijk Kanaän binnengegaan en 
hebt gij de belofte zien uitkomen die mijn Geest dag aan dag herhaalde. Je hebt het gezegende en 
toebereide land gevonden. Het was een oase van vrede die ik jullie gaf opdat jullie zouden geloven 
en vermenigvuldigen. Daarna, toen gij onderricht waart door Mijn gezanten, ging gij onder de 
mensen en droeg het getuigenis van het verbond dat God met de mensen gesloten had. 
68  Zo heb Ik u te allen tijde door Mijn beloften bemoedigd. In dit Derde Tijdperk heb Ik u gezegd: Ik 
vertrouw u het werk van vrede onder de mensheid toe. Ik zal het via jou volbrengen, zodra je er klaar 
voor bent. Maar niet alleen de huidige generatie zal eraan deelnemen, ook uw kinderen en hun 
nakomelingen zullen het vredeswerk voortzetten. Ik wijs de mensen een brede weg voor het 
volbrengen van deze missie. 
69  Denk aan de orders die ik aan het volk als geheel heb gegeven. De tegenslagen die je op je pad 
tegenkomt zijn groot, en je moet dus sterk en krachtig zijn om het doel van je bestemming te 
bereiken. Jullie moeten leven in gemeenschap met de Vader, in volmaakt gebed, en Mijn wetten 
naleven zonder ooit te vervallen in fanatisme of mystiek, want jullie zullen Mij alleen liefhebben in de 
tempel van jullie hart. 
70  De gave van het innerlijke woord zal in allen zijn, en zo zult gij mijn werk gemakkelijk kunnen 
verklaren. U zult de harten van de mensen troosten en hun het brood geven dat zij nodig hebben. U 
zult de ziekten van de ziel en van het lichaam genezen. De mens lijdt in deze tijd omdat hij is 
afgeweken van de vervulling van de Goddelijke, zedelijke en natuurlijke wetten, en hulp zoekt bij de 
brokstukken van deze wereld. Hij weet niet dat de bron van zijn ziekte in zijn ziel ligt. Hij heeft tot op 
de dag van vandaag niet willen terugkeren tot het oerbeginsel van wetten, van orde, van de 
geestelijke vervulling van plicht, en is niet teruggekeerd tot de bron waaruit al het goede voortkomt. 
Zolang hij zijn blik niet nederig op Mij richt, en de gevoelige snaren van zijn hart verhard blijven, en 
geloof niet zijn gids is, zullen de mensen ten prooi blijven vallen aan dwaling, zullen zij blijven 



verzieken en vergaan. Maar u, volk van Israël, laat Ik vol moed, vrede en genezende kracht achter, 
zodat u die in Mijn naam aan uw medemensen kunt schenken. 
71 Sta een ogenblik stil bij de koortsachtige koers van deze wereld naar de afgrond. Wat zoekt de 
mensheid? Wat zie ik in hun aspiraties? Alleen pijn, wanhoop en dood. De stem van het geweten is 
stil, en zijn lamp is uitgegaan. Zij beleeft de grote dag van haar verzoening, en haar pijn is groot. 
72 Stop haar, mensen, voordat ze nog lager valt! Worstel met je gebed en je gedachten. Geef het 
goede voorbeeld, en wanneer u beproevingen overkomen, geef dan tekenen van uw geloof en hoop, 
en zie daarin slechts een gelegenheid om uw ziel te zuiveren. Wees eenvoudig in alles wat gij doet, 
opdat de uwen u begrijpen; maak uw leven niet ingewikkeld. Wees zachtmoedig als Jezus en 
eenvoudig als kinderen en oude mannen, want deze deugden zijn een teken van spiritualiteit. 
73  Weest ook als de boer die zich verlustigt in zijn zaad, die leeft in vereniging met zijn God. De boer 
bidt wanneer het licht van een nieuwe dag schijnt, waarop hij een nieuw dagwerk zal volbrengen; en 
's middags en 's avonds, wanneer de zon ondergaat, richt hij zijn ziel weer op om te danken voor alles 
wat zijn Heer hem heeft geschonken. Voor hem is alles wat hij ontvangt glorieus en volmaakt. De 
zon, het water, alle elementen spreken tot hem van zijn God, en in hen bemint hij Hem, zoekt hij 
Hem, en aanschouwt hij Zijn tegenwoordigheid. Weest gij ook arbeiders op het geestelijke veld. 
74  Ik heb u in deze tijd geen materiële landbouwgrond gegeven om te bewerken. Je handen zijn niet 
in staat om groeven te trekken om er materiaalzaad in te laten zinken. Maar Ik heb jullie geroepen 
om Mijn Woord te zaaien in de harten. Jullie dagelijkse werk is geestelijk; Ik heb jullie alles gegeven 
wat nodig is voor je werk - het Licht, de Liefde, het Woord. Zo heb Ik sommige van Mijn kinderen zich 
zien verheugen in hun eigen zaaien. 
75  Mijn voordelen zijn niet onopgemerkt aan hen voorbijgegaan. Altijd hebben zij daarop van Mij 
gehoopt, en op moeilijke ogenblikken hebben zij gezegd: "De Heer beproeft mij om mijn geloof te 
zien." U hebt pijn geen "vijand" genoemd en bent niet moe geworden van de ontelbare 
beproevingen die Ik u heb gezonden. 
76  Geliefde mensen, jullie weten dat jullie in Mij leven en dat Ik al jullie daden leid, dat Mijn 
barmhartigheid jullie verheft op het moment dat de beproeving in jullie hart vruchten achterlaat van 
introspectie en versterking. Gij hebt mijn woord en mijn wetten leren kennen, en gij weet dat er 
naast mijn liefde en mijn goedheid ook mijn rechtvaardigheid en mijn strengheid is. Als je zondigt, 
moet je lijden onder de gevolgen van je overtreding. 
77  Ik spreek dagelijks tot de harten der mensen, maar de mensheid heeft Mijn taal niet willen 
verstaan. Israël heeft tot Mij gesproken, maar een groot deel van de mensheid leeft ver van Mij. Hun 
godsdienstoefening is onvolmaakt, maar Mijn licht en Mijn gerechtigheid beroeren vandaag de 
harten, en zij beginnen te ontwaken en zich te herinneren dat er boven hen een God is die altijd 
liefdevol naar hen omziet. De mensheid is in chaos vervallen, en de mensen slagen er niet in hun 
problemen op te lossen. Hun wetten hebben zich tegen hen gekeerd, omdat die wetten gebaseerd 
waren op de onvolmaakte wetenschappen en het materialisme, die Ik zal vernietigen. In een korte 
tijd zal een tijdperk van licht schijnen voor de menselijke geest. De mensen zullen Mij gehoorzamen 
en Mijn wil respecteren. Ik stuur de beschermengelen om hun stappen naar Mij te leiden. 
78  Ik heb de geestelijke wereld voor korte tijd met de mensen laten communiceren. Hun geest, die 
even beperkt is als de uwe, heeft zich met zuiverheid en verhevenheid gemanifesteerd. Zij zijn 
neergedaald om jullie bij te staan in de grote strijd van het Derde Tijdperk, en jullie hebben hen 
duidelijk waargenomen. Hun heilzame invloed heeft vele harten bekeerd, en hun voorbeeld is 
waarachtig. 
79  Ik zegen de geestelijke werkers - de werkers die hun gave hebben ontplooid en deze geestelijke 
wezens zich hebben laten openbaren. Want zowel het een als het ander hebben verdienste in mijn 
ogen. Zij zullen zich aan u bekend maken tot 1950. Daarna zullen ze je voor altijd bijstaan, want dit is 
hun moeilijke opdracht. De mens heeft een spirituele gids nodig. De goddelijke gids staat boven alle 
geesten en is Mij. Maar op aarde heb ik aan alle mensen een engel toegewezen. Hoeveel hebben ze 
geleden omwille van jou! Hoe vaak hebben zij ook niet geweend toen zij de hardheid van het hart 
van de mens aanschouwden! Maar zij hebben Mij lief en vervullen geduldig hun taak. 
80  Nu is het begin van de tijd van de Heilige Geest, waarin de geestwezens, die andere "dalen" 
bewonen, zich aan jullie bekend maken - waarin alle grenzen worden afgebroken en waarin ook jullie 



je tot Mij kunnen verheffen en Ik tot jullie kom en Mijzelf door het menselijk verstandsvermogen 
kenbaar maak en tot jullie spreek in jullie eigen taal. 
81 Na 1950 zal Ik niet meer tot jullie spreken in deze taal; Ik zal tot jullie spreken in een hogere, 
verhevener uitdrukkingsvorm, die jullie geleidelijk aan zullen leren kennen - in die "taal" waarin 
stoffelijke woorden niet meer nodig zijn. 
Jullie zijn de spiritistische mensen die in deze tijd Mijn onderricht hebben ontvangen. Daarom 
verlang Ik van jullie vergeestelijking, opdat jullie ziel zich kan openbaren en geen hinder ondervindt 
op haar weg van evolutie, noch in haar gebed, noch in haar geestelijke handelingen, maar vrij is op 
haar weg en tot Mij komt. Ik heb u veel gesproken over de geestelijke dialoog, ik heb u gezegd dat u 
die op een superieure manier zult leren gebruiken, en u zult aan dit verlangen toegeven. 
82  Ik laat u bereid achter als het licht van de naties. Bereidt u voor, want Mijn Woord van deze tijd 
zal het Testament zijn, het beste boek dat er is, meer nog dan in uw handen in uw harten, want Ik 
heb u de volmaakte kennis geopenbaard. 
83  Zoals Ik in de tweede Era Mijn Leven voor jullie heb gegeven en Mijn Lichaam als een lam werd 
geofferd, zo zal Ik Mij in de derde Era offeren als een licht voor iedere ziel. Gezegend is de discipel die 
zich voorbereidt en Mij begrijpt, want zijn hart zal voor Mij een eeuwig tehuis zijn. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 292  
 
1 Ontvang nog een bladzijde uit het Boek der Wijsheid. Ik geef u de opdracht deze boodschap door te 
geven aan de komende generaties, die zich door hun grotere geestelijke ontwikkeling nog meer in 
mijn Werk zullen kunnen verdiepen. Deze generaties zullen de zaden van de vergeestelijking met zich 
meebrengen, en hun taak zal zijn een paradijs van vrede te bouwen in de harten der mensen. 
2 Ik heb aan de huidige mensen grote leringen gegeven, maar voor de mensen van morgen, Mijn 
toekomstige discipelen, heb Ik nog grotere openbaringen gereserveerd, omdat zij dan bereid zullen 
zijn ze te ontvangen. 
3 jullie hebben Mij dikwijls gevraagd wat er buiten deze wereld bestaat en of die sterren die in de 
ruimte rondcirkelen werelden zijn zoals jullie. Mijn antwoord op uw nieuwsgierigheid heeft de sluier 
van mysterie niet geheel opgelicht, want ik zie dat u nog niet over de noodzakelijke evolutie beschikt 
om het te begrijpen, noch over de spiritualiteit die strikt noodzakelijk is om met andere werelden in 
harmonie te zijn. Jullie hebben de leringen die de planeet waarop jullie leven jullie aanbiedt nog niet 
herkend en begrepen, en nu al willen jullie andere werelden zoeken. Jullie zijn er niet in geslaagd 
broeders onder elkaar te worden, bewoners van dezelfde wereld, en jullie willen het bestaan van 
wezens op andere werelden ontdekken. Voor nu is het voldoende dat jullie je herinneren dat Ik jullie 
in het Tweede Tijdperk heb gezegd: "In het huis van de Vader zijn vele woningen" en dat Ik jullie nu, 
ter bevestiging van die woorden, zeg dat jullie niet de enige bewoners van het heelal zijn en dat jullie 
planeet niet de enige is die bewoond is. 
4 Het zal de geslachten van morgen gegeven zijn de poorten te zien opengaan die hen nader tot 
andere werelden brengen, en zij zullen de Vader met recht bewonderen. 
5 Goedheid en liefde, waaruit naastenliefde en vrede bloeien, zullen de sleutels zijn die de deuren 
van het Mysterie openen, waardoor de mensen een stap zullen zetten naar universele harmonie. 
6 Goedheid en liefde, toegepast op uw leven, uw geestelijke eredienst, uw wetenschap en uw werk, 
zullen de mens tot ware wijsheid brengen. 
7 Vandaag de dag bent u nog steeds geïsoleerd, beperkt, gehandicapt, omdat uw eigenbelang u 
alleen voor de "wereld" heeft doen leven, zonder te streven naar de vrijheid en de verheffing van de 
ziel. 
8  Wat zou er van u, ijdele mensen - wezens die door uw materialisme klein zijn geworden - worden, 
als u de andere werelden zou mogen bereiken voordat u zich van uw menselijke fouten hebt bevrijd? 
Wat zou het zaad zijn dat je zou zaaien? Tweedracht, buitensporige ambitie, ijdelheid. 
9 Voorwaar, Ik zeg u, dat de mens, om de kennis te verkrijgen waarnaar hij verlangt, en de 
openbaring die hem bevrijdt van de vragen die hem kwellen en zijn nieuwsgierigheid wekken, zich 
zeer zal moeten reinigen en waken en bidden. 
10 Het zal niet de wetenschap alleen zijn die hem mijn geheimen zal onthullen; het is noodzakelijk 
dat dit verlangen naar kennis door geestelijke liefde wordt ingegeven. 
11 Als het leven van de mensen eenmaal spiritualiteit weerspiegelt - ik zeg jullie, dan hoeven zij niet 
eens moeite te doen om verder te kijken dan hun wereld, want tegelijkertijd zullen zij worden 
bezocht door hen die hogere woningen bewonen. 
12 Ik laat deze korte boodschap, waarvan de inhoud alleen is om u te zeggen: "Waakt en bidt, opdat 
gij niet in verzoeking valt." 
13  Voorlopig zult u zichzelf vragen blijven stellen en uzelf blijven beantwoorden. Het is noodzakelijk 
dat de krachten van de ziel aan allen bekend en ontvouwd worden, om te herkennen en te begrijpen 
wat God voor u bestemd heeft. Ik zie nog te veel onhandigheid om te doen wat goed is, om te 
bidden, om je Vader te aanbidden, omdat je je ziel niet toestaat zich uit te drukken of te werken, en 
je haar belet zich te ontplooien. 
14  U hebt ware schatten in u, bekwaamheden en talenten die u niet eens vermoedt, en als gevolg 
van uw onwetendheid vergiet u tranen als behoeftige mensen. Wat weet je van de kracht van het 
gebed en de kracht van de gedachte? Wat weet je van de diepe betekenis van de dialoog van geest 
met geest? Niets, jullie materialistische en aardsgezinde mensheid! 



15 Verhef eerst de ziel door haar gaven te ontwikkelen en streef pas daarna naar de kennis van dat 
wat buiten uw wereld en uw verstand bestaat. 
16 De menselijke geest is klein, hij is beperkt. Waarom vertrouwt u haar toe wat alleen de geestziel 
kan ontdekken en bevatten? 
17  Ach, gij dwaze kinderen van deze aarde, die Mij niet als Meester hebt gewild, noch hebt gij Mij 
geloofd, hoewel velen onder u zeggen dat zij Mij liefhebben! Nu zult gij eindelijk de waarheid van 
Mijn woord verstaan, wanneer gij belijdt dat Ik de Weg, de Waarheid en het Leven ben. 
18 Discipelen, het leven gaat aan jullie voorbij als een les van oneindige wijsheid, jullie ziel neemt toe 
in kennis en daardoor bereiken jullie een grotere verhevenheid. 
19 Oordeelt over uw eigen handelen, want de stem van het geweten zal u altijd de waarheid zeggen. 
Het zal u duidelijk maken of u te langzaam gaat, of u te snel gaat, of dat u stil blijft staan. 
20  Wie zichzelf tracht te kennen en te beoordelen, moet eerlijk zijn tegenover zichzelf en tegenover 
anderen. In al zijn handelingen zal hij de "stem" van zijn geweten horen, en zijn schreden op het 
levenspad zullen zeker zijn. 
21 Wanneer de geestziel over het lichaam begint te zegevieren, ervaart zij een zeer grote voldoening 
en een volledig vertrouwen in zichzelf. 
22 Maar de Meester zegt jullie dat, hoeveel inzicht jullie ook mogen hebben over de grotere of 
kleinere waarde van jullie werken, alleen de Vader, die de hoogste Rechter is, de beslissing kan 
nemen in dit laatste oordeel. 
23 Denk niet, omdat je op het ogenblik dat je een goed werk doet de waarde ervan niet kent, dat je 
nooit zult weten wat voor goeds je gedaan hebt. Ik zeg jullie dat geen van jullie werken zonder 
beloning zal zijn. 
24 Wanneer je eenmaal in het geestenrijk bent, zul je beseffen hoe vaak een klein werk, schijnbaar 
van weinig belang, het begin was van een keten van goede daden - een keten die door anderen 
steeds langer werd, maar die degene die ermee begon voor altijd met voldoening zal vervullen. 
25  Dit alles moet gij weten, gij die in de harten zaait het woord dat ik u in deze tijd heb gebracht. 
Want dikwijls zult gij tot uw medemensen spreken zonder de uitwerking te ondervinden die uw 
woorden hebben teweeggebracht - zonder te weten of zij vrucht droegen of niet, zonder te weten of 
in die harten het zaad is gestorven, dan wel of zij wisten hoe het te bewaren en te verspreiden. Dit 
alles zult u meemaken tot u het einde van de weg bereikt. 
Werkt intussen, vermenigvuldigt uw goede werken onder uw medemensen, bereidt akkers voor hen, 
opdat het zaad, dat Ik u heb toevertrouwd, in hun werken zal voortkomen. 
26  Verre is de weg waarlangs gij de volheid van het licht zult bereiken. Geen wezen heeft een 
langere weg dan die van de ziel, waarop de Vader, de goddelijke Beeldhouwer, die uw ziel vormt en 
gladstrijkt, haar de volmaakte vorm geeft. 
27 Ik spreek tot u uitvoerig, opdat het u in uw reisbundel niet ontbreekt aan het koren, dat gij moet 
zaaien voor de vervulling uwer zending. 
28 zal het volk van God opnieuw onder de mensen verschijnen - niet een volk gepersonifieerd in een 
ras, maar een groot aantal, een legioen van discipelen van Mij, bij wie niet het bloed, het ras of de 
taal van belang is, maar de Geest. 
29 Dit volk zal zich niet beperken tot het onderwijzen van mijn leer door middel van geschriften. Om 
de woorden te laten leven, moeten ze geleefd worden. Dit volk zal niet alleen de verspreider zijn van 
geschriften en boeken, maar ook van voorbeelden en daden. 
30 Vandaag bevrijd Ik jullie van alles wat overbodig is, van wat onzuiver en onjuist is, om jullie een 
eenvoudig en zuiver leven in te leiden, waarboven jullie ziel kan uitrijzen en waarvan zij getuigt door 
haar werken 
31  Wanneer de tijd komt, zal Ik Mijn volk aan de mensheid voorstellen, en noch de Meester zal 
beschaamd worden over zijn discipelen, noch de discipelen zullen hun Meester verloochenen. Die 
tijd zal samenvallen met die van de oorlog der wereldbeschouwingen, waaruit, als een vredesadem, 
als een lichtstraal, het spiritualisme zal oprijzen. 
32 Reeds zoekt de gerechtigheid van de Vader de aardse macht van de mensen, hun 
opeengestapelde schatten, om hen duidelijk te maken dat mijn Woord nooit heerschappij en 
materiële rijkdom zal gebruiken om te heersen of om zich te verspreiden. 



33 Van dat hele morele en materiële bouwwerk van de mensheid zal "niet één steen op een andere 
worden gelaten". Want om de "nieuwe mens" op deze aarde te laten verschijnen, is het 
onvermijdelijk dat elke vlek wordt uitgewist, elke zonde verwijderd, en alleen datgene wat goed zaad 
bevat, overblijft. 
34 De helderheid van mijn tegenwoordigheid en mijn gerechtigheid zal in de gehele wereld gezien 
worden, en in het licht van dat licht zullen de afgoden vallen, de tradities zullen vergeten worden, en 
de onvruchtbare riten zullen opgegeven worden. 
35 een "nieuw lied" zal ontspringen aan de ziel van allen die Mij niet konden zien en die Mij 
uiteindelijk zagen omdat zij Mij zochten ondanks hun onvolkomenheden; en jullie weten dat wie Mij 
zoekt, Mij altijd vindt 
36 Wat hen betreft die Mij verloochend hebben, die Mij gemeden hebben, die Mijn naam geheim 
gehouden hebben, die Mijn aanwezigheid niet willen erkennen, die beproevingen zullen hun op hun 
weg gegeven worden, waardoor hun ogen geopend zullen worden en ook zij de waarheid zullen zien. 
37 Wat heeft het voor zin dat sommigen Mij liefhebben onder onvolmaakte voorstellingen en 
anderen Mij verloochenen, want Ik weet dat zij allen behoeftigen zijn! 
38  De grote strijd is nabij; houdt allen uw wapens gereed. In deze strijd zullen jullie allen je aandeel 
hebben, zullen jullie allen je deel doen: heersers, geestelijken, wetenschappers, de rijken, de rijken 
en de armen - iedereen. 
39 Wat was er van de tempel van Salomo overgebleven toen het uur des oordeels kwam? Alleen de 
kennis van de wet geschreven in de gewetens. Rituelen, tradities, offers en offergaven - allemaal 
verdwenen. Het heilige der heiligen en het altaar werden vernietigd, maar de wet en de woorden van 
de profeten bleven. Want zij waren het die de mensheid op een nieuw tijdperk voorbereidden en de 
akkers moesten zuiveren opdat het nieuwe zaad zou ontkiemen. 
40  Dat Jeruzalem, waarvan het Israëlitische volk dacht dat het onkwetsbaar was, werd verwoest, 
evenals de Tempel, die hun trots was. Dit gebeurde omdat ik kwam om onder de mensen te regeren. 
Maar omdat Mijn Koninkrijk niet van deze wereld is, was het nodig de materiële tempel te 
vernietigen om het geestelijke heiligdom in het hart van de mens te bouwen. 
41 Begrijpt dan, waarom mijn apostelen van die tijd niets bouwden in materiële dingen, maar 
tempels bouwden van geloof, deugd en liefde in de harten, die woord, geest, werk, waarheid 
uitdrukken. Goud, wierook, liturgie bestonden niet bij hen. Als ze de zieken de handen oplegden, 
begonnen de zieken te snuiten. Wanneer zij over de leer van Christus spraken, richtten zij 
heiligdommen op in de zielen van velen. Toen zij over het kruis spraken, bleef het als een brandmerk 
in de zielen. 
42  "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld," zeg ik u nogmaals. De tempel van de Heilige Geest heeft 
geen materiële fundamenten, heeft geen altaren op aarde. 
43  In deze tijd, waarin gij de vernietiging aanschouwt van elke uiterlijke cultus die de mensheid heeft 
geschapen, zult gij velen angstig zien vragen: "Waarom heeft God dit laten gebeuren?" Zij zullen zich 
dezelfde vraag stellen als de Joden deden toen de verwoesting van hun stad plaatsvond. En het zal 
mijn volk zijn dat antwoordt, dat verklaart, dat aan de mensen openbaart dat een nieuw tijdperk is 
aangebroken en dat een nieuw zaad op het punt staat zich te verspreiden. 
44  De aarde zal nat zijn en klaar om het zaad van mijn zaaiers te ontvangen, en hier is het gepast dat 
u nadenkt over de verantwoordelijkheid van deze zaaiers. Zou het juist zijn dat dit volk, nadat de 
mensheid bevrijd zal zijn van fanatisme en zinloze aanbidding, met een nieuwe afgodendienst komt? 
Nee, geliefde discipelen en studenten. Daarom zijn er lessen en beproevingen bij elke stap van je 
reis. 
45 Groot is je lot! Laat u echter niet overheersen door de onheilspellende voortekenen, maar wees 
juist vervuld van moed en hoop bij de gedachte dat de dagen van bitterheid die naderen noodzakelijk 
zijn voor het ontwaken en de zuivering van de mensen, zonder welke u de zegevierende komst van 
de tijd van vergeestelijking niet zou kunnen meemaken. 
46  Leer boven tegenspoed uit te stijgen, laat neerslachtigheid geen bezit van uw hart nemen en zorg 
voor uw gezondheid. Moedig de geest van uw broeders en zusters aan door over Mij te spreken en 
hun Mijn Leer te tonen, die geloof en hoop doet ontbranden. 



47  Zie hoe neerslachtig veel mensen leven. Het zijn wezens die zich hebben laten verslaan in de 
strijd van het leven. Zie hoe vroeg ze verouderd en grijs geworden zijn, het gezicht verdord en de 
uitdrukking melancholiek. Maar als zij die sterk moeten zijn, zwak zijn, zal de jeugd verdorren, en 
zullen kinderen in hun omgeving slechts somberheid zien. 
48  U, mensen, onthoudt uw hart niet van al die heilzame genoegens waarvan gij, hoewel zij vluchtig 
zijn, kunt genieten. Eet uw nederig brood in vrede, en voorwaar, ik zeg u: gij zult het dan smakelijker 
en vaster vinden. 
49  Maak uit Mijn woorden op dat wat Ik van u wil vertrouwen, geloof, optimisme, gemoedsrust en 
kracht is, dat er ondanks uw moeilijkheden en beproevingen geen bitterheid in uw hart mag zijn. 
Welke vriendelijkheid of bemoediging zou u kunnen geven aan hen die het nodig hebben, als uw hart 
vervuld was van lijden, verdriet of ontevredenheid? 
50 In jullie beproevingen moeten jullie het beste voorbeeld geven van verheffing, geloof en 
nederigheid. 
51  Wie in staat is deze vergeestelijking aan zijn leven te geven, voelt altijd vrede, en zelfs als hij 
slaapt is zijn slaap kalm en rustgevend, waarvan de ziel gebruik maakt om zich los te maken van het 
lichaam in de richting van het hiernamaals, waar zij die goddelijke krachtstromen ontvangt waaruit zij 
zich voedt en waaraan zij het lichaam laat deelnemen. 
52  Laat niemand zeggen dat Mijn profetieën uw leven slechts somber maken; integendeel, Mijn 
woord redt u uit de somberheid. Begrijp dat Ik jullie heb voorbereid, zodat jullie je niet zwak voelen 
in de momenten van strijd. 
53 Jullie geest mag niet laf worden in de wetenschap dat de strijd nadert, noch mogen jullie eraan 
twijfelen dat de vrede in jullie wereld zal terugkeren. 
54  Ik heb u reeds gezegd dat gij aan het einde van de ene wereld en aan het begin van een andere 
wereld zijt. De planeet zal dezelfde blijven, de natuur zal dezelfde zijn, het licht zal ook dezelfde zijn, 
maar de manier van leven van de mensheid zal anders zijn, haar doelen, haar strijd en haar idealen 
zullen anders zijn. Gerechtigheid en waarachtigheid zullen zegevieren. 
55  De zielen die incarneren in de Mensheid van die dagen zullen in meerderheid zo toegewijd zijn 
aan het goede, dat wanneer er mensen verschijnen die geneigd zijn tot het kwade, zij zich zullen 
moeten onderwerpen, hoe machtig zij ook mogen zijn, aan het licht der waarheid dat hen wordt 
voorgehouden - geheel in tegenstelling tot wat thans gebeurt. Want omdat de corrupten in de 
meerderheid zijn, hebben zij uit het kwaad een macht geschapen die het goede verstikt, besmet en 
omarmt. 
56  Uw wereld zal een toetssteen voor zielen blijven, een wereld van strijd en herstel. Toch kan uw 
aarde Mij geen zielen van hoog aanzien schenken, die, wanneer zij van hier vertrekken, de woningen 
der rechtvaardigen naderen. Toch kan dit aardedal geen plaats bieden aan grote zielen die erop 
moeten komen wonen. Het is een wereld van onophoudelijke reïncarnatie, omdat de zielen in hun 
slechts langzame klim werken achterlaten die begonnen zijn zonder zorg of schuld, zonder betaling. 
57  Morgen zal deze aarde Mij prachtige geestelijke bloemen schenken in de werken van haar 
bewoners, en deze zullen Mij de rijpe vruchten brengen die zij zullen oogsten na een leven van 
volharding in de liefde tot de Vader en tot hun naaste. 
58  Hebt gij er niet aan gedacht dat het morgen uw kinderen zullen zijn die de aarde zullen bewonen? 
En wens je voor je kinderen iets beters dan wat je bereikt hebt? "Ja, Vader," zegt je hart tegen Mij. 
Daar gij deze gedachte, doordrongen van liefde en barmhartigheid, in u draagt, zuivert en effent hun 
pad. Ik wil dat zij het spoor van uw voetstappen terugvinden en dat zij de nederige erfenis die u hen 
nalaat, in ontvangst nemen, die door die generaties in hoog aanzien zal worden gehouden. 
59 Het doet er niet toe dat uw namen vergeten zullen worden, het belangrijkste zullen uw werken 
zijn, want deze zullen onuitwisbaar gegrift blijven op de weg die u hebt gebaand. 
60 Wie zal dit spoor kunnen uitwissen, daar het mijn gerechtigheid is, die het bewaart en beschermt? 
61 Zie hoeveel mysteries het Spiritualisme u uitlegt, hoeveel prachtige openbaringen het u brengt. 
62  Het zijn de stralen die het Boek der Zeven Zegelen op uw zielen doet nederdalen. Het is de stem 
van het Lam die spreekt en de inhoud van het Zesde Zegel bekend maakt. 
63 In de diepe verborgenheden van God dringt alleen het Lam door, om die wijsheid te openbaren 
aan de kinderen des Heren. 



64 Wanneer jullie, discipelen van het derde tijdperk, al volledig op de hoogte zijn van wat jullie 
hebben ontvangen, zullen jullie onmiddellijk beginnen met het verspreiden van het goede nieuws 
van deze boodschap, waarvan de inhoud bestemd is voor de gehele mensheid. 
65  Besef dat te midden van zulk een groot materialisme er ook mensen zijn die zich Mijn beloften 
van wederkomst herinneren, die de woorden van de profeten bestuderen en de gebeurtenissen van 
het leven onderzoeken, omdat zij willen weten of Ik spoedig kom, of Ik aanwezig ben, dan wel of Ik er 
geweest ben en reeds vertrokken ben. 
66  Tot jullie, die Mij in deze manifestatie hebben ervaren en er je zolang over hebben verheugd, zeg 
Ik: "Heb medelijden met de mensen, jullie broeders en zusters." 
67 Bereidt u voor, opdat gij de blijde boodschap moogt verkondigen, die door velen met vreugde zal 
worden ontvangen. Ik zeg u "door velen" en niet "door allen", want sommigen zullen u zeggen dat 
wat God in het "Eerste Tijdperk" heeft geopenbaard en wat Christus tot de mensen heeft gebracht, 
voor hen voldoende is. Dan zullen uw lippen, door Mij bewogen en geïnspireerd, tot de ongelovige 
mensen zeggen, dat het noodzakelijk is de nieuwe openbaring te kennen, om alle waarheid te 
kennen, die God in vroegere tijden aan de mensen heeft verleend. 
68  Hoe zult gij u door uw medemensen kunnen doen horen zonder u bloot te stellen aan spot en 
harde oordelen? Door u voor te bereiden als ware apostelen en dragers van deze waarheid, door dit 
licht in uw hart te dragen met de vermaning dat gij het aan de zielen der mensen geeft zonder 
schaduw en zonder smet. 
69 Niet jullie zullen de verlossers zijn van de volkeren der aarde, maar jullie zullen samenwerken met 
de Meester, de Verlosser en Heiland van deze en alle werelden, van jullie en van alle zielen. 
70  Ik wil Mij verlustigen in Mijn eigen Werk, Ik wil Mij geliefd en begrepen gevoelen door allen aan 
wie de Vader een vonk van Zijn eigen Geest heeft gegeven. Ik wil dat allen Mij bereiken om hen, 
vanuit Mijn Koninkrijk, de heerlijkheid van het Goddelijke Werk te tonen en dat allen in deze 
beschouwing de opperste gelukzaligheid ervaren van de hele weg die naar de Heer leidt te hebben 
afgelegd. 
71 Mijn werk is eeuwig; het einde van mijn woord onder u zal geen einde betekenen, maar veeleer 
het begin van uw strijd. 
72 De lippen van de stemdragers zullen niet langer mijn stem overbrengen, maar mijn inspiratie zal 
licht in hun geest brengen om hen te helpen het woord te begrijpen dat uit hun mond is gekomen, 
zodat zij zullen weten hoe zij het aan de scharen moeten uitleggen. 
73  Het doel van de manifestatie van Mijn Geest door deze geesten is juist geweest, dat jullie door 
deze leringen zouden leren Mij later te zoeken van geest tot geest. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 293  
 
1 Mijn Liefde verlicht jullie als een oneindige zon en omhult jullie allen. 
2 Hier ben Ik, Ik stort in uw gedachten Mijn gedachten uit, die een woord geworden zijn, aangenaam 
voor het hart, vertederend voor de geestziel, geen bitterheid in uw mond latend 
3 Zoals de bijen een honingraat maken en die druppelsgewijs met honing vullen, zo vullen de 
kinderen door wie Ik Mij bekend maak en die Ik Mijn Woord geef, druppelsgewijs met de essentie die 
van hun lippen komt, de harten van een volk dat verlangt naar geestelijke liefde; zij zijn het die de 
honingraat vullen met de essentie die van hun lippen komt; zij zijn het die de harten vullen van een 
volk dat verlangt naar geestelijke liefde 
4  Het aantal van Mijn volk is nog klein, maar Ik geef u Mijn onderricht als waren zij grote massa's 
mensen. Mijn liefde kon door dit kleine aantal niet worden tegengehouden, omdat in de Meester 
geen vooroordelen bestaan en ook niet kunnen bestaan, want die zijn eigen aan zelfzuchtige 
mensen. 
5 Wees welkom in het licht van de Verlosser, jullie mensen die gekweld worden door beproevingen 
en strijd, door twijfels en onzekerheden, beproevingen en pijn. 
6 Jullie hebben het medicijn voor de ziel nodig, en Ik kom tot jullie zoals Ik kwam in die Tweede 
Tijden - als een dokter voor ziekten van het lichaam en de ziel. 
7 Wanneer jullie hier komen gekweld door ernstige problemen, depressief door armoede, of angstig 
door het lijden van beproevingen, zoeken jullie in Mijn woord een of andere uitdrukking voor jullie 
pijn - een of ander woord dat aangeeft dat Mijn blik jullie heeft ontdekt en dat Ik jullie stemmen 
hoor. Dan raak Ik je hart aan en bewijs je dat niets voor Mij verborgen is. Ik stort Mijn vrede over 
jullie uit, Ik schenk jullie het uitgelezen feestmaal van Mijn leringen en Ik zend jullie weer gesterkt op 
de weg van het leven, van de strijd, van het herstel. 
8 In mijn onderricht leer je dat je in je beproevingen je kleine deel doet in geloof, in hoop, in geduld 
en in standvastigheid, en dat de rest gedaan wordt door de liefde van je Vader. 
9 Wie op Mij vertrouwt, zal niet kunnen wanhopen; en hoe zoet is het loon van hem die wist te 
vertrouwen op de liefde en op de barmhartigheid van zijn Heer. 
10 Ik ben Hij die tot uw hart nadert wanneer gij weent. Ik ben Christus, en Christus betekent liefde. 
11 Daarom genees ik u en bemoedig ik u, geliefd volk. want de tijden komen, dat Ik de Mijnen zal 
kiezen onder de meest voorbereiden en onder de meest vurigen, onder hen die het verst gevorderd 
zijn in het begrijpen van Mijn Woord, en zij zullen Mijn eerste afgezanten zijn, Mijn eerste getuigen, 
en ook de eersten die met hun Vader in gemeenschap zullen treden van geest tot geest. 
12  Denk echter niet, dat het Mij behaagt sommigen te kiezen en anderen te verwerpen; dit is 
nimmer het geval, discipelen. Maar Ik zal van jullie gebruik maken overeenkomstig de graad van 
voorbereiding die jullie geleidelijk bereiken en die jullie nodig hebben om Mij te kunnen dienen. 
13 Zoals nu degenen die zich hebben kunnen voorbereiden de geestelijke openbaring hebben 
verkregen door middel van het menselijk verstandsvermogen, zo zullen er tijden komen waarin mijn 
stem uw ziel zal bereiken als hemelse harmonie en uw geest zal verbazen en bewonderen door de 
wijsheid van mijn openbaringen en de lichtende ingevingen die mijn Geest u zendt. 
14 Deze tijd zal komen, twijfel er niet aan, maar ik stel hem niet vast. Veel hangt af van u, van uw 
ijver en uw liefde, opdat deze tijd niet langer iets van de toekomst is, maar heden wordt. 
15  Maar denk niet gering over hetgeen Ik u op dit ogenblik geef door het nederige intellect van uw 
broederlijke stemdragers. Want mijn onderricht leidt u op, opdat uw ziel zich kan ontwikkelen en de 
dialoog van geest tot geest kan verwachten. O, als je de geheime betekenis van elk woord van de 
Meester kon zoeken, hoeveel verbazingwekkende openbaringen zou je dan vinden! Hoeveel licht zou 
u gegeven worden om in uw leven toe te passen! 
16 Tot u, leerlingen van dit Werk en getuigen van dit Woord, zegt uw Meester dat als u deze les, die 
Ik u door de menselijke geest heb geopenbaard, niet begrijpt noch volgt, u niet zult kunnen overgaan 
tot het nieuwe onderricht dat aan uw geest is beloofd en dat rechtstreeks tussen de Meester en de 
discipel zal plaatsvinden - innerlijk, zonder dat er uiterlijke middelen of vormen aan te pas hoeven te 
komen. 



17 gij zijt nog niet op het hoogtepunt van het onderwijs dat ik u nu geef, en toch wilt gij reeds die 
genadegave bezitten? 
18  Als gij de graad van vooruitgang hadt bereikt die mijn woord eist, zoudt gij werken in het licht van 
uw geestelijke ziel, en uw heilzame invloed door anderen doen gevoelen. Maar het is niet zo, en 
daarom, tot uw grote spijt, herhalen de lessen zich. 
19  Drie verschillende manifestaties van één enkele Goddelijke Geest zijn de openbaringen geweest 
die de mens van God heeft ontvangen door de tijden heen, verdeeld in drie tijdperken. Vele malen 
en op vele manieren heb ik u uitgelegd wat u ten onrechte de "Allerheiligste Drievuldigheid" noemt, 
en wat u niet kon uitleggen omdat u het niet begrepen hebt. 
20 Ik heb jullie uitgelegd dat wat jullie Vader noemen de absolute macht van God is, de universele 
Schepper, de enige Ongeschapene; dat wat jullie Zoon noemen Christus is, dat is de openbaring van 
de volmaakte liefde van de Vader voor zijn schepselen; en dat wat jullie Heilige Geest noemen de 
Wijsheid is die God jullie zendt als licht in deze tijd waarin jullie geest in staat is mijn openbaringen 
beter te begrijpen. 
21 Dat licht van de heilige Geest, die wijsheid van God, zal weldra heersen in dit derde tijdperk dat 
jullie zien aanbreken, en zal de geesten verlichten van een mensheid die behoefte heeft aan 
spiritualiteit, dorst naar waarheid en hongert naar liefde. 
22  Drie "koninkrijken" heb Ik onder de mensen gevestigd, die weldra tot één zullen worden 
verenigd. 
23 De eerste was die van de macht en de wet, de tweede die van de liefde, de derde die van de 
wijsheid. 
24 Wanneer de mens eenmaal leeft in harmonie met de Wet, de leringen en de openbaringen die Ik 
hem in elk "koninkrijk" heb gebracht, zal hij naar waarheid kunnen zeggen dat het Koninkrijk der 
hemelen is doorgedrongen tot in het hart van de mens. 
25 Het is eveneens waar, mensen, dat één God zich aan de mensen heeft geopenbaard, zij het onder 
drie verschillende aspecten: Als je in de werken van de Vader in die eerste eeuw de liefde zoekt, zul 
je die vinden; en als je het licht van de wijsheid zoekt, zul je die eveneens ontdekken, zoals je in de 
werken en woorden van Christus niet alleen de liefde, maar ook de kracht en de wijsheid zult 
aantreffen. Wat zou er dan vreemd aan zijn als u in de werken van de Heilige Geest op dit moment 
zowel kracht, recht en macht, als liefde, tederheid en genezende balsem zou ontdekken? 
26 Dit is het hoogste koninkrijk - niet vanwege het licht, want dat is altijd hetzelfde, maar omdat de 
mensen meer in staat zijn tot een hoger leven. 
27  Het zal het Koninkrijk van Licht zijn dat de geesten en de zielen zal verlichten - een licht dat de 
mensheid zal transformeren. De helderheid zal zo groot zijn dat allen die Mij verloochend hebben, dit 
niet meer zullen doen, en zij die dwaas zijn geweest, zullen hun dwaasheid opgeven, want zij zullen 
de waarheid aanschouwen in helder daglicht en helder als het uitspansel. 
28  Intussen moet Ik uit de rest van de mensen een volk verwijderen dat bestaat uit harten van goede 
wil die, wanneer het uur komt, Mij zullen dienen als werkers van de vergeestelijking. Hier, in stilte en 
nederigheid, bereid ik hen voor en instrueer hen. 
29 Zoals de boer zijn land bewerkt, zoals de ambachtsman zich wijdt aan zijn werk, zoals de geleerde 
zich overgeeft aan zijn overpeinzingen en de filosoof aan zijn dromen - zoals alle mensen zwoegen in 
een droevige en wanhopige levensstrijd, zo zal Ik een volk scheppen, bezield door spiritualiteit, 
vrede, goedheid, door een hogere kennis van het leven, die werken en waken als een goede zaaier, 
die zwoegen als de geleerde, die dromen hebben als de filosoof, die strijden voor de ware voeding 
van de ziel, zoals de mensheid strijdt voor het dagelijks brood. 
30 De ware Spiritualist zal hij zijn die de wetten van de geest en die van de materie verenigt en er 
een deugdzame, gewetensvolle en hoge levensstandaard van maakt. 
31 Heden zijt gij mijn kleine leerlingen, die in hun eenzame meditaties langzamerhand hun ziel 
vormen, opdat zij daarna hun medemensen kunnen helpen om hun welzijn te verkrijgen. 
32 Een discipel van Jezus is iemand die overwint door het woord, die overtuigt en troost, die opricht 
en wakker maakt, die van de overwonnene een overwinnaar van zichzelf en van tegenslagen maakt. 
33  Een apostel van Christus kan geen egoïsme in zijn hart dragen, door alleen aan zijn eigen leed of 
zorgen te denken. Hij bekommert zich niet om het zijne, maar denkt aan anderen, in het volste 



vertrouwen dat hij niets heeft verwaarloosd, want de Vader staat degene die het zijne heeft 
achtergelaten om zich in te zetten voor een kind van de Heer dat geestelijke bijstand nodig heeft, 
onmiddellijk bij. En degene die zichzelf vergeten is een buurman een glimlach van hoop te brengen, 
een troost voor zijn droefheid, een druppel balsem voor zijn pijn, vindt bij zijn terugkeer zijn huis 
verlicht door een licht dat zegen, vreugde en vrede is. 
34 Zodra de mensen zich een weinig voelen als broeders en zusters van hun naasten en een weinig 
als ouders van de kinderen van de gehele aarde, dan zullen zij een vaste stap gezet hebben in mijn 
leer. 
35 Hoe weinigen kennen de grote wetenschap van het leven, waarvan de kracht en de oorsprong de 
liefde als grondslag heeft. 
36 Wie leert goed te zijn op grond van de goddelijke onderwijzing die mijn leer bevat, zal moeten zijn 
als het brood dat op de tafel verdeeld wordt, om het uit te delen aan allen die er hun plaats aan 
innemen om te eten. 
37 Jullie kunnen niet beweren dat jullie mijn weg van liefde bewandelen zolang jullie nog niet 
helemaal vervuld zijn van goedheid en jullie je geestelijke vooruitgang verwaarlozen - zolang jullie je 
bezighouden met het gedrag van anderen om dat te censureren en te veroordelen. 
38  Wees er zeker van dat zolang je je hart en je denken niet zuivert, je een belemmering zult zijn 
voor mijn licht om je wezen te bereiken en te doordringen. Want de slechte gedachten, woorden en 
gevoelens zijn hinderpalen voor dit licht, dat een en al zuiverheid is, om in uw ziel te wonen. 
39  U moet de woning reinigen, zodat Ik uw hart kan binnengaan - maar niet voor een ogenblik, maar 
voor altijd. Ik wil wonen in de geheime kamer van je hart. Maar houd op Mij te roepen alleen om er 
te zijn voor een paar korte ogenblikken, alleen zolang je voorbereiding duurt, om er daarna 
uitgegooid te worden zodra je hartstochten ontwaken. 
40 De wereld en haar verzoekingen zijn sterk, daarom moeten uw goede voornemens nog sterker 
zijn, opdat uw wil niet zwak zal zijn te midden van strijd en beproevingen. 
41  Soms herhaal Ik Mijn lessen omdat Ik uw ziel gevoelig wil maken en uw hart wil doen beven. Als Ik 
niet op deze manier zou handelen, zouden jullie in valse ideeën vallen over de waarheid van Mijn 
woord. Herinnert gij u, hoe het oude volk Israël in zijn God slechts onverbiddelijke rechtvaardigheid, 
strengheid en hardheid zag, en dat het daarom, omdat het dit denkbeeld van zijn Heer had, de vrees 
voor de straf was, die hen ertoe bracht de wet Gods te gehoorzamen? 
42  Gij weet reeds in welke dwaling die verkeerden, daar gij de oneindige liefde van de Vader voor de 
mensen hebt ontdekt. 
43  Gij ziet in God reeds minder een rechter dan de Vader van volmaakte en onuitputtelijke liefde, en 
ik zeg u dat het goed is dat gij in God uw Vader ziet. Toch moet ik u zeggen, om u wakker te houden, 
dat ook gij, evenals dat oude volk, in een nieuwe dwaling kunt vervallen, en deze dwaling kan zijn, 
dat gij u niet inspant om u zedelijk en geestelijk te verbeteren, of dat gij u niet bekommert om 
voortdurend en smartelijk te zondigen, in het vertrouwen dat de Vader boven alle liefde is en u zal 
vergeven. 
44  Zeker, God is liefde, en er is geen overtreding, hoe ernstig ook, die Hij niet vergeeft. Maar weet 
goed dat uit deze goddelijke liefde een rechtvaardigheid voortkomt die onverbiddelijk is. Wees je van 
dit alles bewust, opdat wat je als kennis van mijn leer in jezelf hebt ontvangen, overeenstemt met de 
waarheid en je alle onjuiste ideeën die in je aanwezig zouden kunnen zijn, vernietigt. Vergeet niet 
dat, hoewel de liefde van de Vader u vergeeft, de vlek - ondanks de vergeving - in uw ziel gegrift blijft 
en dat u die door verdienste moet wegwassen, en zo recht moet doen aan de liefde die u vergeven 
heeft. 
45  Gij zijt geneigd uw ogen te sluiten voor uw boze werken, uw zonden, en de ongewenste last op u 
te nemen en in een vreemd huis achter te laten. Maar uiteindelijk zul je begrijpen dat niemand de 
vlekken van schaamte beter kan wegwassen dan degene die ze in zijn hart heeft geprent. 
46  Waarom is uw gang zo langzaam, hoewel u de poort tot de zaligheid en de bron van genade 
wacht? De reden is dat het gevoel van kilte in het geloof in God, de wereldse scepsis u besmetten, en 
dat u zich soms voelt als mensen die niets meer van mijn barmhartigheid verwachten. 
47  Mensen die Mij vandaag horen - jullie mensen die geluk zoeken in het voorbijgaande leven vol 
genoegens - waarlijk Ik zeg jullie, uiteindelijk zullen alleen bitterheid en het verwijt van geweten in 



jullie mond blijven wanneer jullie zullen ervaren hoe anders en tegengesteld aan jullie illusies het 
resultaat van jullie streven is. 
48 Waarlijk, ik zeg u: om te leven, te strijden, te genieten, in lijden en in sterven, zult gij slechts 
staande kunnen blijven door op de ziel te leunen als op een staf, en de ziel moet steeds de stem van 
haar geweten horen. 
49 Alleen in het geloof zult gij de kracht vinden die nodig is. 
50  O gekwelde mensheid, verduisterd door pijn en bitterheid! Open uw ogen om de komst van het 
Koninkrijk van Licht te aanschouwen, de Geest der Waarheid, die neerdaalt om de zielen en geesten 
te wekken die tot op de dag van vandaag slapen. 
51 Christus spreekt tot u in de Geest, uw bemiddelaar tussen God en de mens. Want Christus is "Het 
Woord", is het Woord van God, het Woord van liefde en waarheid. Vandaag spreek Ik tot jullie in een 
van de ontelbare vormen waarin Ik Mijn Woord aan jullie kan openbaren. Morgen, als deze vorm van 
openbaring voorbij is, zal Mijn Woord worden opgeschreven en zo zal het in geschriften van 
provincie tot provincie, van huis tot huis, van hart tot hart gaan, sommigen wakker schudden, 
anderen bekeren, nog anderen troosten, hoewel Ik ook dit jullie moet zeggen: Sommigen zullen 
ongevoelig blijven voor de boodschap, en sommigen zullen er zelfs tegen godslasterlijk zijn. 
Maar dat is van geen belang, mensen. Er zullen tijden komen dat de massa's mensen gretig naar mijn 
woord zullen zoeken door de Schriften. Zelfs dit volk hier zal, wanneer het zich de betekenis en de 
klank wenst te herinneren van dat woord dat manna was in de woestijn van hun leven, met liefde en 
eerbied de bladzijden verzamelen waarop U mijn woord hebt geschreven. 
52  De mens heeft geestelijke wijsheid nodig en ik geef hem die, zoals ik vroeger heb gedaan, toen ik 
de mensheid zag hongeren naar liefde en hen die wijsheid heb bijgebracht. 
53  Voor God is er geen "onmogelijk": de mens heeft God nodig, en Hij is tot de mens gekomen. Hij 
heeft behoefte aan een hogere kennis, en de Heer heeft hem diepgaande lessen geopenbaard. Hij 
had een versterking van zijn geloof nodig, en de Vader heeft het geloof van het zeer geliefde kind 
versterkt. 
54 Laat het u niet verbazen dat Ik Mij in dit Derde Tijdperk kenbaar maak in de vorm die uw oren 
hebben aanschouwd en die uw hart heeft gevoeld. 
55  Vandaag hebben jullie Mij niet zien incarneren in een mens, maar de Aanwezigheid van Christus 
wordt in het Derde Tijdperk geopenbaard door de inspiratie en het vermogen om in contact te 
komen met Mijn Geest, die aan sommige van Mijn kinderen als taak is gegeven. 
56  De mensen zijn in grote verwarring geraakt door hun verkeerde interpretaties van wat God in 
vroegere tijden heeft geopenbaard - door hun onvermogen om door te dringen tot wat voor hen 
onbegrijpelijk is, door hun gebrek aan geestelijke kracht om het licht van de Eeuwige te kunnen zien 
voorbij de muur van hun materialisme. 
57  In het aangezicht van uw immens gebrek aan licht - licht dat wijsheid, liefde, verheffing betekent - 
moest ik komen. 
58  Om jullie dit Licht te geven was het niet passend dat Ik Mijzelf als mens bij jullie zou plaatsen. 
Want om jullie te stimuleren tot vergeestelijking, was het nodig dat Ik Mijn aanwezigheid zou 
openbaren in een geestelijke, onzichtbare, maar toch tastbare vorm voor jullie geloof en liefde. 
59  De komst van de Heilige Geest in dit Derde Tijdperk is de geestelijke openbaring van God, van die 
machtige en rechtvaardig-liefhebbende Jehovah, die zich in het Eerste Tijdperk openbaarde door de 
krachten der natuur, en van de liefdevolle Jezus, die waarachtig mens was, van wie de Vader sprak 
aan het begin van het Tweede Tijdperk. Vandaag kom Ik opnieuw tot de mensen, maar Ik kom als 
geest, omdat Ik weet dat jullie nu in staat zijn Hem te begrijpen en Hem te geloven wanneer Hij 
rechtstreeks met jullie communiceert. 
60  Dit is het Tijdperk van Licht, waarvan de helderheid je zal doen begrijpen wat je dacht dat 
ondoorgrondelijk was. Ik zal de essentie van de lessen uit het verleden in jullie harten achterlaten. 
Maar het fanatisme dat u om hen heen hebt gewekt, zal door de mensheid zelf worden vernietigd op 
het moment dat zij haar weg naar evolutie voortzet. 
61  Ik spreek hier tot allen, zonder ophouden u te onderscheiden naar godsdienstige 
gemeenschappen of geloofsovertuigingen. De geestelijke verdeeldheid en de verdeeldheid hebben 



de mensen geschapen, zij zijn het die elkander veroordelen, elkander bestrijden en elkander de 
waarheid ontzeggen. 
62  Ik heb allen lief en zoek allen, want ik zie u allen dwalen. Wat heb je gemaakt van de waarheid en 
de wet? Vele godsdiensten. Ik verwijt u dit niet - integendeel, het werd u toegestaan omdat u 
verschillende graden van begrip, vooruitgang en vergeestelijking had. Maar dat een godsdienstige 
gemeenschap de rest als vijanden beschouwt en elkaar bedreigt, verwondt en doodt - dat is nooit 
door mijn leer voorgeschreven. Ik zeg u dat zij die zo handelen geen verdedigers van de waarheid 
zijn, maar vijanden ervan. 
63  Waarom zijt gij vijanden onder elkander, ofschoon niemand vrij van schuld is? Waarom strijden 
tegen de wijze waarop anderen volmaaktheid willen bereiken en dichter bij hun Vader willen komen? 
Wie is hij die kan zeggen dat hij de waarheid brengt en bij God is, dat hij zich gered acht, en wie is hij 
die bestemd is om verloren te gaan? 
64 Hoe dwaas zijt gij nog om elkander te veroordelen! 
65 Schaamt gij u niet, dat gij in de volheid des lichts overtredingen begaat, en hoewel uw ziel reeds 
boven de menselijke ellende is verheven? 
66 Mensen, hier is de stem van de Heilige Geest, de geestelijke openbaring van God door middel van 
uw geest, die u niet een nieuwe wet of een nieuwe leer openbaart, maar een nieuwe, meer 
geavanceerde, meer geestelijke en meer volmaakte manier om met de Vader om te gaan, Hem te 
ontvangen en Hem te aanbidden. 
67 Als de Heer u heeft gezegd: "Gij zult God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel, en 
uw naaste als uzelf", en als de Meester u de leer van de liefde heeft gepredikt, dan zegt deze 
geestelijke stem, die uit dezelfde bron komt, u zich vast te klampen aan de wet van de liefde, omdat 
zij een kracht bezit die zelfs de grootste legers van de wereld niet bezitten, en dat hun veroveringen 
zeker en blijvend zullen zijn, omdat alles wat u bouwt op fundamenten van de liefde eeuwig leven zal 
hebben. 
68  De mensheid verkeert in tegenspoed, de menselijke geest is verstoord, het hart is hoogmoedig 
geworden door de vermogens die de mens op aarde heeft verworven. De remedie hiervoor is steeds 
binnen zijn bereik geweest, maar hij heeft ze afgewezen. Die remedie is spirituele kennis. 
69  Ik zeg u dat zij die ontwaakt zijn en zich bewust zijn van wat er gebeurt, het meest geschikt zijn 
om de geloofslamp van de mensen naar de Geest van God te ontsteken. 
70  Begrijp dat uw ziel zich moet ontwikkelen volgens haar vermogens, gaven en mogelijkheden, die 
u tot op heden bijna geheel onbekend zijn. 
71  Mijn Woord openbaart u geen bijzonderheden over uw verleden of uw geestelijke toekomst die u 
niet tot een goede bestemming zouden brengen. Ik leer jullie echter je taak te vervullen in de wereld 
waarnaar jullie zijn gezonden. 
72 Veracht daarom al die ideeën waarmee sommigen u willen imponeren door te spreken over uw 
verleden of uw toekomst in het leven van de ziel. 
73 Weet, leerlingen, dat de vergeestelijking het geweten in staat stelt zich duidelijker te uiten, en wie 
naar deze wijze stem luistert, zal niet bedrogen uitkomen. 
74 Maakt u vertrouwd met het geweten, het is een vriendelijke stem, het is het licht waardoor de 
Heer zijn licht laat schijnen - hetzij als vader, hetzij als meester, hetzij als rechter. 
75 laat uw geweten u in beproevingen zeggen, dat Ik u niet bestraf, maar dat gij u reinigt en dat gij, 
wanneer gij ziet, dat ontketende natuurkrachten terreur zaaien, niet moet lasteren door te zeggen, 
dat het een straf van God is, maar dat het een beproeving is om u te zuiveren 
76  Alleen de zuiverheid van de ziel zal haar de schittering van haar kleed van licht kunnen doen 
uitstralen. 
77 Streeft naar de zuivering die gij kunt verkrijgen door de beoefening van de liefde onder uw 
naasten. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 



Instructie 294  
 
1 In deze voor de mensen moeilijke en droevige tijden zal mijn Werk zijn als een vuurtoren voor de 
schipbreukelingen, als een schild voor de zwakken, als een reisbundel vol voedsel voor de 
behoeftigen. - Ik spreek figuurlijk tot u over het geestelijke. Want Ik heb u reeds gezegd, dat de mens 
niet leeft van brood alleen, maar ook van Mijn woord. 
2 Het is noodzakelijk dat jullie de betekenis van deze waarheid begrijpen. Want velen in nood, ziek 
van lichaam en ziel, zullen je pad kruisen. Maar waarlijk, ik zeg u, hun lichamelijke behoefte zal niet 
groter zijn dan die van hun ziel. Want dit zal bestaan uit ellende, honger, naaktheid, koude, angst en 
duisternis. 
3  Hoe bereid moet je zijn om in harten te kijken en te leren wat zij bevatten, wat zij verbergen en 
wat zij nodig hebben! Ik heb jullie geleerd zielen te voeden, hen te genezen, licht te geven en hen de 
weg te wijzen naar hun opwaartse evolutie. 
4  Wie dit woord hoort en het in zijn hart bewaart, zal een geestelijk leidsman, een geneesheer en 
een raadgever kunnen worden. In zijn woord zal hij een gave van vrede en troost hebben voor zijn 
medemensen die behoefte hebben aan licht. 
5  Terwijl gij de zieken geneest en hen het goddelijk woord laat horen, zult gij getuige zijn van de 
opstanding van vele zielen wanneer zij, ontwakend uit hun diepe slaap en geschokt door uw stem, de 
schatten en gaven zullen ontdekken die zij met zich droegen zonder zich daarvan bewust te zijn. Er 
zal dan grote vreugde in hun harten zijn, omdat zij zullen voelen dat zij erfgenamen van hun Vader 
zijn. 
6 Lange tijd voelden zij zich ver van de Heer verwijderd. Maar één enkel woord van een broeder, een 
boodschapper van die allerbeminnelijkste Vader, was genoeg om heel hun wezen te doen stralen van 
liefde en leven. 
7  Mijn roep zal iedereen bereiken en van het ene hart naar het andere overgaan. Op dezelfde wijze 
heeft het nieuws van mijn geestelijke aanwezigheid zich in stilte onder u verspreid, en de kennis dat 
het Derde Tijdperk nu hier is, is doorgegeven. 
8 Ik wil niet dat jullie je beroemen op mijn komst, noch dat jullie middelen gebruiken die vreemd zijn 
aan spiritualiteit om mijn boodschap te verspreiden. 
9 Neem als voorbeeld mijn apostelen, die met werken van liefde, met woorden vol licht en door 
geschriften die de waarheid weerspiegelden, aan alle volkeren van de aarde het getuigenis hebben 
gebracht dat Christus, de goddelijke Meester, met hen was geweest. 
10  Zwakke mensen, jullie willen je niet inspannen voor jullie eigen redding. zijn het offers die ik van 
je vraag? heel simpel is de taak die ik aan ieder van jullie heb toevertrouwd. Maar voor u verschijnt 
het als een kruis waarvan het gewicht uw kracht te boven gaat. 
11 als Ik jullie op de proef stel, wanhopen jullie en komen jullie in opstand tegen Mijn wil, ook al is 
die mild 
12 Waar is Abraham, van wie Ik het leven van zijn geliefde zoon eiste en die bereid was Mij te 
gehoorzamen? waar kon ik de kracht en het geloof vinden van Mozes die de woestijn doorkruiste, 
gevolgd door zijn volk? En de trouw van Mijn apostelen, om tot in de dood de voetstappen te volgen 
die hun Meester achterliet, waar zou Ik die nog kunnen vinden? 
13 Zie, Ik vraag van u niet het leven van uw kinderen, noch vraag Ik u uw bloed te offeren in Mijn 
Naam, en toch lijkt de zending die Ik u heb toevertrouwd u moeilijk en zijn er velen die haar 
weigeren. 
14 Ik heb u slechts de middelen getoond om goed te doen, om nuttig te zijn voor uw naaste, om zo 
de eeuwige vrede voor uw ziel te bewerken en uw medemensen te helpen de berg van de 
vergeestelijking te beklimmen. 
15 Laat de stem van jullie geweten spreken, luister ernaar en zeg Mij dan of deze zending die Ik jullie 
heb toevertrouwd een juk voor jullie is. Waarlijk, Ik zeg u, als gij altijd in staat zijt die innerlijke stem 
te horen, zult gij tranen van berouw moeten storten en tot Mij zeggen: hoe ondankbaar zijn wij voor 
U geweest en hoe onrechtvaardig voor onszelf! 



16 Wanneer gij deze overdenkingen hebt gemaakt en u in uw hart vaste voornemens hebt gevormd 
om uw zending met zachtmoedigheid en liefde uit te voeren, zult gij in uw ziel het licht van uw Vader 
voelen terwijl Hij u zegent. 
17 Wees niet bang, mensen, want Ik ga jullie voor, Ik zal jullie de weg wijzen en jullie weg verlichten 
als een grote vuurtoren. 
18  Als u deze les van vandaag opvat als een verwijt van de Meester, vat het dan zo op. Maar als jullie 
tot op de bodem gaan, daar zullen jullie Mijn gerechtigheid, Mijn liefde en Mijn ijver vinden voor het 
deel dat Ik jullie heb toevertrouwd in Mijn Werk. 
19 Realiseer je dat nu de Derde Tijd is, het Tijdperk van Spiritueel Licht. 
20 Wees blijde, want jullie zullen getuigen zijn van vele gebeurtenissen en de genade hebben om 
vele openbaringen te ontvangen. 
21 Uw hart is niet verhard, uw hersenen zijn niet gesloten voor mijn liefde, uw ziel slaapt niet. Open 
uw ogen voor het licht en verscherp uw zintuigen, opdat gij de tekenen, de oproepen en de 
openbaringen van mijn Geest en van de geestelijke wereld kunt waarnemen, die zich aan u bekend 
zullen maken. 
22 Voor ieder schepsel is de dag van zijn geestelijke bevrijding vastgesteld op deze tijd - de tijd 
waarin hij ophoudt voor altijd een slaaf van de wereld te zijn, een slaaf van de verzoekingen, een 
aanbidder van het lichaam en zijn genoegens. 
23 De valse sieraden zullen van u vallen, omdat de ziel de ijdelheden van de wereld afwijst om zich te 
bekleden met de waardige mantel van spiritualiteit. 
24  Voor hoevelen onder u die mijn woord in die tijd hebben gehoord, was de dag van uw bevrijding 
juist de dag waarop u die stem voor de eerste maal hoorde! Met hoeveel liefde hebt gij de 
gezegende datum, waarop gij u het wonder van uw opstanding tot het geloof herinnert, in uw 
geheugen geprent! 
25 Zalig zij die veel geweend hebben, maar wisten hoe zij moesten wachten. Welgelukzalig zijn zij 
die, hoewel zij gezondigd hebben, zich daarna gewillig aan de zuivering hebben onderworpen, omdat 
zij de komst van mijn woord in hun hart verwachtten. Zij waren in staat mij te voelen en te 
herkennen vanaf de dag dat zij voor het eerst mijn manifestatie bijwoonden, vanaf mijn eerste 
woord. Toen Ik de snaren van hun harten, die gevoelig waren geworden voor de pijn en tegenslagen 
van het leven, beroerde met Mijn Essentie, voelden zij het Goddelijk Levenssap van de Meester door 
hun hele wezen stromen, en op hetzelfde moment dat zij sterk werden, vielen ellende, vlekken, 
ondeugden, lijden, duisternis en vlekken van hun zielen, en daarna bekleedden zij zich met het 
gewaad dat de ziel van het licht eigen is, dat waarheid is. 
26  Er waren mensen tot mij gekomen die dood waren voor het geestelijk leven. Maar toen zij 
vertrokken, vertrokken zij als mensen die tot het geloof waren bekeerd, die eindelijk wisten welke 
weg de ware was. Want geloof is het kompas van de ziel. 
27  Het is een onuitsprekelijk geluk voor de ziel wanneer zij tot geloof wordt opgewekt! Maar dit was 
niet alles; er wachtte nog meer op hen die zo weer tot leven kwamen. Het was het geluk te weten 
dat zij op hun manier in staat zouden zijn "de doden" op te wekken, zoals zij van hun Meester 
hadden geleerd, en dat zij in staat zouden zijn elke aardbewoner die zij zouden ontmoeten en die 
zonder vaste bestemming in het leven ronddoolde, de weg te wijzen. 
28  Wie niet een naaste heeft gered, wie niet het verloren geloof of de gezondheid van een 
medemens heeft hersteld, zal zich die verrukking van de ziel niet kunnen voorstellen. Wie kan zich 
dan de vreugde voorstellen de Verlosser, de Trooster, de Meester, en de eeuwige opstanding van 
iedere ziel te zijn? Maar Ik heb die vreugde niet alleen voor Mijzelf gereserveerd, want Ik heb jullie 
deelgenoot gemaakt van elk van Mijn eigenschappen en jullie geleerd te redden, te genezen, te 
troosten en tot nieuw leven te brengen. Want Ik wil dat Mijn vreugde die van allen is, zoals Mijn 
Koninkrijk der Hemelen wacht op allen. 
29  Mensen, als u voelt dat een hogere macht uw wezen omhult, dan is dat omdat u mijn 
Aanwezigheid op dit moment voelt. Je hebt je ziel voorbereid en je lichaam ontvankelijk gemaakt. 
Daarom geniet je op dit moment, bewogen door mijn woorden, van de kracht die van mijn geest 
uitgaat. Denk: Als je deze vergeestelijking op alle momenten van je leven zou hebben, zou je overal 



het gevoel van mijn Aanwezigheid waarnemen. Dan zul je merken dat mijn gerechtigheid zich 
volledig manifesteert in jouw leven. 
30  Momenteel oordeel ik over de volkeren der aarde en beroer alle zielen met mijn licht. Maar 
slechts weinigen zijn zich ervan bewust dat hun oordeel is gekomen, en nog minder zijn er die de 
aanwezigheid vermoeden van de tijd die reeds in de voorbije eeuwen is aangekondigd. 
31  Aan allen heb ik de nodige tijd gegeven voor het onderzoek van hun leven in het licht van hun 
geweten, alsook voor hun berouw en vernieuwing, indien zij iets te verbeteren of goed te maken 
hadden. Zowel aan hen die regeren en wetten maken, als aan hen die de mensheid geestelijk leiden, 
als aan wetenschappers en allen die kennis verschaffen, heb Ik tijd gegeven om zich voor te bereiden. 
Want allen zullen de vragen moeten beantwoorden die Mijn gerechtigheid hen zal stellen. 
32  Als de mensen van vandaag niet zo hard en hardvochtig waren, zouden zij ongetwijfeld 
voortdurend boodschappen uit de geestenwereld ontvangen, en soms zouden zij zich omringd weten 
door massa's wezens die onophoudelijk werken aan de bewustwording van de mensen, en zij zouden 
merken dat zij nooit alleen zijn. 
33 Sommigen noemen die wereld "onzichtbaar", anderen "buitenaards". Maar waarom? Simpelweg 
omdat zij het geloof missen om het geestelijke te "zien", en omdat hun menselijke ellende maakt dat 
zij zich ver verwijderd en vreemd voelen van een wereld die zij in hun hart zouden moeten voelen. 
34 Ik moest dit volk hier, dat in de nederigheid van deze vergaderzalen bijeenkomt om Mij te horen, 
vrij maken van aardse goederen en van ijdelheden, opdat zij zouden worden aangetrokken tot iets 
dat juist niet van deze wereld is en dat is Mijn Leer. 
35  Ik heb u arm gevonden, wenend om de verloren goederen, en daarom een weinig teleurgesteld 
in de valse pracht van wereldse heerlijkheden, en een weinig minder gematerialiseerd. Dit helpt u 
om de aanwezigheid van het spirituele te voelen, en om te verlangen naar de ontplooiing en 
verbetering van uw ziel. Indien gij rijk en gezond waart, en te midden van gemakken, feesten en 
genoegens hadt geleefd, zoudt gij u dan op mijn roep hierheen hebben gehaast? 
36  Besef, hoezeer Ik Mij nog onder de mensen moet openbaren, opdat de vorsten Mijn leer volgen. 
37  Het is niet dat ik je arm wil zien, laat staan behoeftig aan wat nodig is om te leven en te 
overleven. Maar de geëvolueerde mens moet weten dat vóór de mens de ziel komt, want de ziel kan 
leven zonder het aardse lichaam, terwijl het lichaam niet kan bestaan zonder de ziel. 
38  Ik wil dat alles van jou is, maar dat je bewust gebruik maakt van wat je nodig hebt; dat je weet 
hoe je rijk kunt zijn in ziel en veel kunt bezitten in stoffelijke zaken, als je er goed gebruik van maakt 
en zowel het een als het ander zijn ware waarde en rang geeft. Hoe kan de ziel van een onmetelijk 
rijk man zichzelf schade berokkenen, als wat hij bezit voor het welzijn van zijn naasten is? En hoe kan 
een machtig man worden geschaad, wanneer zijn geest zich bij gelegenheid weet terug te trekken 
om te bidden, en hij door zijn gebed met Mij in gemeenschap is? 
39  Gij die deze tekenen hoort, verstaat de waarheid. Maar er zijn velen die juist op dit moment 
schipbreuk lijden in de duisternis, en die moet ik redden. In de naderende storm zullen vele schepen 
zinken, en er zal vrees zijn en geweeklaag en vervloekingen, wanhoop en tranen. Toch verzeker ik u, 
dat geestelijk niemand verloren zal gaan, want zelfs in de diepste duisternis zal er altijd een licht 
schijnen, een ster, een straal die de Geest is, waaruit een vonk van geloof en hoop zal neerdalen in 
het hart. 
40 Wanneer uit het binnenste van de mensen de roep om hulp tot Mij opstijgt, zeggende: "Mijn 
Vader, onze Verlosser, kom tot ons, wij vergaan", dan zal Ik hun Mijn tegenwoordigheid doen 
gevoelen, Ik zal hun Mijn oneindige barmhartigheid openbaren en het hun nog eenmaal bewijzen. 
41  Ik dorst naar uw geloof, naar uw berouw en naar uw liefde, een dorst die gij tot op heden niet 
hebt kunnen lessen. Want telkens wanneer ik u om het water van uw liefde vroeg, schonk gij mij de 
beker van gal en azijn. 
42 Mijn dorst is dat jullie elkaar liefhebben. Want het zou voor u genoeg zijn dit gebod te vervullen, 
en onmiddellijk zouden al uw pijnen, bitterheden en lijden ophouden. Mijn dorst is geen noodzaak 
voor Mij, maar voor jou. 
43  Discipelen, voel hoe ik u liefheb in dit woord. Heb Mij ook daarin lief, want Mijn Geest is in de 
betekenis ervan. 



44  Wanneer deze Leer zich verspreidt, zal u gevraagd worden naar het doel van deze boodschap, 
daar er reeds zovele godsdienstige gemeenschappen bestaan. Dan zult gij hun openbaren, dat dit 
woord tot de mensheid is gekomen om de mensen de dialoog van geest tot geest te leren, die hun 
godsdiensten hun niet leren, en dat deze boodschap het Goddelijke licht is, dat u alle geestelijke 
eigenschappen openbaart, die gij bezit. 
45  Dit volk zal de blijde boodschap van mijn Woord aan de gehele mensheid brengen, en daardoor 
zullen de mensen beseffen dat er slechts één trede is tussen hen en het Geestelijk Koninkrijk, en dat 
de oneindige afstand die zij menen te hebben tussen de ene wereld en de andere slechts het 
resultaat is van hun verbeelding, hun onwetendheid en hun veruitwendigde godsdienstoefening. 
46 In voorbije tijden was de mensheid slechts voorbereid op de tijd waarin de tijd geschikt zou zijn 
voor geestelijke communicatie. Het is nu de juiste tijd wanneer je ziel gesterkt is en tegelijkertijd in 
staat is om op te staan en zich te verbinden met het hogere leven. 
47  Mijn verkondiging door het menselijk verstand heeft u de waarheid bewezen van alles wat Ik u 
zojuist heb gezegd en heeft ook gediend als een aansporing voor dit volk dat Mij heeft gehoord en 
heeft hen zo geholpen de eerste stap te zetten naar de geestelijke dialoog. 
48  Zoals Ik jullie eerst onderwees, opdat jullie later stappen van grotere volmaaktheid op mijn weg 
zouden zetten, zo moeten jullie eerst met mijn woord spreken en het uitleggen, opdat wanneer mijn 
werk eenmaal door jullie medemensen is begrepen, zij bereid en in staat zullen zijn om met hun 
Vader en hun geestelijke broeders en zusters te communiceren. 
49  Niet al Mijn stemdragers waren in staat en bereid om zich voor te bereiden om Mij te dienen en 
dikwijls moest Ik Mijn licht doen neerdalen op onreine geesten die bezig waren met nutteloze 
dingen, zo niet met zondige dingen. Zij hebben door hun overtreding mijn gerechtigheid op het 
toneel gebracht, want hun geesten waren beroofd van alle inspiratie en hun lippen van alle 
welsprekendheid om de goddelijke boodschap uit te drukken. In die gevallen sloten de toehoorders 
hun oren voor die armzalige verkondigingen, maar in plaats daarvan openden zij hun zielen om in 
hen mijn aanwezigheid te voelen en mijn essentie te ontvangen. Het volk voedde zich met de 
essence die mijn barmhartigheid hun op dat moment zond; maar de stemdrager verhinderde een 
boodschap die niet van zijn lippen kwam, en dwong zo de aanwezigen om van geest tot geest met 
hun Meester te converseren, hoewel zij nog niet bereid waren om mijn inspiratie in die vorm te 
ontvangen. 
50  Er is nog tijd genoeg voor de stemdragers en de gemeenten om zich voor te bereiden opdat zij in 
het laatste jaar van Mijn manifestatie door het intellect van de mens, Mijn Woord zijn hoogtepunt 
zullen zien bereiken door de hoogste en meest lichtende leerstellige verhandelingen die gij tot dan 
toe hebt gehoord. Ik ben bereid jullie te belonen door jullie die voorbereiding en dat verlangen te 
schenken, als jullie je er werkelijk klaar voor maken. Mijn licht zal in stromen komen, je ziel 
overspoelen en haar verzadigen met kracht, wijsheid en vergeestelijking. 
51  Dus het afscheid van mijn woorden moet aan het einde van deze tijd van mijn manifestatie zijn - 
in de grootst mogelijke voorbereiding van ziel en geest, zodat wanneer je mij niet meer in deze vorm 
hoort, je het immense verlangen voelt om mijn stem te horen, en dit verlangen spoort je aan om mij 
te zoeken in het Oneindige, in het Goddelijke. Want daarmee hebt gij een vaste stap gezet naar de 
geestelijke aanbidding van God, naar de ware dialoog tussen de kinderen en de Vader. 
52 Wanneer jullie eenmaal niet meer de personen, voorwerpen of figuren voor ogen hebben die 
jullie gebruiken als middel om Mij te kunnen voelen, en jullie Mijn aanwezigheid alleen nog 
waarnemen door het gebed en Mijn ingevingen ontvangen op ieder moment van jullie leven waarin 
jullie naar Mij verlangen, dan zullen jullie met jubel in jullie harten uitroepen: "Meester, wat bent U 
toch dicht bij ons!" 
53  Ik zal uw Meester blijven, Ik zal uw Geneesheer zijn en door u zal Ik Mij openbaren in de zieken 
die gij Mij voorbrengt. Ik zal inspiratie zijn in jullie gedachten en woord op jullie lippen. Ik zal jullie de 
spirituele beschermers sturen om jullie te blijven begeleiden en beschermen. 
54. Wees niet tevreden met het eerste dat gij bereikt, maar richt uw aandacht en inspanning op de 
vervolmaking van uzelf. Want zelfs deze nieuwe manier om Mij te zoeken zal onderworpen zijn aan 
ontvouwing. 



55  Nu is de Derde Tijd, waarin uw ziel reeds vanaf de Aarde kan beginnen te dromen van zeer hoge 
werelden en zeer grote kennis. Want hij die deze wereld verlaat, met in zijn ziel de kennis van wat hij 
zal vinden en de ontplooiing van zijn geestelijke gaven, zal vele werelden doorkruisen zonder daarin 
te vertoeven, totdat hij aankomt bij datgene wat hem door verdienste toekomt om te bewonen. Hij 
zal zich ten volle bewust zijn van zijn geestelijke toestand, weten hoe hij zijn opdracht moet 
vervullen, waar hij zich ook bevindt, de taal van liefde, harmonie en rechtvaardigheid kennen, en 
kunnen communiceren met de zuiverheid van de geestelijke taal, die het denken is. Met hem zullen 
er geen hindernissen, verwarring of tranen zijn, en hij zal de opperste vreugde beginnen te ervaren 
van het naderen van de huizen die hem toebehoren omdat zij de zijne zijn als een eeuwige erfenis. 
56 Opdat mijn werk als een heiligdom van geloof en vergeestelijking wortel zou schieten in de harten 
der mensen, zullen mijn dienaren veel strijd moeten leveren, zal mijn volk ontelbare beproevingen 
moeten doorstaan. 
57  In het begin zal de wereld deze leer verwerpen. Maar gij zult de moed niet verliezen, want ik wijs 
u er reeds op, dat hij, die het verwerpt, het met zijn hart zal doen, maar het zal niet zijn door de 
geestelijke ziel van de mens, daar de ziel deze belofte van mij in zichzelf bewaart. 
58  Ik heb gezien dat je nadrukkelijk bezig bent met de reis die je te wachten staat en Ik ben naar je 
hart gekomen om je vrede te geven en door mijn woord wegen voor je te banen en hindernissen af 
te breken die je al begint te scheppen door je verbeelding. 
59  Gezegend zijn zij die nadenken, lijden en bezorgd zijn over mijn Werk, want het is een bewijs dat 
zij het in hun hart hebben opgenomen. Dan bemoedig ik hun ziel en streel haar, zodat zij zich weer 
vol geloof, vrede en vertrouwen kan voelen. 
60 Aan mijn tafel van liefde hebben jullie het goddelijke brood gegeten dat jullie door jullie 
voorbereiding verdiend hebben. Als u niet meer hebt gekregen, was dat omdat uw voorbereiding 
niet voldoende was voor meer. Indien gij op dien dag veel verkregen hebt, is het een bewijs geweest, 
dat gij u die beloning waardig hebt weten te maken. Ik zeg u ook, dat als Ik op die dag Mijn Licht in 
stromen uitstortte op andere plaatsen van samenkomst, dit was omdat de scharen van toehoorders 
zich wisten voor te bereiden en dat waar deze vergeestelijking niet bestond, Mijn Woord met 
rechtvaardigheid weerklonk in de gewetens van Mijn kinderen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 295  
 
1 Mensheid, u hebt de zin van het leven verkeerd geïnterpreteerd omdat u meer belang hebt 
gehecht aan het materiële dan aan het spirituele. Als dat niet zo was, zou Mijn hernieuwde komst 
onder jullie niet nodig zijn geweest. Maar luister hoe Mijn woord u uitnodigt tot verheffing en 
vergeestelijking, want Ik zie dat de mensen onverschillig leven voor de werkelijkheid. 
2 Mijn leer heeft tot taak u belangstelling te wekken voor het leven dat u wacht en dat eeuwig zal 
zijn. Het is om de angst voor het verlaten van het menselijk omhulsel - de angst voor de dood - uit je 
hart te verdrijven. Mijn woord wil je vrij maken van al je fouten. 
3 Voorwaar, Ik zeg u: er is geen dood, want de Schepper is leven en zijn werken kunnen niet sterven. 
4  Het is de mens die met zijn verbeelding de dood heeft geschapen, en die bovendien hellen en 
hemelen heeft geschapen naar zijn armzalige waarneming. Welke juiste opvattingen zou hij kunnen 
hebben over mijn bestaan, over mijn rechtvaardigheid, en over de waarheid van het eeuwige leven? 
Alleen verwarring bestaat in de harten der mensen, en deze verwarring maakt deel uit van de 
grondslagen waarop het geloof van de meerderheid rust. Welke toekomst wacht de mensheid als zij 
blijft afdwalen van het ware pad? Alleen ellende, afleiding en pijn, waarvan zij een voorproefje heeft 
in het leven van tegenspoed dat zij op aarde leidt. 
5  De Leer van de Geest, Mijn Leer, mensen, is de lichtstraal die door de duisternis breekt waarin 
jullie zijn gevallen. Alleen daardoor zullen de mensen een volmaakte en volledige instructie krijgen 
over hun geestelijke bestemming en een ware kennis van het bestaan van mijn gerechtigheid. 
6 De mensen van vandaag kunnen niet aan God denken zonder Hem op de een of andere manier een 
zichtbare vorm te geven. Zij kunnen niet over verzoekingen spreken zonder de invloed van het kwade 
te personifiëren in een Wezen wiens taak het is de zielen te bederven, noch kunnen zij denken aan 
de verzoening van hem die gezondigd heeft zonder zich de straf van het hellevuur voor te stellen, dat 
nooit bestaan heeft. 
7  Tegen deze drie dwalingen die het denken van de mensen beheersen, zeg ik u: Als je gelooft dat 
God de Heilige Geest is, is er geen reden om Hem in materiële vormen te zoeken, want Hij is Geest. 
En dat denkbeeldige wezen dat jullie Lucifer of Satan noemen, bestaat alleen in de gedachten van 
hen die niet in staat zijn geweest Mijn woorden, openbaringen en boodschappen van voorbije tijden 
geestelijk te interpreteren. 
Voorwaar, Ik zeg u, in het "Geestelijk Dal" zijn er grote geesten van duisternis die tweedracht, haat 
en verderf zaaien. Er zijn ontelbare geesten, wier invloed de mensen bereikt, wanneer zij hun boze 
gedachten inboezemen en hen tot boze werken aanzetten. Maar deze wezens zijn geen demonen; 
het zijn onvolmaakte, gestoorde, verwarde wezens, verduisterd door pijn, kwade wil of wraakzucht. 
Wees niet verbaasd als ik jullie zeg dat hun aard dezelfde is als die van jullie ziel, en dezelfde als die 
van de wezens die jullie engelen noemen. 
8  Waarom noemt gij de slechte mensen die de aarde bevolken geen demonen, daar zij u ook 
verleiden, u ook tot het kwade aanzetten en u van het rechte pad doen afdwalen? Evenals de 
verwarde wezens van gene zijde zijn ook zij onvolmaakte zielen, maar zij hebben macht en gezag 
verworven omdat een ideaal van grootheid zich van hen meester heeft gemaakt. 
9 Waarlijk, Ik zeg u: noch onder hen die op de aarde wonen, noch onder hen die in het geestelijke 
zijn, heb Ik vijanden. Er is niemand die Mij haat, Mij lastert of zijn naasten van het goede pad 
afbrengt voor het zuivere genoegen Mij te beledigen. Lieg! Zij die de mensen van het geloof afleiden, 
die Mijn naam uit de harten van hun medemensen wegvagen en die tegen het geestelijke strijden, 
doen dat niet om Mij te beledigen. Zij doen het omdat dit noodzakelijk is voor hun aardse streven 
naar macht, hun dromen van grootheid en menselijke glorie. 
10  Hetzelfde geldt voor de wezens aan gene zijde die niet ontwaakt zijn tot het licht dat verheft tot 
het pad van liefde. Zij hebben getracht groot te zijn door louter kennis, en wanneer zij hun broeders 
en zusters beïnvloeden en van het goede pad doen afdwalen, dan is het niet met de bedoeling Mij 
pijn te doen, Mijn macht te wedijveren, of zich te verlustigen in de overwinning van het kwade op het 
goede - neen. Het motief, hoewel slecht, is niet om Mij te beledigen. Hoe kunt gij uw leven lang 
denken dat er een machtige vijand tegenover Mij staat, die voortdurend wegrooft wat van Mij is? 



11 Hoe kunt gij denken, dat ik een oneindig machtiger wezen dan zij op het pad der mensen heb 
gebracht, om hen onophoudelijk te verleiden, en dat hen ten slotte in het eeuwig verderf zou 
storten? 
12 Hoe slecht denkt gij over Mij en over Mijn gerechtigheid, gij die beweert Mij te kennen en Mij lief 
te hebben! 
13 Het is waar dat de slechten de goeden verleiden, dat de sterken de zwakken mishandelen, dat de 
onrechtvaardigen de onschuldigen bespotten en dat de onreinen hem kwetsen die rein is. Maar dit 
zijn verzoekingen die hij die ze ontmoet kan verwerpen, omdat hij wapens en een schild heeft om te 
vechten en zich te verdedigen. Zijn zwaard is het geweten, en daarachter staan moraal, geloof en 
verstand, om niet verleid te worden door kwade invloeden. Maar niet alleen moet hij dit doen, hij 
moet ook met zijn werken deugd zaaien en het kwaad zoveel mogelijk weerstaan. Wanneer Hij ziet 
dat sommigen verderf, ondeugd en verderf zaaien, zal Hij er op uit trekken om licht te zaaien, om te 
redden wie afgedwaald is, en om op te wekken wie gevallen is. 
14 Het is de eeuwige strijd van goed tegen kwaad en van licht tegen duisternis - een onmisbare strijd 
om op te stijgen en de hoogten van volmaaktheid te bereiken. 
15 Voor mij is het even verdienstelijk wanneer een wezen, bevlekt met de sporen van de ergste 
fouten, geïnspireerd door een hoog ideaal, zich zuivert, als wanneer een wezen, dat standvastig 
zuiver is gebleven, zich tot het einde toe inspant om zich niet te bevlekken, omdat het van het begin 
af aan het licht heeft liefgehad. 
16 Hoe ver van de waarheid wandelen zij die menen dat de verwarde geesten een andere natuur 
hebben dan de geesten van het licht! 
17 De Vader zou onrechtvaardig zijn als dit waar was, zoals Hij ook niet langer de Almachtige zou zijn 
als Hem de wijsheid en de liefde ontbraken om de onreinen, de onreine, de onvolmaakten te redden, 
en als Hij hen niet met alle rechtvaardigen in één en hetzelfde huis zou kunnen verenigen. 
18 Discipelen: Wanneer de mens een ware kennis heeft van de werken die hij heeft verricht, laat hij 
zich niet verblinden door ijdelheid. Hij weet dat, als dit onwaardige gevoel in zijn wezen zou 
doordringen, zijn intelligentie zou verzwakken en hij niet langer in staat zou zijn om vooruit te komen 
op het pad van ontwikkeling, hij zou stoppen en wegzinken in lethargie. 
19 De ijdelheid heeft veel mensen te gronde gericht, heeft veel bloeiende naties vernietigd en heeft 
jullie culturen ten val gebracht. 
20 Zolang de volkeren gedrevenheid, doelmatigheid en vooruitgang als idealen hadden, ervoeren zij 
overvloed, pracht en welvaart. Maar toen arrogantie hen zich superieur deed voelen, toen hun ideaal 
van opwaartse ontwikkeling werd vervangen door een onverzadigbare ambitie om alles voor zichzelf 
te hebben, stap voor stap, zonder het te beseffen en zonder het te willen, begonnen zij alles wat zij 
hadden opgebouwd te vernietigen en vielen uiteindelijk in de afgrond. 
21 De geschiedenis van de mensheid is vol van dergelijke ervaringen. Daarom zeg ik u dat het goed is 
dat er een volk van grote idealen in de wereld opstaat, dat zich weliswaar altijd bewust is van zijn 
goede werken, maar zich daar niets bij voorstelt. Op deze wijze zal haar loop niet worden gestuit, en 
de pracht die zij tot dusver heeft bereikt zal morgen worden overtroffen en later weer worden 
vergroot. 
22  Als ik zo tot u spreek, probeer ik u niet alleen met materiële doelen te inspireren: Ik wil dat Mijn 
woorden juist worden geïnterpreteerd, opdat jullie weten hoe ze zowel op het geestelijke als op het 
stoffelijke vlak moeten worden toegepast. 
23  IJdelheid kan de mens niet alleen in zijn stoffelijk leven treffen, en als bewijs van wat ik u zeg, 
beschouw de val en het falen van de grote kerkgenootschappen, die in hun grondvesten zijn 
geknaagd door ijdelheid, hoogmoed, hun valse pracht en praal. Telkens wanneer zij dachten dat zij 
op het toppunt van hun macht waren, kwam er iemand die hen wakker schudde uit hun dromen en 
hen hun dwalingen, hun dwalingen, hun afwijking van de Wet en de Waarheid liet zien. 
24 Alleen door de werkelijke kennis en de vervulling van mijn wet in het aangezicht van het geweten 
zal deze mensheid zich kunnen verheffen tot een hoog leven; want het geweten, dat mijn licht is, is 
volmaakt, is onbewolkt, is rechtvaardig, wordt nooit ijdel en gaat geen kromme wegen. 



25  Zeg mij of het niet een geestelijke Leer is die de mensen nodig hebben om tot de Waarheid te 
naderen. Want deze Leer, die de mensheid zo hard nodig heeft, is precies die welke Ik u heb 
gebracht. 
26 Wanneer dit woord in het buitenland wordt verspreid en de mensen vragen wie het heeft 
geinspireerd en wie het heeft gedicteerd om te worden geschreven, laten de boodschappers en de 
zaaier ervan dan getuigen dat het de Heilige Geest was die het heeft geopenbaard door het 
voorbereide verstand van zijn stemdragers. 
27 Wanneer deze mensheid mijn boodschap ontvangt, zal zij zich Jezus herinneren, die nederige 
Nazarener, die predikte op de bergen, in de woestijn, aan de oevers van de rivieren en in de dalen. 
Want zijn woord had geen stoffelijke tempels nodig, want waar het zich wilde uitdrukken, verrees de 
innerlijke tempel van de scharen toehoorders, wier harten zich openden als kelken in de zonneschijn. 
28 Nu ben Ik aan de deur van ieder hart, maar het is nodig dat de mensheid, wanneer zij zich Mijn 
belofte om weder te komen herinnert, zich ook herinnert dat Ik nooit heb aangekondigd dat Mijn 
aanwezigheid weer als mens zou zijn, maar dat Ik jullie heb doen begrijpen dat deze wederkomst in 
de Geest zou zijn 
29  Nu is de tijd van inzicht, van verlichting van ziel en geest, waarin de mens Mij eindelijk geestelijk 
zal zoeken, omdat hij zal beseffen dat God noch een persoon noch een hersenschim is, maar een 
onbeperkte en absolute universele Geest. 
30  Deze leer, die slechts weinigen kennen en waarvan de mensheid geen kennis neemt, zal spoedig 
komen als een helende balsem voor allen die lijden, om troost te geven, geloof te ontsteken, 
duisternis te verdrijven en hoop te wekken. Het verheft je boven zonde, ellende, pijn en dood. 
31 het kon niet anders, want Ik ben het, de Goddelijke Geneesheer, de beloofde Trooster, die het u 
geopenbaard heb 
32 Te allen tijde heeft mijn Leer jullie duidelijk gemaakt dat haar diepste wezen liefde is. Liefde is de 
essentie van God. Uit deze kracht putten alle wezens om te leven; daaruit ontsprong het leven en de 
hele schepping. Liefde is de oorsprong en het doel in de bestemming van alles wat door de Vader 
geschapen is. In het aangezicht van die kracht die alle dingen beweegt, verlicht en verlevendigt, 
verdwijnt de dood, verdampt de zonde, gaan de hartstochten voorbij, worden de onzuiverheden 
weggespoeld en wordt alles wat onvolmaakt is, vervolmaakt. 
33  Ik kwam naar de wereld in het Tweede Tijdperk om de kracht van de Liefde te bewijzen met Mijn 
Leer en Mijn voorbeelden, die onuitwisbaar in uw gedachten zijn gegrift. Niettemin, ik, die de pijn 
van de wereld en van de dood door de liefde heb overwonnen, vraag u mensen die nog in 
ontwikkeling zijn: Heb je al geleerd om de pijn van de wereld en van de dood te overwinnen? 
34  Ik heb gezien dat u nog steeds de Dag van de Doden viert. Maar waarom? Is het jouw manier om 
de overwinning op de dood te vieren? Nee, mensheid, vergis u niet, besef dat u de verering van de 
lichaamsmaterie en de liefde van de wereld viert. Door deze verering van hen die in het binnenste 
van de aarde zijn neergedaald, verwijdert u zich van de zielen die het ware en eeuwige leven 
vertegenwoordigen en vergeet u hen. Wanneer ik u een graf met tranen zie bewateren of het met 
bloemen zie bedekken, kan ik niet anders dan de woorden van Mij op u toepassen, die u zeggen: "Gij 
zijt doden die over uw doden waken." 
35  Aan hen die Mijn woord hebben begrepen en het toepassen op hun leven, draag Ik op te bidden 
voor allen die in hun materialisme de betekenis van de waarheid verdraaien en die, hoogmoedig en 
ijdel in hun wetenschap, zich tenslotte wijs, scheppend en sterk achten en de spot drijven met hen 
die tot God naderen en Hem hun smeekbeden voorleggen. Zij geloven dat zij het lot van de mensheid 
in handen hebben, zonder te weten dat ook zij onderworpen zijn aan mijn Goddelijke Gerechtigheid. 
Zij, meer dan wie ook, hebben uw gebeden en uw geestelijke bijstand nodig. 
36  Deze mensen zijn de weg kwijt in hun afgodische cultus voor het lichaam - een cultus die door 
middel van wetenschap wordt beoefend. Maar ook zij zullen ontwaken in de grote beproevingen die 
voor hen bestemd zijn, en daardoor zullen zij uiteindelijk begrijpen dat er iets in de mens is dat boven 
het verstand uitgaat, namelijk de geestziel, en dat er nog iets hogers is dan de aardse wetenschap, 
namelijk de kennis van het Geestelijk Leven. 
37 Pas wanneer het verstand de geest niet meer aanzet tot observeren en zich verdiepen in de 
wetenschap, maar de geest het verstand verheft en leidt, zal de mens datgene ontdekken, wat hem 



thans nog ondoorgrondelijk voorkomt, en toch voorbestemd is hem te worden geopenbaard, zodra 
hij zijn intelligentie heeft vergeestelijkt. 
38 Als je naar een van mijn leringen luistert, zul je de chaos van wereldbeschouwingen die op je 
afkomt misschien wel begrijpen en zelfs aanvoelen. 
39  De tijd van afgoderij loopt nu ten einde, en de tijd van vergeestelijking zal spoedig zijn intrede 
doen in het hart van de mens. Alle afgoden zullen ter aarde vallen en plaats maken voor de waarheid, 
en daar zal het ware altaar van God worden opgericht. 
40 Ik ben het licht, de waarheid en het leven. Ik ben het open boek. 
41  Vanaf het begin van de mensheid hebben de mensen gezocht naar de oorsprong van het leven en 
de reden voor alles wat hen omringt. Daartoe hebben zij de kracht van hun verstand, het licht van de 
intelligentie aangewend. Daaruit zijn hun wetenschappen en hun filosofieën voortgekomen. Maar 
omdat het menselijk verstand te beperkt is om de waarheid te bevatten die alleen de geest kan 
begrijpen en doordringen, heeft zijn wetenschap slechts weinig van die waarheid kunnen ontdekken. 
42 De mensen hebben dit licht niet in het geestelijke gezocht - maar ik ben geest. Wie dus de bron 
van het leven, het licht van de waarheid en de oorsprong van al het geschapene wil vinden, moet mij 
eerst zoeken - mij zoeken door het gebed, het verlangen naar kennis met de ziel, om zijn naasten lief 
te hebben en hen beter te dienen, om boven de moeiten van het menselijk leven uit te stijgen. Aan 
hem zullen de leringen worden geopenbaard die anderen, worstelend met het verstand, pas na 
eeuwen hebben ontdekt. 
43  Ik ben de Liefde, en wie Mij zoekt moet dat doen geïnspireerd door de Liefde. 
44 De mens is een afspiegeling van de Schepper, een beeld van God. De kinderen moeten 
noodzakelijkerwijs worden als de Vader uit wie zij zijn voortgekomen. Deze gelijkenis is gegrond in de 
geestziel, daar zij begiftigd is met eigenschappen van God en bovendien eeuwig leven heeft. De 
materie, dat wil zeggen: het menselijk lichaam, is slechts een tijdelijk gewaad van de ziel. 
45  De Vader heeft de zielen gezonden om deze aarde te bewonen, opdat zij daarop middelen voor 
hun ontwikkeling zouden vinden, beproevingen om sterk te worden, lessen om met licht vervuld te 
worden, oneindige mogelijkheden om verdiensten te verwerven die hen boven dit leven zouden 
verheffen, hen van de materie zouden bevrijden en hen naar het Geestelijk Koninkrijk zouden 
voeren. Maar de mens heeft de strijd nog niet gewonnen, heeft de materie nog niet beheerst, heeft 
de wereld nog niet tot zijn dienaar gemaakt. Integendeel - hij heeft zich laten overheersen door 
krachten en elementen die beneden zijn macht liggen. De mens waant zich meester over de wereld, 
terwijl hij in werkelijkheid niets anders is dan een slaaf van de materie. 
46 Zolang hij deze strijd niet wint, zal hij het geestelijk leven voor zichzelf niet hebben veroverd. 
47  Denk echter niet, dat ik wil dat de mensen afstand doen van aardse wetten om zich uitsluitend 
aan het geestelijke te wijden. Nee, mensen, Ik wil dat jullie datgene gebruiken wat de Vader 
geschapen en aan de mensheid aangeboden heeft voor jullie welzijn, voor jullie ontwikkeling en voor 
jullie opgang - dat jullie leren heersen over het stoffelijke leven met zijn koninkrijken van natuur, 
krachten en wezens. Maar om dit te bereiken is het nodig verder te gaan dan wat uw intelligentie tot 
stand brengt, dat wil zeggen te werken met behulp van de geestziel, opdat de Vader, wanneer Hij uw 
nobele doelstellingen ziet - de liefde die u in uw werken legt en de plaats die u uw geestziel hebt 
weten te geven - het gordijn van zijn geheime schatkist zal wegtrekken en u een vonk van zijn 
wijsheid zal schenken om uw ziel te verlichten. 
48  Het is juist, dat de geest wijsheid openbaart aan het menselijk verstand, en niet dat het verstand 
"licht" geeft aan de geest. Velen zullen niet begrijpen wat ik jullie hier zeg, en dat komt omdat jullie 
allang de orde van jullie leven hebben verstoord. 
49  Zie hoe de mens staat vóór en boven alles wat hem omringt; dat hij het enige wezen is dat 
begiftigd is met vrijheid van wil en geweten. Uit deze vrijheid van wil vinden alle dwalingen, 
valpartijen en zonden van de mens hun oorsprong. Maar het zijn voorbijgaande overtredingen 
tegenover de rechtvaardigheid en de eeuwigheid van de Schepper. Want hierna zal het geweten 
zegevieren over de zwakheden van het lichaam en de verleidelijkheid van de ziel. Zo zal de 
overwinning komen van het licht, dat kennis is, op de duisternis, die onwetendheid is. Het zal de 
overwinning zijn van het goede, dat liefde, gerechtigheid en harmonie is, op het kwade, dat egoïsme, 
losbandigheid en onrechtvaardigheid is. 



50 Als u uw leven en de geschiedenis van de mensheid overweegt, zult u ontdekken dat deze strijd 
altijd heeft bestaan, vanaf het begin van de schepping tot nu toe - een strijd die noodzakelijk is voor 
de vervolmaking van uw ziel, even noodzakelijk als vuur om goud te zuiveren. 
51 Wie kan bij het horen van deze leer denken dat een enkel menselijk bestaan voor een ziel 
voldoende kan zijn voor haar volle ontwikkeling en volmaaktheid? 
52 Ach, jullie mensen die je te veel met het menselijk leven bezighouden en je doen geloven dat je 
eeuwig op aarde bent en niet weten dat je door je materialisatie in nieuwe lichamen op de wereld 
moet komen om de stap te zetten die je bij de vorige gelegenheid niet kon zetten! 
53  Maar de vele reïncarnaties geven een ziel geen absolute volmaaktheid. Hoe verheven het ook 
moge zijn na zijn laatste bestaan op aarde, het "geestelijk dal" wacht nog op hem met zijn ontelbare 
werelden van leven, zijn nieuwe leringen, openbaringen en wonderen. 
54 Wanneer jullie eenmaal de weg hebben afgelegd en de drempels van het zuivere en volmaakte 
hebben bereikt, zullen jullie de reden van jullie bestaan begrijpen, jullie zullen waarlijk in het licht 
vertoeven. 
55  Hier op aarde heb Ik het geestelijk leven van de mensheid in drie stadia, tijden of tijdperken 
verdeeld, waarin Ik u beetje bij beetje, les na les, de Wijsheid heb geopenbaard die gij allen moet 
bezitten. 
56  De eerste tijd is als het ware de geestelijke kindertijd van de mens, wanneer hij zijn ogen opent 
en het aangezicht van zijn Vader ziet, Hem hoort, maar nog verre is van Hem te begrijpen. Het bewijs 
hiervan is dat hij Hem trachtte te gehoorzamen door zich vast te klampen aan de letter van de 
teksten zonder met zijn ziel door te dringen tot de betekenis ervan. 
57  In het Tweede Tijdperk ben Ik, "het Woord", gekomen om bij u te wonen in Jezus en u de weg van 
de ziel te wijzen met Mijn Leven. Dit Tweede Tijdperk is dat van de adolescentie, of de eerste 
geestelijke jeugd. Het is het tijdperk waarin Christus de mensen de liefde leerde om hun sluimerende 
hartstochten wakker te schudden, zodat hun harten zouden vibreren met een nieuw gevoel, met de 
krachtige impuls van liefde voor hun Vader en voor hun naaste. 
58  In deze twee soorten liefde heb Ik de hele wet, heel Mijn onderricht samengevat: liefde tot God, 
de Auteur van het leven, de Vader, de Schepper, en liefde tot elkander. 
59 De wet is altijd in het geweten aanwezig geweest. Generaties gaan en generaties komen, zielen 
gaan heen en zielen komen, maar mijn woord blijft vast en onveranderlijk. Toch is de mens traag van 
begrip en hardvochtig geweest, en er zijn weinigen geweest die de geest van liefde van mijn leer 
hebben begrepen. 
60  Mannen vermenigvuldigen en groeien. Maar zodra hun intelligentie ontwaakt, wenden zij zich af 
van het geestelijke om de glorie van de wereld, rijkdom of wetenschap te zoeken. Hun vruchten 
kunnen dus niet zo zoet zijn als je hartje begeert. Je bent altijd achtergebleven met een bittere 
smaak in je mond. 
61  Maar denk niet dat Mijn woord in principe uw werken veroordeelt of wat uw wetenschap tot 
stand heeft gebracht. Nee, mensen, ik ben het niet die jullie met woorden vertelt dat jullie maar één 
stap van de afgrond verwijderd zijn - het zijn de feiten, de resultaten van jullie gebrek aan 
spiritualiteit. 
62 Maar juist op het moment dat u de afgrond nadert, luidt de luide klok in de klok van de 
eeuwigheid, die het begin van een nieuw tijdperk aangeeft: het Derde Tijdperk - de tijd waarin de 
Heilige Geest in de gewetens straalt en zich uitstort als wijsheid, als licht dat mysteries opheldert - als 
kracht die opricht, tot nieuw leven wekt, troost en redt. 
63  Het is de meest subtiele en verheven vorm die de Vader heeft gebruikt om tot de mensen te 
spreken. Voor de mens zijn reeds twee leeftijden voorbijgegaan en hij heeft de rijpheid van de ziel 
bereikt. Zij kunnen nu diepere lessen begrijpen en begrijpen. 
64 Dit is het "Derde Tijdperk" waarin de ziel van de mens zich moet bevrijden van de ketenen van het 
materialisme. Dit zal gepaard gaan met een strijd tussen wereldbeelden, die heviger zal zijn dan de 
geschiedenis van de mensheid heeft gekend. 
65 Verdorvenheid, egoïsme, trots, ondeugd, leugen en alles wat uw leven heeft overschaduwd, zal 
als gebroken afgoden vallen aan de voeten van hen die hen aanbaden, om plaats te maken voor 
nederigheid. 



66  Hoe kunt u helpen in deze strijd? Met het machtige wapen van het gebed - niet met gebeden van 
woorden, maar door de verheffing van de gedachten. 
67  Mijn Geest, oneindig veel subtieler dan de lucht die u omgeeft, zal aanwezig zijn, uw gebed 
ontvangen en het tegelijk omvormen tot vrede en tot balsem voor uw medemensen. 
68 Uw gedachten zullen vonken van licht in de ruimte worden en zullen als boodschap die geest 
bereiken die helderheid voor zijn denken nodig heeft. 
69 Uw voorbede zal worden volbracht, want de vrede van mijn koninkrijk komt op aarde en uw 
werken zullen als het ware de eerste zaden worden van de vergeestelijking die in de schoot van de 
aarde zal vallen in het Derde Tijdperk. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 296  
 
1 Ik ben het licht dat uw pad verlicht - de wijsheid die uw verstand bereikt - de balsem die uw leed 
verzacht. 
2 Ik ben de Meester en kom tot jullie met de bedoeling om jullie tot mijn leerlingen te maken. Want 
als jullie mijn discipelen zijn, zullen jullie rechtvaardige mensen zijn op aarde. 
3 als jullie werkelijk de duisternis van jullie onwetendheid willen doorbreken, wendt je dan tot Mij en 
Ik zal jullie het nodige licht geven, opdat jullie niet struikelen. Als je wilt dat je geloof groot is, kom 
dan, hoor Mij en volg Mij onvermoeibaar. 
4 In het begin der tijden ontbrak het de wereld aan liefde. De eerste mensen waren ver verwijderd 
van het voelen en begrijpen van die goddelijke kracht - die essentie van de geest, oorsprong van alle 
geschapen dingen. Zij geloofden in God, maar kenden Hem slechts macht en gerechtigheid toe. De 
mensen meenden de goddelijke taal te verstaan door middel van de elementen der natuur; daarom 
meenden zij, wanneer zij die mild en vredig zagen, dat de Heer behaagd was met de werken der 
mensen; maar wanneer de krachten der natuur ontketend werden, meenden zij daarin de toorn 
Gods te zien, die zich in die vorm openbaarde. 
5 In de harten van het volk had zich het denkbeeld gevormd van een verschrikkelijke God, die woede 
en het gevoel van wraak droeg. Toen zij dachten dat zij God beledigd hadden, brachten zij Hem 
brandoffers en offers in de hoop Hem gunstig te stemmen. Ik zeg u, dat deze offers niet werden 
gebracht uit liefde voor God; het was de vrees voor de goddelijke gerechtigheid, de vrees voor straf, 
die de eerste volkeren ertoe dreef hun Heer eer te bewijzen. 
6 De goddelijke Geest noemden zij eenvoudig God, maar nooit Vader of Meester. 
7 Het waren de aartsvaders en de eerste profeten die de mens begonnen te doen inzien dat God 
gerechtigheid was - ja, maar volmaakte gerechtigheid; dat Hij Vader was boven allen, en als Vader al 
zijn schepselen liefhad. 
8 Stap voor stap bewandelde de mensheid langzaam de weg van haar geestelijke ontwikkeling, 
terwijl zij haar pelgrimstocht voortzette, van het ene tijdperk naar het andere overging en steeds iets 
meer van het goddelijke mysterie leerde door de openbaringen die God in alle tijden aan zijn 
kinderen gaf. 
9 Toch heeft de mens de goddelijke liefde niet ten volle leren kennen; want hij heeft God niet 
waarlijk liefgehad als een vader, noch heeft hij in zijn hart de liefde kunnen voelen, die zijn Heer hem 
altijd betoonde. 
10 Het was nodig dat de volmaakte liefde mens werd, dat het "Woord" vlees werd en een lichaam 
aannam dat voor de mensen tastbaar en zichtbaar was, opdat zij eindelijk zouden weten hoeveel en 
op welke wijze God van hen hield. 
11 Niet allen herkenden in Jezus de tegenwoordigheid van de Vader. Hoe konden zij Hem herkennen, 
daar Jezus nederig, barmhartig en liefdevol was, zelfs jegens hen die Hem beledigden? Zij dachten 
dat God sterk en trots was jegens zijn vijanden, veroordelend en verschrikkelijk jegens hen die Hem 
beledigden. 
12 Maar zoals velen dat woord verwierpen, geloofden ook velen het - dat woord dat doordrong tot in 
het binnenste van het hart. Die manier om lijden en ongeneeslijke ziekten te genezen alleen met een 
streling, een blik van oneindig mededogen, met een woord van hoop, die leer die de belofte was van 
een nieuwe wereld, van een leven vol licht en gerechtigheid, kon niet langer worden uitgewist uit 
vele harten die begrepen dat die Goddelijke Mens de Waarheid van de Vader was, de Goddelijke 
Liefde van Hem die de mensen niet kenden en daarom niet konden liefhebben. 
13 Het zaad van die opperste waarheid werd voor altijd in het hart van de mensheid gezaaid. Christus 
was de zaaier, en Hij verzorgt nog steeds Zijn zaad. In het hiernamaals zal Hij Zijn vruchten 
binnenbrengen en er voor eeuwig van genieten. Dan zal Hij in Zijn woord niet meer zeggen: "Ik heb 
honger" of "Ik heb dorst", want eindelijk zullen Zijn kinderen Hem liefhebben zoals Hij hen heeft 
liefgehad vanaf het begin. 
14 Wie spreekt tot u over Christus, discipelen? Hijzelf. 



15  Ik ben het, het Woord, dat opnieuw tot u spreekt, mensheid. Ken Mij, twijfel niet aan Mijn 
Aanwezigheid vanwege de onbeduidendheid waarin Ik Mijzelf toon. Bij mij kan er geen arrogantie 
zijn. 
16 Mij herkennen aan Mijn manier van leven in de wereld van toen, gedenken dat Ik nederig 
gestorven ben zoals Ik geboren was en geleefd had 
17 Ik ben aanwezig in de mensheid in een tijd waarin nieuwe ontdekkingen het leven van de mensen 
hebben veranderd, en ik laat mijn aanwezigheid onder u voelen met dezelfde nederigheid die u eens 
in mij kende. 
18 Het "Woord" van God is niet opnieuw mens geworden, Christus is niet opnieuw geboren in de 
ellende van een stal - nee, want het is niet langer nodig dat een lichaam getuigt van de kracht van 
God. Als de mensen denken dat dit lichaam hier God is die in de wereld is gekomen, vergissen zij zich. 
De aanwezigheid van God is spiritueel, universeel, oneindig. 
19  Indien al hetgeen de mensen in deze tijd hebben verworven binnen de perken zou zijn gebleven 
van hetgeen rechtvaardig, wettig en goed is, zou het niet nodig zijn geweest dat Ik zou zijn 
nedergedaald om opnieuw tot u te spreken. Maar niet alle werken die deze mensheid Mij voorlegt 
zijn goed: er zijn vele overtredingen, vele onrechtvaardigheden, vele dwalingen en slechte daden. 
Daarom was het nodig dat Mijn zorgzame Liefde de mens wakker schudde toen hij het meest in zijn 
werk opging, om hem te herinneren aan de plichten die hij vergeten was en aan Wie hij alles te 
danken heeft wat is en wat zal zijn. 
20 Om Mij hoorbaar te maken voor een gematerialiseerde mensheid die Mij niet kon horen van geest 
tot geest, moest Ik gebruik maken van hun geestelijke gaven en vermogens om Mijzelf kenbaar te 
maken door het intellect van de mens. 
21  De verklaring waarom ik "naar beneden kom" om met jullie te communiceren is deze: Daar gij 
niet in staat zijt geweest u op te richten om van geest tot geest met uw Heer te spreken, heb ik mij 
een niveau lager moeten begeven, d.w.z. van het geestelijke, van het Goddelijke, waar gij nog niet 
kunt komen. Ik moest toen gebruik maken van jullie begripsorgaan, dat zijn plaats heeft in de 
hersenen van de mens, en Mijn Goddelijke ingeving vertalen in menselijke woorden en stoffelijke 
klanken. 
22  De mens heeft behoefte aan uitgebreide kennis, en het is God die tot de mens komt om hem 
wijsheid toe te vertrouwen. Indien de middelen die gekozen zijn voor Mijn korte manifestatie door 
het orgaan van de geest deze spreekbuizen niet waardig lijken, dan zeg Ik jullie in waarheid dat de 
boodschap die door hen gegeven wordt zeer groot is. Gij zoudt liever hebben gehad, dat Mijn 
openbaring aan de mensen geschiedde met pracht en praal en plechtigheden, die indruk zouden 
hebben gemaakt, maar die in werkelijkheid, vanuit de geest gezien, ijdel zouden zijn geweest, omdat 
zij het ware Licht niet bevatten. 
23 Ik had onder bliksemen en stormen kunnen komen om mijn macht te doen gelden; maar hoe 
gemakkelijk zou het dan voor de mens geweest zijn om te bekennen dat de tegenwoordigheid van de 
Heer gekomen was! Maar denkt u niet dat dan de angst in uw hart zou zijn teruggekeerd, en ook het 
idee van iets onbegrijpelijks? Denkt gij niet, dat elk gevoel van liefde tot den Vader slechts zou zijn 
omgeslagen in vrees voor zijne rechtvaardigheid? Maar weet dat God, hoewel Hij een almachtige 
macht is, u niet zal overwinnen door die macht, er niet door zal zegevieren, maar door een andere 
macht, en dat is die van de liefde. 
24  Het is de Goddelijke Geest die vandaag tot het heelal spreekt. Hij is het die licht brengt in alles 
wat gij in andere tijden niet duidelijk hebt gezien. Hij is de dageraad van een nieuwe dag voor alle 
mensen, want Hij zal u bevrijden van valse angsten, uw twijfels wegnemen, uw ziel en uw geest 
bevrijden. 
25 Ik zeg jullie: Nadat jullie de essentie van mijn leer en de rechtschapenheid van mijn wetten 
hebben leren kennen, zullen jullie ook de grenzen erkennen die jullie voorstellingen jullie hebben 
opgelegd en die jullie hebben belet verder te gaan dan een klein beetje kennis van de waarheid. 
26 Het zal niet langer angst of vrees voor bestraffing zijn die jullie ervan weerhoudt te onderzoeken, 
te ontdekken. Alleen indien gij werkelijk wilt weten wat voor u onbegrijpelijk is, zal uw geweten u de 
weg verbieden; want gij moet weten dat de mens geen recht heeft op de gehele waarheid en dat hij 
slechts dat deel ervan moet vatten, dat met hem overeenkomt. 



27  Mensen: Toen mijn komst werd aangekondigd te midden van oorlogen, ontketende 
natuurkrachten, pestilentiën en chaos, was dat niet omdat ik jullie dit alles zou hebben gebracht; het 
was omdat mijn aanwezigheid de mensheid juist in dat uur van crisis van nut zou zijn. Hier is nu de 
vervulling van alles wat gezegd is over Mijn terugkeer. Ik kom tot de mensheid terwijl een wereld 
worstelt met de dood en de aarde schudt en stuiptrekt in haar doodsreutel om de weg vrij te maken 
voor een nieuwe mensheid. Daarom is de roep van God in de "Derde Eeuw" een roep van liefde - een 
liefde die rechtvaardigheid, broederschap en vrede in zich draagt en inspireert. 
28  Tot u die de genade hebt gehad Mij in deze tijd te horen, moet Ik zeggen dat u, om waarlijk een 
leerling van de spiritualisten te zijn, Mijn leer in uw leven moet toepassen, dat het niet de naleving 
van bepaalde geboden is die u tot spiritualist zal maken, noch dat het bepaalde riten en 
manifestaties zullen zijn die u tot de vervulling van uw zending op aarde zullen brengen. 
29 door tot jullie te spreken zoals alleen Ik dat kan, onthul Ik jullie de beste manier om recht te doen 
aan God en verwijder Ik uit jullie hart de angsten die jullie voor jullie Vader zijn ingegeven 
30  Maar niet alleen bevrijd Ik u van dwalingen en vooroordelen aangaande uw leven in de wereld, 
maar Ik zeg u ook, dat de eeuwige verdoemenis, zoals zij u is beschreven, niet bestaat, omdat de ziel 
de lichamelijke kwelling niet kan ondergaan, die pijn in het lichaam teweegbrengt. De pijn van de ziel 
komt voort uit het zien van haar daden in het licht van het geweten, dat haar alle fouten en 
onvolkomenheden die zij heeft begaan, doet erkennen en met volledige helderheid doet begrijpen. 
31 Kom tot Mij in de volle overtuiging dat jullie de weg van de waarheid bewandelen en laat het niet 
de angst zijn die voortkomt uit onwetendheid die jullie dwingt om op deze weg te blijven. 
32  Als je Mijn openbaringen en Mijn manifestaties van deze tijd en van voorbije tijden onderzoekt, 
zul je uiteindelijk begrijpen dat Ik altijd in nederigheid ben gekomen. Laat u dus niet misleiden door 
wat uiterlijk schitterend is, en wanneer uw medemensen die andere wegen bewandelen u komen 
zeggen dat de Heer niet kan zijn te midden van deze armoede, deze nederigheid die u betoont, 
herinner hen er dan aan dat God, geopenbaard in het "Woord", nederig naar de wereld kwam in 
Jezus, en dat de mens niettemin in Hem geloofde, en dat men, ondanks de eeuwen die sinds Zijn 
geboorte zijn verstreken, de nederigheid waarmee de Heiland Zich aan de wereld openbaarde, niet 
uit de harten van de mensen heeft kunnen uitwissen. 
33 Er zijn plaatsen van samenkomst onder u, waar hun gemeenten het uiterlijke, het schitterende en 
het schijnbare liefhebben en zoeken, om indruk te maken op hun zinnen, zonder te beseffen, dat zij, 
door het uiterlijke te verlangen, de wonderen vergeten, die de leer van de Geest bevat. 
34  Onderwijzen, corrigeren, openbaren - dit is mijn werk onder u om u naar het huis van licht te 
brengen. Maar voordat u de drempels van het Beloofde Land bereikt, zult u verdiensten van geloof 
en liefde moeten doen. 
35 Het woord van Christus ontkiemde eenmaal in zijn discipelen, en in de mensen die hen volgden 
groeide zijn zaad. Zijn leer verspreidde zich, en de betekenis ervan ging uit over de hele wereld. Zo zal 
ook deze huidige leer zich verspreiden, die aanvaard zal worden door allen die in staat zijn haar aan 
te voelen en te begrijpen. 
36 Ontvang, geliefde leerlingen, mijn balsem - ontvang, gij scharen van toehoorders, mijn vaderlijke 
streling en mijn boodschap als een meester - voor u en voor uw naasten. 
37  Mijn Aanwezigheid verschijnt aan u als een zachte bries die streelt. Dit is hoe ik naar je hart kom 
om het leven te geven. 
38  Sommigen hebben een flauw vermoeden van de nabijheid van Mijn komst, anderen zien Mij met 
de geestelijke blik, en weer anderen weten door hun gevoeligheid het uur waarop Ik nabij ben. In dit 
gezegende uur zeggen allen in hun hart: "De Meester is hier", omdat zij gevoeld hebben dat Mijn 
vrede hen omgeeft. 
39  Voor de ziel die door de eindeloze woestijn van het leven heeft gezworven, is er geen 
kostbaarder schat, noch een oase waarnaar zij meer verlangt, dan die van vrede. Dit is de schat die ik 
jullie aanbied, en waarin jullie later moeten delen met jullie medemensen. 
40 Ik toon u ook de middelen om den gezegenden mantel des vredes over de menschen uit te 
spreiden, en deze middelen zijn: gedachte, gebed, woord en werken. 
41  Zoals Ik jullie zie op dit moment, verenigd door de vrede die Mijn Woord jullie geeft, zo wil Ik 
jullie zien na Mijn vertrek, in de dagen van strijd die jullie te wachten staan, waarin Ik jullie Mijn 



Aanwezigheid zal doen voelen op een subtiele manier, waarin jullie Mij zullen horen in je hart. Want 
Ik beloof je dat het je niet zal ontbreken aan Mijn streling, Mijn essentie, Mijn balsem. 
42  Ga met vastberadenheid en begrip van de ene les tot de andere, van de ene periode tot de 
volgende, en uw harmonie met mijn werken zal niet verbreken. Uw gehoorzaamheid en 
bereidwilligheid aan mijn wetten en bevelen zullen u een onuitsprekelijke vrede geven, en u zult 
nooit grieven hebben, noch zullen er doornen zijn om u te doen wenen. 
43 Als jullie Mijn discipelen willen zijn, begrijp dan dat jullie de brengers van vrede moeten zijn en 
van alle deugden die Ik jullie geleerd heb te beoefenen. 
44  Ik heb u tot nu toe niet naar de provincies laten gaan omdat ik zie dat u vruchten bent die nog 
niet rijp zijn. Ik zal jullie nog steeds de regen van liefde moeten zenden, het licht van Mijn wijsheid en 
de stralen van de Goddelijke zon om jullie leven en moed te geven. Maar als jullie eenmaal gerijpt 
zijn als vruchten aan de boom van Mijn onderricht, zullen jullie vallen met de wind die de takken die 
jullie droegen, zal doen bewegen. 
45 Hoe meer de dag nadert waarop Ik niet meer in deze vorm tot jullie zal spreken, hoe meer 
grootsheid jullie zullen ontdekken in Mijn Geestelijke Leer en ongemerkt zullen jullie je verwijderen 
van alles waarmee jullie haar in het verleden hebben beperkt - ja, want jullie hebben dit Goddelijke 
Werk beperkt tot personen, plaatsen en voorwerpen, terwijl het, omdat het universeel en 
onbegrensd is, boven het materiële en het menselijke uitgaat. 
46 Nu zie je mijn werk niet meer beperkt tot personen, plaatsen of voorwerpen; nu zie je alles in het 
goddelijke, in het oneindig hoge, en je ontdekt het ook in het hoge van je wezen. 
47 Hoe zal mijn werk voor jullie schitteren wanneer jullie ziel zich een weg terug naar God heeft 
gebaand en jullie van daaruit, in de beschouwing van dit werk, in vervoering worden gebracht en 
jullie je verheugen in het licht en het begrip van jullie bevatting? 
48 Jullie hebben een vermoeden van die grote waarheid en die zegen die jullie te wachten staat, 
maar jullie vermoeden en jullie verbeelding zijn te klein om de werkelijkheid te ontdekken. 
49  Elke sport van de ladder, elke trede, elk huis, biedt de ziel een groter licht en een volmaakter 
gelukzaligheid. Maar de hoogste vrede, de volmaaktste gelukzaligheid van de ziel ligt boven alle 
vergankelijke levens van zielen. 
50 Hoe dikwijls denkt gij het volmaakte geluk in Gods schoot te verwachten, zonder te beseffen, dat 
dit geluksgevoel slechts een voorsmaak is van de volgende wereld, waarheen gij na dit leven zult 
overgaan. 
51  Mijn zaad ontkiemde in die tijd het snelst bij hen die kwamen met verstand en hart, niet 
gehinderd door theorieën en interpretaties. Zij waren als maagdelijk land wat Mijn woord betreft, en 
Ik gebruikte hen om Mijn boodschap aan de wereld over te brengen. 
52  Anderen brachten een waarheid die met leugen was vermengd, en Mijn licht maakte hen 
geleidelijk vrij van dwaling en bevestigde hen tegelijkertijd in wat zij aan goeds in zich hadden. Niet 
alles is een giftige plant of een onkruid in het hart van de mens - soms groeit daar een tarweplant, en 
ik zorg ervoor dat zij rijpt en haar graan zich later vermenigvuldigt. 
53  Zowel de een als de ander heb Ik tot Mijn discipelen gemaakt en hen verenigd tot één volk dat, 
zodra het door zijn werken getuige is van Mijn leer, het hart van de mensen sneller doet kloppen 
wanneer zij de kracht van deze leer beseffen. Zij zal in mijn naam opstaan tegen de ongelovigen, de 
vervolgers, de strijd zal groot zijn, en uw naam zal dikwijls op de lippen liggen van hen die u in 
geschriften veroordelen als de oorzaak van schandalen en lasteringen. 
54  Ik kondig u deze beproevingen aan, opdat gij niet verbaasd zult zijn wanneer zij zich voordoen. 
Maar Ik zeg u ook dat het juist zal zijn wanneer Ik onder dit volk Mijn macht, Mijn barmhartigheid en 
Mijn gerechtigheid zal openbaren. 
55 Al mijn legers zullen zich gereed maken voor de strijd; al mijn dienaren zullen mijn stem 
gehoorzamen en van mij getuigen. 
56 Niet alleen deze mensen hier zullen getuigen zijn in het beslissende uur: De krachten van de 
natuur zullen "spreken" zoals altijd, en de Goddelijke Gerechtigheid vertegenwoordigen, de 
Geesteswereld zal aanwezig zijn, en de blinddoek van onwetendheid zal worden afgerukt van deze 
materialistische mensheid - van die mensen die beweren de weg van Christus te bewandelen in het 



verlangen naar eeuwigheid, en die toch volharden in het gesloten houden van hun ogen, hun oren en 
hun verstand voor elke oproep en manifestatie van het Geestelijk Leven. 
57  Het was juist die Christus, die zij menen te volgen en te begrijpen, die de deur opende die 
toegang geeft tot andere werelden en levensvlakken - Hij die de verwarring wegnam van de zielen 
die trachten te leven door bezit te nemen van vreemde lichamen - Dezelfde als Hij die, in het laatste 
uur van Zijn zending door Jezus, Zich deed gevoelen in de zielen die de slaap des doods sliepen in de 
graven, en hen liet opstaan tot het licht des levens. Maar opdat de mensen deze manifestaties 
zouden geloven, stond ik toe dat deze wezens zich zichtbaar maakten voor hun verwanten. 
58  Ik opende die deur, ik alleen kon het doen omdat Christus, met zijn liefde, de band is die alle 
werelden verbindt. 
59 zult gij behoren tot Mijn legioenen van licht, tot Mijn scharen van vrede, tot hen die bidden voor 
de wereld, en waarlijk Ik zeg u, de tranen van uw ogen, vergoten om de pijn van anderen, zullen zich 
voegen bij de balsem van uw Vader om als dauwdruppels neer te dalen op de bedroefde harten. 
60 De ware genezende balsem, mensen - datgene wat alle ziekten geneest - ontspringt uit de liefde. 
61 Heb lief met de geest, heb lief met het hart en met het verstand, en dan zult gij voldoende macht 
hebben, niet alleen om de ziekten van het lichaam te genezen of om te troosten in de kleine 
menselijke noden, maar ook om de geestelijke mysteriën op te helderen, de grote zorgen van de ziel, 
haar beroeringen en wroegingen. 
62 Die balsem maakt de grote beproevingen los, ontsteekt het licht, verzacht de angst, doet de 
ketenen smelten die beklemmen. 
63 De door de wetenschap verlaten mens zal tot gezondheid en leven terugkeren bij het contact met 
deze balsem; de onthechte ziel zal terugkeren bij het woord van liefde van de broeder die haar roept. 
64  Wanneer deze tijd haar hoogtepunt bereikt, zullen de mensen omringd worden door geestelijke 
krachten rondom, er zullen manifestaties, gebeurtenissen en tekenen zijn die nooit eerder zijn 
gezien. De trotse geleerden zullen sprakeloos zijn, en er zullen gelegenheden zijn dat zij, overtuigd 
van hun ellendigheid, zullen wenen van onvermogen. 
65  De mensen zullen hun ogen op Christus richten en dan, nadenkend over hun werken, zullen zij 
eindelijk begrijpen dat Hij die zoveel en zulke buitengewone werken deed in de tweede Era, dezelfde 
is als Hij die nu is teruggekeerd en aanwezig is, getuigend van Zijn macht. 
66  Ik wil dat gij een leven van vergeestelijking begint, dat er zelfdiscipline en soberheid is, dat er 
gebed is en activiteit van liefde. Op deze manier zul je gevoelig worden voor elke spirituele 
gebeurtenis. Dan zal datgene wat voor velen onzichtbaar is, voor jou zichtbaar kunnen worden. 
Alleen zo zult u in staat zijn de reden te verklaren van alles wat gebeurt en waarvoor de mensen geen 
oplossing kunnen vinden. 
67  Ik wil dat de voorbereiding van mijn leerlingen en hun kennis van de hun toevertrouwde zending 
zo groot zijn, dat zij op hun manier en door hun invloed alleen, de wezens bevrijden die onzichtbaar, 
verborgen en onbekend zijn onder de mensen, en die een bestaan van verwarring en pijn leiden dat 
de mensheid niet kent. 
68  Streef naar je eenheid, mensen. Als jullie dit niet bereiken - hoe zouden de Lichtwezens van die 
hogere wereld dan door jullie weerkaatst kunnen worden, als dit nodig is om de mensheid haar 
boodschap te geven? 
69  Ik heb u geleerd te bidden en te vragen voor anderen, maar ik hoor u ook als u om het uwe 
vraagt, ik aanvaard dat gebed. Maar ik zeg u, dat de tijd, waarin ik u - omdat gij nog onmondig waart 
- naar uw verzoek heb gegeven, voorbij is. Nu wil Ik dat jullie werken als discipelen, dat jullie je 
geestelijke ziel en hart aan Mij aanbieden wanneer jullie bidden, maar dat jullie Mij toestaan daarin 
te lezen en Mijn wil uit te voeren. 
70 Mijn wijze woord, gewikkeld in de liefde van een zeer geduldige Meester, heeft u stap voor stap 
gebracht tot het begrip van de grootsheid die het Spiritualisme bevat, en heeft u de uitgestrekte 
geestelijke horizon doen aanschouwen die in het menselijke begint en met het hemelse versmelt. 
Mijn vrede is met u! 
 



Instructie 297  
 
1 Mensen: Uw verlangen om de vruchten van uw zaaien te oogsten is nobel. Toch zeg Ik u geduldig te 
zijn en niet te verlangen het resultaat van uw werken dadelijk te kennen, want dat zou zijn de tijd tot 
de oogst te bekorten en u tevreden te stellen met het afsnijden van de onrijpe vrucht. 
2 De ontplooiing van dit werk gebeurt niet in één ogenblik, maar neemt een lange tijd in beslag. 
Daarom, laat ieder begrijpen wat het zijne is om te doen op dit geestelijke veld, en dan zijn werk 
opdragen en toevertrouwen aan hen die na u komen om u bij te staan door de akker verder te 
bewerken die u begonnen bent. Na deze zullen er anderen komen, en na deze weer anderen. Zo 
komt het dat gij niet weet tot wie de oogst van het geloof, van de bekering tot de spiritualiteit 
bestemd is. 
3 Zij die het dragen van vruchten ervaren, zullen weten dat dit niet alleen de verdienste is van hen 
die het laatst kwamen, maar dat het een werk was waarin de verdiensten, inspanningen en offers 
van hen die het eerst, het tweede en het derde kwamen, werden gecombineerd om een geestelijk 
werk tot overwinning te brengen dat door de Meester aan allen was opgedragen. 
4 Weet, dat één generatie niet in staat is het gehele werk te doen, en weet ook, dat het nu niet de 
tijd van de oogst is. 
5  Hoe zoudt gij mijn woord kunnen doen verstaan, indien gij het niet gehoorzaamt? Als jullie er zo 
lang over gedaan hebben om mijn woord te begrijpen, erin te geloven en jullie opstandige lichaam 
op te leiden voor de vervulling van een zending, hoe kunnen jullie dan eisen dat de verandering van 
de wereld onmiddellijk plaatsvindt? 
6  U moet ook niet geloven dat u alleen werkt in dit werk, want u hebt nog niet genoeg kracht om 
werken van zo groot geestelijk belang te volbrengen. U moet weten dat er wezens zijn die u de weg 
wijzen die u moet volgen, en die u de weg wijzen en de plaatsen waarheen u het zaad moet brengen. 
Deze voorlopers zijn uw broeders en zusters uit andere werelden, uit andere huizen, van waaruit zij 
over uw schreden waken en voor u bressen slaan. Want ook zij zijn werkers van de vrede, de liefde 
en de broederschap. Het zijn zielen met een grotere zuiverheid dan de uwe, met meer kennis en 
ervaring, van wie u geen kwaad te vrezen hebt. Zij zijn het die u niet tot stilstand zullen laten komen - 
zij die onrust in uw hart zullen brengen als u het zaad laat varen. 
7 U bent niet alleen, en u zult nooit aan uw lot worden overgelaten. 
8 Vertrouw op dit werk, aanschouw zijn grootheid. Besef dat het geen werk is dat uit het menselijk 
intellect is voortgekomen, dat het geen nieuw wereldbeeld van deze mensheid is, maar een eeuwig 
licht dat altijd het pad van de menselijke ziel heeft verlicht, en in wiens waarheid elke 
onvolmaaktheid, elke onzuiverheid en zonde zal voorbijgaan. 
9 Uit Mijn Waarheid heb Ik een leer gemaakt, doordrongen van liefde, rechtvaardigheid en wijsheid, 
waardoor Ik u haar kracht zal bewijzen, die hen, die voor een korte tijd van den rechten weg zijn 
afgedwaald, bekeert en omvormt 
10  Waarom de mens veroordelen tot vernietiging of eeuwige kwelling, daar zijn zonde slechts 
tijdelijk is en het gevolg van zijn onwetendheid? Waarom een wezen veroordelen dat mijn eigen 
goddelijke natuur in zich draagt? 
11 als zij voor ogenblikken of lange tijd een neiging tot materie en een neiging tot kwaad heeft 
gehad, wanneer het moment van helderheid is gekomen, wanneer Ik Mijn genade tot haar hart laat 
doordringen, zal zij daaraan beantwoorden en openbaren dat God in iedere ziel is 
12  Dit is de natuur die de mens in zichzelf moet zoeken - de essentie die hij is kwijtgeraakt, en die hij 
vaak tevergeefs heeft gezocht. Daarom heb Ik jullie alle vermogens geopenbaard die jullie hebben 
om jezelf te vinden - om jullie te leren je ziel te ontdekken, om jezelf waarlijk te kennen zonder stil te 
staan bij de buitenkant, de fysieke vorm. 
13 Leer, leerlingen, het geestelijke te zoeken, en gij zult u ook bevrijden van het fanatisme van de 
uitoefening van de uiterlijke eredienst. 
14 Dan zul je beseffen dat niet de vergaderzaal, noch het symbool, noch het ritueel de grootsheid 
van het geesteswerk bevat, maar de eeuwige betekenis ervan en het einddoel vol gerechtigheid. 



15  Tracht niet dit Werk, dat universeel en oneindig is, te beperken, noch uw geestelijke ontwikkeling 
te begrenzen, want hoe meer gij u op het pad van goede werken en studie begeeft, des te groter 
zullen de openbaringen zijn die gij zult ontvangen. Je zult het Goddelijke Werk zien opkomen uit het 
meest onbeduidende, je zult het gemanifesteerd zien in alles wat geschapen is, je zult het voelen 
kloppen in je wezen. 
16 Dit is de eenvoud waarmee ik de leerling van de spiritualist onderwijs, opdat ook hij eenvoudig zal 
zijn als zijn Meester. De discipel moet overtuigen en bekeren door de waarheid van zijn woorden en 
de kracht van zijn werken, zonder te trachten iemand te imponeren met mysterieuze krachten of 
buitengewone bekwaamheden. 
17 De ware discipel zal groot zijn door zijn eenvoud. Hij zal zijn Meester begrijpen en zich 
tegelijkertijd verstaanbaar maken bij zijn medemensen. 
Het leven is een grote zee waar iedereen in zijn eigen boot vaart. Maar terwijl sommigen manieren 
zoeken om het in een veilige haven te loodsen, kapseizen anderen bij gebrek aan een bestemming of 
ervaring. 
19 Ik heb jullie mijn onderricht nog eens gebracht. Ik wil dat je onthoudt dat daarin de haven van 
verlossing ligt. Waarom zou ik jullie onnauwkeurige leringen, vage woorden, of openbaringen van 
beperkte diepgang brengen? Als dat zo was, zou ik u blootstellen aan het gevaar in een nieuw 
fanatisme te vervallen, terwijl u leeft in een tijd waarin het geweten u niet met rust laat, vooral 
wanneer u de ware vervulling van de wet van barmhartigheid en liefde, die ik u heb geleerd, door 
voorwendselen tracht te verhullen. 
20  Hoor Mij, volk, hoor Mij, discipelen: Ik geef u licht in deze tijd en bevrijd u van ketenen, banden 
en duisternissen. maar ik geef je geen toestemming om van dit werk een andere religie te maken, 
noch dat je het vult met beelden en riten zoals gewoonlijk - nee! Weet precies waarin de vrijheid 
bestaat die ik jullie breng, opdat jullie haar niet vervangen door een nieuw fanatisme. 
21  Bent u er zich nog niet van bewust geworden dat uw geest, en daarmee de ziel, in zijn ontplooiing 
is tegengehouden? Herinnert gij u niet den vloed van valsche vrees en vooroordeelen, die gij van uwe 
voorvaderen hebt geërfd en waarvan ik u heb bevrijd, opdat gij de waarheid onbelemmerd moogt 
aanschouwen en het licht ontvangen? 
22  Indien gij u niet voorbereidt, indien de ongerechtigheden zich in u blijven vertonen, zal uw licht 
gesloten blijven, verborgen, achter uw materialisatie, en gij zult u voor uw medemensen voordoen 
als onwetend - zoals zij die niets weten van deze grote openbaring. 
23 Kijk altijd eerst naar de "balk" die jij in je oog hebt, discipelen, om het recht te hebben naar de 
"splinter" te kijken die je broeder heeft. 
24  Hiermee wil Ik u zeggen dat u Mijn Leer niet moet gebruiken om de wegen van uw medemensen 
binnen hun verschillende denominaties te veroordelen. Waarlijk, Ik zeg u, op al die wegen zijn er 
harten die Mij zoeken door een edel leven bezaaid met opofferingen. Niettemin vraagt de discipel 
Mij steeds weer waarom Ik die verscheidenheid van wereldbeschouwingen toelaat die soms met 
elkaar in tegenspraak zijn, verschillen scheppen en vijandschap tussen de mensen veroorzaken. 
Hierop zegt de Meester: Het is toegestaan omdat er geen twee zielen zijn die precies hetzelfde 
inzicht hebben, hetzelfde licht, hetzelfde geloof, en ook omdat jullie de vrijheid van wil is gegeven 
om je pad te kiezen. U bent nooit gedwongen om het pad van de Wet te bewandelen, maar u bent 
daartoe uitgenodigd, waardoor u de vrijheid behoudt om werkelijke verdienste te verwerven in het 
verlangen naar Waarheid. 
25 Zo ook, geliefde leerlingen, weet dat het jullie taak is om je te verenigen, om in harmonie te zijn, 
om uit te reiken en jullie gaven en bekwaamheden te delen met iedereen die jullie, jullie genezende 
kracht, jullie woord of jullie hulp nodig heeft. 
26  Voorwaar, Ik zeg u, als hoogmoed in uw hart ontkiemt, zult gij geen geestelijken zijn. De verlichte 
ziel kan niet bevredigd worden door die kleine ijdelheden die alleen maar het egoïstische hart vleien. 
27 Het is niet de klaarblijkelijke vervulling van de opdracht die de discipelen groot maakt in mijn 
ogen, ook al lijken zij voor hun broeders het meest ijverig, vurig en volhardend. 
28 het meest oprechte, het meest eerlijke werk en dus het werk dat je het meest tot Mij verheft, is 
het werk dat je in stilte doet, ook al weten je medemensen dat niet. 



29  "Uw rechterhand mag niet weten wat uw linkerhand doet," zei Ik tot Mijn discipelen in dat 
Tweede Tijdperk. Daarom zeg Ik jullie vandaag, terwijl het licht van Mijn Geest alles verklaart: wees 
nederig zonder huichelarij, ween echt om het leed van anderen en verheug je echt over het goede 
dat je medemensen ten deel valt. Alleen hij die mijn leer zo aanvoelt, zal bereid zijn zijn leven te 
geven voor zijn naaste. 
30 Mensen: Indien u is bevolen de akker voor te bereiden en te beginnen te zaaien, en het moesten 
anderen zijn die de vruchten zouden oogsten, stemt er dan mee in. Want niet alleen jullie hebben 
het recht te genieten van de genoegens van het werken op de velden van jullie Vader, maar ook al 
jullie broeders en zusters. 
31 Ik ben de weg, en jullie zijn de wegbereiders die daarop komen. 
32 Als je eenmaal op de top van de berg bent aangekomen, zul je je ogen omkeren en zien wat er 
door je ziel is gegaan, en je zult de Vader dankzeggen. 
33 De weg is lang. Wie kan zeggen dat hij alles al heeft doorgemaakt, dat hij alle geheimen kent en 
dat hij is doorgedrongen tot alles wat voorbij is aan wat hij ziet en hoort? 
34 Het is niet dat de Meester uw werk minacht of niet waardeert wat u op het pad hebt bereikt - 
nee, mensen. Ik ben de eerste die uw verdiensten waardeert. Als dat niet zo was, zou er geen 
gerechtigheid in Mij zijn. Als ik zo tot u spreek, is het omdat ik wil dat u begrijpt dat, hoewel uw 
vermogen om uw grenzen te bereiken zowel in het menselijke als in het geestelijke groot is, u nog 
veel ontbreekt - dat hoe meer u in het Oneindige zoekt naar datgene wat bestaat voorbij uw fysieke 
zintuigen, hoe meer u gebieden zult ontdekken om te leren kennen en te leren. 
35  Zoals Ik u een natuur heb nagelaten die binnen het bereik van uw intelligentie ligt, opdat gij haar 
zoudt kunnen onderzoeken, zo heb Ik u het bestaan geopenbaard van een wereld die boven die 
natuur ligt, opdat gij er door middel van de ziel in zoudt kunnen doordringen. Ik heb u laten 
onderzoeken, opdat gij het geestelijk leven zoudt kennen. Maar ik zeg u dat u zich niet moet 
beperken tot het weinige dat u tot nu toe weet. Wees leergierig, train jezelf om door te dringen in 
die oneindige wereld, werk ijverig, zodat je aan het eind van je dagtaak tevreden kunt uitroepen: 
"We hebben onze missie volbracht." 
36 Mijn leer laat de ziel niet stilstaan, mijn leer stopt ook de ontwikkeling van de mens niet - 
integendeel, zij maakt hem vrij van angsten en vooroordelen en laat hem de weg van het licht zien, 
die hem wacht. 
37 Beschouw deze mensheid, die het toppunt van haar wetenschap en haar onderzoek lijkt te 
hebben bereikt, en die in werkelijkheid nog maar aan het begin staat van de wetenschap die zij 
morgen zal bereiken, wanneer zij aan haar verlangen naar kennis het ideaal van broederschap 
toevoegt. 
38 De mensen beleven thans een tijdperk van verwarring, omdat zij niet hebben begrepen dat hun 
hele leven en al hun inspanningen hen moeten voeren naar de ontplooiing van hun geest, waarvan 
het doel de gemeenschap van hun geest met die van de Schepper moet zijn. 
39 De sekte die de meeste mensen tegenwoordig belijden is het materialisme. 
40  Zolang de leerstellingen en de godsdiensten blijven vasthouden aan hun verschillen, zal de wereld 
haar haat blijven voeden en niet in staat zijn de beslissende stap te zetten naar de ware aanbidding 
van God. Maar wanneer zullen de mensen het begrijpen en zich verenigen en zo de eerste stap 
zetten naar liefde onder elkaar, als er nog mensen zijn die, menend dat zij de sleutel of het geheim 
tot de zaligheid der zielen en de sleutels van het eeuwige leven bezitten, allen die op andere wegen 
gaan niet erkennen omdat zij naar hun mening niet waardig zijn tot God te komen? 
41 Wees u dus bewust van het ware doel van het Spiritualisme, waarvan de leer boven elke 
denominatie, elke menselijke ideologie en elke sekte staat. 
42 Onderzoek de betekenis van deze boodschap, die de wet van God bevat, en gij zult zien dat zij van 
toepassing is op alle mensen, alle volkeren en alle omstandigheden waarin gij u kunt bevinden. 
43 Zie hoe in het aangezicht van de waarheid van deze leer verschillen, vervreemdingen, 
vijandschappen en tegenstellingen verdwijnen, want in het licht daarvan lijken jullie allen gelijk, jullie 
zijn allen broeders en zusters in het aangezicht van zijn liefde, jullie zijn allen onvolmaakt in het 
aangezicht van zijn rechtvaardigheid. 



44  Dit woord komt van Mij, is de bron van het leven, is de Alfa en de Omega, begin en einde. 
Daarom zullen de mensen, om hun onwetendheid te overwinnen, hun conventies en hun religieus 
fanatisme achter zich moeten laten en tot Mij komen die in de geest ben - niet onder de vormen van 
aanbidding die iedereen Mij wilde aanbieden. Maar als zij tot de ware Bron komen, zal Ik allen 
ontvangen, hun pijnen wegnemen, hen bevrijden van hun zware last en hen met elkander verzoenen. 
45 Denk hier eens over na: als jullie allemaal je rol in dit leven zouden begrijpen, zou de mensheid 
het egoïsme al hebben afgezworen, en als ieder mens zijn oorsprong, zijn bestemming zou begrijpen, 
zou hij al zijn werken in verband brengen met het doel waarvoor hij geschapen is. 
46  Er is geen behoefte meer aan vele godsdiensten in de wereld, gij hebt allen het punt bereikt dat 
gij u verenigt in één enkel geloof en in één enkele wijze van aanbidding van God. Alleen in de 
vereniging van gedachten en in de vereniging van ziel zul je in staat zijn het licht te vinden dat je tot 
vooruitgang, harmonie en vrede zal brengen. 
47  U zult nu inzien dat geen enkele godsdienst de vrede van de mensen en hun geestelijke vrijheid 
zal bereiken. In plaats daarvan zult u zien hoe mijn Goddelijke boodschap, die tot sommigen komt 
door geschriften en tot anderen door ingevingen, de verlossing, de eenwording en de 
vergeestelijking van de mensen tot stand zal brengen. 
48 Het Spiritualisme schept geen ongelijkheden, het Spiritualisme is de leer die de mensheid nodig 
heeft en waarnaar zij onbewust verlangt. Want het is vrede, het is liefde, het is rechtvaardigheid, het 
is het licht waarnaar de mensen hongeren. 
49  Denkt gij, die deze woorden hoort, dat ik in uw harten afkeer of kwaadwilligheid zou kunnen 
zaaien jegens uw medemensen die andere gezindten aanhangen? Nooit, discipelen, moeten jullie 
beginnen het voorbeeld te geven van broederschap en harmonie, door naar allen te kijken en hen 
lief te hebben met dezelfde genegenheid waarmee jullie kijken naar hen die jullie manier van denken 
delen. 
50  Alle religieuze gemeenschappen zullen deze stap moeten zetten. Zij moeten bezield worden door 
het verlangen elkaar lief te hebben als een daad van liefde voor hun Vader, die allen beweren te 
vereren. 
51 Weest niet bevreesd als men u dwalende noemt; strekt u uit tot allen. Bedenk dat dit werk, dat 
voor u waar is, voor anderen vals kan lijken, omdat het in hun ogen de wijding mist die religies 
hebben ontvangen om erkend te worden. 
52  Indien gij in Mij gelooft, indien gij gelooft dat Ik Mijzelf openbaar in de woorden van deze 
stemdragers, vreest dan niet het oordeel van uw medemensen. Want Mijn leer is zo welsprekend en 
Mijn boodschap bevat zoveel waarheden, dat als jullie deze wapens goed weten te gebruiken, jullie 
nauwelijks verslagen kunnen worden. 
53  Niemand zal u kunnen veroordelen omdat gij naarstig de waarheid zoekt, de volmaakte. Daarvoor 
hebben jullie allen een heilig recht, en daarvoor hebben jullie de vrijheid gekregen om naar het licht 
te streven. 
54  Mensen, jullie hebben lange tijd aan mijn tafel gegeten en gedronken. Indien gij nog geestelijke 
honger voelt, is dit onterecht, want gij hebt dag aan dag voedsel aangeboden gekregen. Ik dorst naar 
uw liefde, maar wat geeft u mij te drinken? De gal en azijn van je onenigheid en onbegrip! 
55 Ik zeg u op deze dag van genade: laat mijn goddelijke uitstraling in uw hart doordringen, zodat u 
mijn aanwezigheid kunt voelen en uw leven kunt veranderen. 
56  Ik ben gekomen als Rechter, maar de waarheid is dat als jullie zoeken in het Woord van de 
Rechter, jullie noodzakelijkerwijs in de tegenwoordigheid van de Vader moeten zijn - die Vader die 
jullie liefheeft en Die Zich daarom op zovele manieren openbaart opdat jullie Hem beter leren 
kennen. 
57 Ik weet dat hoe groter jullie kennis wordt, des te groter jullie liefde voor Mij zal zijn. 
58  Wanneer Ik tot u zeg: "Hebt Mij lief", weet gij dan wat Ik tot u zeg? Heb de waarheid lief, heb het 
goede lief, heb het licht lief, heb elkaar lief, heb het ware leven lief. 
59  Leer Mij lief te hebben, besef hoe Mijn Liefde jullie overal volgt, ondanks jullie overtredingen en 
zonden, zonder dat jullie je aan haar invloed kunnen onttrekken of haar kunnen ontwijken. Besef dat 
hoe ernstiger je overtredingen zijn, des te groter is Mijn barmhartigheid jegens jou. 



60  De slechtheid der mensen wil mijn liefde afweren, maar zij kan er niet tegen op omdat de liefde 
de universele kracht is, de goddelijke kracht, die alles schept en alles beweegt. 
61  Het bewijs van alles wat Ik u zeg, is het bewijs dat Ik u gaf toen Ik Mijzelf onder u bekend maakte 
in deze tijd toen de mensheid verloren was in de afgrond van haar zonde. Mijn liefde kan geen afkeer 
voelen voor menselijke zonden, maar wel medelijden. 
62  Ken Mij, kom tot Mij om uw vlekken weg te wassen in de kristallen fontein van Mijn 
barmhartigheid. Vraag, vraag, en het zal je gegeven worden. 
63  Wat kunt gij Mij in uw hart of in uw ziel voorleggen, dat Ik niet zie? Welk lijden, verlangens, 
zorgen of geheimen zou je voor Mij kunnen verbergen? Geen. Leer daarom geestelijk te bidden, 
jezelf innerlijk voor Mij te belijden, te vertrouwen op Mijn vooruitziende blik en Mijn barmhartigheid, 
opdat jullie in je hart de vrede kunnen storten waaraan het zozeer ontbreekt. 
64  Ik heb u gezegd, dat het gebed de taal der ziel is, waarmee uw hart tot Mij spreekt, klaagt, Mij 
vraagt, weent en gesterkt wordt. Maar soms, wanneer je wezen vol vreugde is of zich overspoeld 
voelt door vrede, wordt het gebed een geestelijke hymne die de hoogten van Mijn Koninkrijk bereikt. 
65  Vertrouw op Mij, mensen, vertrouw op Mij, mensheid, in de overtuiging dat er op aarde geen 
mens, geen volk, geen wet is aan wie u uw heil kunt toevertrouwen. Kom tot Mij, zoek Mij, zoek de 
Waarheid, dan zullen jullie op een dag allen verenigd zijn in één "dal", onder één-en-hetzelfde licht. 
66  Mensen, naties, rassen en volkeren, zij allen zullen de goddelijke roep moeten beantwoorden 
wanneer de geest van de mens, moe van zijn gevangenschap op aarde, opstaat, de ketenen van het 
materialisme verbreekt en de roep om geestelijke bevrijding laat horen. 
67 Vandaag lijkt de vervulling van mijn woord u misschien nog ver weg, evenals de morele en 
geestelijke transformatie van deze mensheid. Maar het is aan jou om de weg te effenen en het deel 
te vervullen dat jou toebehoort. Als je het niet doet, heb je geen recht om te oordelen over de 
vervulling van mijn woord. 
68  Er zal een tijd komen dat het verlangen van de mens om zijn ziel hoger te ontwikkelen zo 
brandend zal zijn dat hij alle middelen die hem ter beschikking staan zal aanwenden om dit tranendal 
om te vormen tot een wereld waar harmonie heerst, dat hij "het onmogelijke" zal volbrengen, dat hij 
tot het punt van opoffering en bovenmenselijke inspanning zal gaan om oorlogen te voorkomen. 
69  Het zullen deze mensen zijn die deze wereld zullen opvoeden, die de kelk van het lijden uit het 
menselijk leven zullen verwijderen, die alles zullen herbouwen wat de vorige generaties hebben 
vernietigd in hun blinde machtswellust, in hun materialisatie en onvoorzichtigheid. Zij zullen degenen 
zijn die waken over de ware eredienst voor Mij - die eredienst zonder fanatisme of uiterlijke en 
nutteloze cultische handelingen. Zij zullen trachten de mensheid te doen inzien dat de harmonie 
tussen de menselijke wetten en de geestelijke wetten en de vervulling daarvan de beste aanbidding 
is die de mensen God kunnen aanbieden. 
70  Zou u niet graag bij hen horen? Zou u niet willen dat uw kinderen tot die hooggeplaatste mensen 
behoorden? Je kunt dit verlangen bevredigen. Het is aan jullie om de weg te banen voor hen die Ik 
aan jullie onderwijs en zorg heb toevertrouwd, zodat wanneer het uur is aangebroken waarop de 
beslissende strijd van de geest tegen de heerschappij van de materie zal beginnen, zij zich zullen 
verenigen in het bewustzijn van hun zending, sterk in hun geloof en vervuld van de kennis die Mijn 
Woord meedeelt, en één lichaam zullen vormen, één volk, één geest die muren afbreekt en 
hindernissen op zijn weg overwint, zoals Israël deed toen het op zoek ging naar het Beloofde Land. 
71  Ik weet, dat indien gij uw kinderen niet voldoende voorbereid achterlaat, uw ziel van gene zijde 
zal wenen om het lot van hen, die op aarde zijn achtergebleven, omdat zij hen verslagen zullen zien 
zonder zich te kunnen verdedigen tegen de invasie van tegenspoed en plagen, die de volkeren der 
aarde zullen komen teisteren. 
72  Kunt gij zich de verzoening en de pijn voorstellen van de ziel die, in plaats van zoete vruchten te 
oogsten, bij haar aankomst in de geestelijke wereld slechts doornige struiken en brandnetels vindt? 
73 Dit moeten jullie te zijner tijd vermijden, nu jullie in overvloed het licht van een onderricht hebben 
dat Ik jullie overhandig voor de redding van alle mensen. 
Mijn vrede zij met u! 
 



Instructie 298  
 
1 Genees alle kwalen, zowel van het lichaam als van de ziel, want u hebt de taak uw naasten te 
troosten, te versterken en te genezen. Maar ik vraag je: Hoe kunnen jullie de behoeftigen gezond 
maken als jullie zelf ziek zijn? Welke vrede zou uit uw ziel kunnen vloeien, wanneer zij verstoord 
wordt door zorgen, lijden, gewetenskwellingen en onedele hartstochten? 
2 Alleen wat gij in uw hart verzameld hebt, zult gij aan uw medemensen kunnen aanbieden. 
3 Vandaag moeten jullie zoveel mogelijk van de goederen die ik onder dit volk verdeel verzamelen en 
leren ze te bewaren tijdens vijandelijkheden en tegenslagen, zodat jullie, wanneer de tijd komt om 
jullie zending te vervullen, zegevierend ten strijde trekken. De vrede, het licht en de balsem zullen 
één lichaam vormen met uw wezen - op een zodanige wijze dat u niet alleen een zieke zult genezen 
door handoplegging, maar dat u gezondheid, vrede en versterking zult overbrengen door uw woord, 
uw gedachten, uw blik, en in vele gevallen zal uw loutere aanwezigheid deze krachten uitstralen. 
4  Maar denk niet dat het voor u voldoende zal zijn te weten dat Ik u deze gaven heb geschonken. 
Nee - jullie moeten ook weten dat jullie de kracht nodig hebben om ze te openbaren, en het is 
onontbeerlijk dat jullie die verkrijgen door geloof in Mij, door liefdevolle activiteit jegens je naaste, 
door zuiverheid van gevoelens en onbaatzuchtigheid. Wie niet volgens deze beginselen werkt, ook al 
wordt hij door Mij begunstigd, zal niets goeds doorgeven. Want deze gaven komen alleen tot bloei 
en nemen toe door edele, zuivere en verheffende gevoelens. 
5  Het is waar dat er velen zijn die, ondanks onvoorbereid te zijn, een spoor van wonderen op hun 
pad achterlaten. Maar zij zijn het niet die dat doen - ik ben het, want ik heb medelijden met de 
behoeftigen, de zieken, de geestelijk armen en de mensen van goede wil. Maar dan schrijven die 
"werkers" mijn wonderen aan zichzelf toe. 
6  Er zijn andere gevallen waarin hij die nog niet bekwaam is voor hetgeen Ik hem heb toevertrouwd, 
omdat hij de weg niet kent om zich voor te bereiden. Maar zijn geloof is groot, en hij voelt 
barmhartigheid voor zijn naaste. Ik schenk hem wonderen om hem in zijn werk aan te moedigen, 
zodat hij volhardt en zich vervolmaakt. 
7  Het is een vergissing te zeggen dat ik degene beroof die zijn gaven niet goed gebruikt. Maar wie ze 
niet gebruikt voor de doeleinden die ik hem heb aangegeven, verliest onmiddellijk de macht om ze te 
gebruiken. 
8 Hoe zou ik de mens zijn geestelijke gaven kunnen ontnemen, daar deze de middelen zijn om zijn 
heil te verkrijgen en zijn enige wapens om zich te verdedigen? Als Mijn Rechtvaardigheid zou 
handelen zoals u denkt, zou Ik reeds vele mensen van het licht van hun geweten hebben beroofd, en 
vele hersenen zou Ik van hun intelligentie hebben beroofd. Maar ik zeg u nogmaals dat ik de mensen 
hun gaven niet ontneem, want het is juist door deze eigenschappen dat zij zichzelf moeten verlossen 
en tot volmaaktheid moeten komen. U vertelt Mij dat sommigen hun verstand verliezen, en 
sommigen voortijdig hun leven of een vermogen. Zeker, maar ik ben het niet die van hen afpakt wat 
al van hen is. Zij zijn het zelf die, door zwakheid, dwaasheid en misleiding, zichzelf beroven van wat 
hun Vader hun als erfenis heeft gegeven. 
9 Is mijn rechtvaardige hand niet in dit alles aanwezig? 
10 Maar als jullie een beetje letten op de manier waarop Ik Mijn volmaakte Gerechtigheid toepas, 
dan zullen jullie je ervan overtuigen dat het Mijn Liefde is die zich in elk van deze gevallen toont en 
die aan sommigen het licht, aan anderen de vrede en aan weer anderen het leven teruggeeft, hoewel 
Ik jullie ook zeg dat zij, om terug te krijgen wat zij verloren hebben, eerst door een grote zuivering 
moeten gaan 
11 Over alles zal Ik in dit Woord tot u spreken, want aan Mijn Leer mag geen enkel hoofdstuk 
ontbreken. Over alles zal ik jullie leren, zodat jullie morgen geen twijfel, geen onzekerheid hebben. 
12 Ik wil van jullie een volk maken dat zich bewust is van zijn bestemming, een kenner van zijn 
zending, bereid om met alle waarachtigheid en zuiverheid dit gezegende zaad te zaaien en uit te 
strooien dat Ik in jullie hart heb laten vallen voor de zegen en de geestelijke vooruitgang van de 
mensheid; Ik wil dat jullie een volk zijn dat zich bewust is van zijn bestemming, een kenner van zijn 
zending, een volk dat bereid is om met alle waarachtigheid en zuiverheid dit gezegende zaad te 



zaaien en uit te strooien dat Ik in jullie hart heb laten vallen voor de zegen en de geestelijke 
vooruitgang van de mensheid 
13  Toen Ik heden met Mijn onderricht begon, was het eerste wat Ik u zeide: geneest en sterkt u 
heden met Mij. Want wat in uw hart is, zult u doorgeven aan uw medemensen. 
14 Vertrouw er nooit op dat Ik Mijn Barmhartigheid, ondanks je onvolmaaktheden en je 
onvoorbereidheid, zal uitstorten over de behoeftigen die jou zoeken. want nu reeds zeg Ik jullie dat 
zelfs al kunnen jullie het kwaad hier in de wereld verbergen, voor Mij en wanneer jullie oordeel 
gekomen is, alleen jullie verdiensten jullie zullen kunnen redden van een smartelijke genoegdoening. 
15 Begrijpt gij wat deze leer u heeft verklaard? Vergeet het dan nooit! 
16  Geliefde mensen, Ik heb Mijzelf geopenbaard op de weg van jullie leven, Ik heb jullie beproefd in 
verschillende vormen en Ik heb gezien dat jullie Mij liefhebben. Gij zijt gestruikeld over de keien van 
het pad, maar gij hebt uw geloof geoefend en zijt weer tot uzelf gekomen. 
17 Mijn onderricht redt jullie en mijn woord verheft jullie, omdat jullie vertrouwen hebben in mijn 
aanwezigheid en in mijn bekendmaking door het verstand van deze stemdragers. 
18 Je ziel heeft de voldoening gehad om in haar lichaam de subtiliteit te ontdekken waardoor jij mijn 
Aanwezigheid in deze manifestatie hebt kunnen herkennen. 
19  Hoevelen zijn er niet die, door de geschriften uit voorbije tijden, de profetieën kennen die dat 
tijdperk inluidden. En toch, als zij mijn manifestaties zouden bijwonen, zouden zij die niet geloven, 
noch zouden zij die opvatten als de vervulling van die beloften! Het zijn zij die nog niet de graad van 
ontwikkeling hebben bereikt die hen in staat zou stellen dat licht te herkennen. 
Aan de andere kant, hoevelen van hen die vandaag hun leven zouden geven om te getuigen dat Ik 
het ben die Mij op dit moment onder de mensen openbaart, wisten niet eens dat er profetieën 
waren die over deze gebeurtenissen spraken. De reden hiervoor is dat hun ziel reeds voorbereid was 
en klaar om het licht te ontvangen. 
20  Profeten, verlichte geesten en zieners namen mijn komst in de geest waar, zij zagen het boek dat 
openging om de inhoud ervan op de geesten van de mensen te storten, zij bevestigden de 
aanwezigheid van de geestenwereld bij de mensen. Zij zagen de nieuwe berg waar de Heer zou 
komen om zijn volk te verenigen. Voorwaar, Ik zeg u, zoals gij tot Mij zijt gekomen en Mij hebt 
gevoeld, zo zal het ene volk na het andere en de ene mens na de andere worden toegevoegd, zodra 
voor een ieder de vastgestelde tijd voor zijn ontwaken is gekomen. 
21  Denk niet, dat Ik Mij in alle naties en volkeren van de aarde bekend zal maken in de vorm die Ik u 
heb gegeven. Maar in Mijn oneindige macht en wijsheid, zal Ik weten hoe te kloppen op de deuren 
van alle harten. 
22 Ik moet jullie zeggen dat jullie dit geestelijk zaad, dat Ik jullie in deze tijd heb toevertrouwd, 
moeten verspreiden en bekendmaken over de hele wereld 
23 De tijd van Mijn manifestatie is de tijd van voorbereiding van dit volk geweest. De instructie is lang 
en gedetailleerd geweest - zo lang dat ik sommige generaties van deze aarde heb zien vertrekken en 
andere heb zien komen om hen te vervangen. Dit was dus nodig opdat het zaad zou ontkiemen, 
rijpen en vrucht dragen. 
24 de leer loopt nu ten einde, hoor dus dat Ik jullie in elke leer de weg openbaar, die jullie in de 
toekomst moeten gaan. 
25 Mijn werk heeft een groot einddoel, en het is mijn woord dat je naar dat doel leidt. 
26  Ik weet dat u nog tranen zult vergieten, ook al behoort u tot de mensen die mijn stem hebben 
gehoord. Je zult je verdeeldheid betreuren omdat de beproevingen je zwak zullen vinden. Dan zullen 
het de pijn en de slagen zijn die de wereld jullie toedient, die jullie de banier van vrede, van eenheid 
en van goede wil, waarover Ik tot jullie gesproken heb sinds de eerste dagen van Mijn manifestatie, 
in jullie rechten zullen doen opnemen. 
27  Weest gezegend indien gij, deze woorden horende, de pijn verhoedt en u verenigt uit 
broederschap. Ik zie de pijn en het verdriet bij hen die gedroomd hebben van de broederschap van 
dit volk en die nog geen teken van eenheid hebben gezien. Zij zijn het die in stilte tot Mij zeggen: 
"Heer, laat het Uw liefde zijn die ons verenigt. Geef ons nog een korte tijd om te vechten voor onze 
redding." 



28  Anderen vragen Mij: "Meester, waarom moet het hart zich zuiveren en waarom is er lijden, 
hoewel wij Uw Woord horen?" Maar ik zeg u: mensen, nog zijn jullie niet vrij van elke smet, nog zijn 
jullie niet vrij van pijn. Er zijn koorden in uw wezen die nog niet getroffen zijn, en het is nodig ze te 
beproeven opdat de geest ziel en het hart vastheid zullen verkrijgen. 
29  Indien gij, alleen al door Mij te horen, geen pijn meer zoudt voelen, zoudt gij u dan in uw leven 
inspannen om u te zuiveren en nader tot Mij te komen? Waarlijk, ik zeg u, u zou dan niets doen om 
uw geestelijke en morele toestand te verbeteren. 
30 Weet, discipelen, dat het doel van jullie strijd die staat van de ziel is die geen pijn kan bereiken, en 
dit doel wordt bereikt door verdiensten, strijd, beproevingen, offers en verzaking. 
31  Let op die gevallen van geduld, geloof, nederigheid en overgave die u soms in sommige van uw 
medemensen ontdekt. Zij zijn zielen die door Mij gezonden zijn om een voorbeeld van deugd onder 
de mensheid te stellen. Op het eerste gezicht is het lot van deze wezens droevig, maar in hun geloof 
weten zij dat zij gekomen zijn om een missie te vervullen. 
32 Jullie hebben in jullie geschiedenis grote voorbeelden van mijn boodschappers en discipelen 
ontvangen - namen die jullie bekend zijn; maar verwaarloos daardoor niet de kleine voorbeelden die 
jullie op jullie levensweg tegenkomen. 
33  Dikwijls verricht gij daden van grote verhevenheid, die de Vader bereiken als een eerbetoon, zijn 
nagedachtenis waardig, en die tot voorbeeld strekken voor degenen om u heen. Niet altijd word je je 
bewust van de waarde van dat werk of de verdienste van die daad, en dit is zo beter voor je, opdat 
het hart niet trots wordt op zijn verdiensten, want dan bederft het zaad. Maar de ziel heeft toch 
kennis van de waarde van haar werken. Als dat niet zo was, hoe vaak zou het dan zijn tijd niet 
verspillen aan middelmatige werken, in de overtuiging dat het bezig was met hoge en nuttige daden. 
34. Discipelen, jullie zijn standvastig geworden in het lijden, maar nu moeten jullie omhoog gaan 
door vergeestelijking. Het is van geen belang dat het menselijk leven, met zijn ontberingen, zijn 
smarten en zijn verzoekingen, u gevangen houdt. Deze verovering is alleen zichtbaar als je de 
procedure weet te ontdekken om jezelf vrij te maken. Maar wat is deze manier om de ziel uit te 
breiden en vrij te maken? Door te bidden, door na te denken over mijn werk, door nobel werk te 
doen, door tegenslagen te boven te komen. 
35 Hij die dit bereikt zal een wereld van licht en vrede zijn binnengegaan zonder zich te onttrekken 
aan het vervullen van zijn plicht in de stoffelijke wereld. 
36  Dit is de weg die Ik voor u heb uitgestippeld om te ontkomen aan materialisme, aardse 
ontberingen, pijn, verzoekingen en ondeugden. 
37  Ik nodig u uit tot gebed, tot meditatie en tot goede werken, opdat gij, dankzij de vergeestelijking, 
de streken moogt bereiken waar gij uw dorst zult lessen met het water der waarheid en waar gij zult 
worden omringd door het licht van uw Vader. Alleen daar zult gij u kunnen bezielen voor de goede 
vervulling van uw plichten, zowel geestelijke als menselijke. 
38  Zolang je op aarde moet leven, doe het dan op de best mogelijke manier. Maar toon je afwijzing 
niet wanneer de kelk van pijn haar inhoud in je hart giet en verklaart dat je niet langer in deze wereld 
wenst te leven. De aarde is de "vallei" waar de ziel zich zuivert, en waar men verdiensten verwerft 
om een hoger tehuis in te nemen. Als je eens wist hoeveel het je ziel kost om erin te wonen. 
39  Het is noodzakelijk dat u de weg baant en het huis voorbereidt voor de generaties die zullen 
komen om uw werk voort te zetten. Maar als gij het u toebehorende deel niet vervult, zullen zij 
moeten doen wat gij niet gedaan hebt, en wat hun dan geboden wordt, zullen zij aan anderen 
moeten overlaten. Denkt gij dat gij op deze wijze recht zult doen aan de wil van uwen Vader? 
40  Toen gij hier op deze weg kwam, ontving gij op uw lippen de vruchten der vorige geslachten. Dit 
was het geschenk dat ze je nalieten als erfenis. Denkt gij niet, dat gij op dezelfde wijze iets moet 
nalaten voor hen, die u weldra zullen vervangen? 
41 Wakker worden, mensen! Het hiernamaals kijkt naar je stappen op aarde! Die werelden kennen 
uw werken! Wanneer zij deze mensheid zien zinken in de zee van hun vijandschap en hartstochten, 
worden zij geschokt en bidden zij voor u. 
42 Wees blij, jullie zijn niet verlaten. Vertrouw op uw Vader en heb vertrouwen in hen die u 
liefhebben en u beschermen tegen het geestelijke rijk. 



43 Als jullie je werkelijk aan Mijn Werk wijden in de tijd dat Ik jullie Mijn onderricht geef, waarlijk, 
dan zeg Ik jullie, dat deze tijd voor jullie voldoende zal zijn om voorbereid te zijn om de ferme stap te 
zetten naar de nieuwe periode die tot jullie komt. 
44  Deze laatste drie jaren van Mijn manifestatie heb Ik gekozen om die jaren te vertegenwoordigen 
waarin Ik Mijn Leer verkondigde in het Tweede Tijdperk. Zo zullen jullie de liefde, de wilskracht en de 
toewijding van de discipelen die Mij toen volgden, beter kunnen begrijpen, want een korte tijd was 
voor hen genoeg om discipelen van de Goddelijke Meester te worden, apostelen van de waarheid. 
45 Er waren toen twaalf uitverkorenen die mij rechtstreeks zouden volgen, en van de twaalf kwam er 
slechts één ten val in het uur van beproeving toen mijn vertrek nabij was. 
46 Heden heb ik een groot aantal leerlingen aan mijn tafel geplaatst, opdat zij, terwijl zij mij 
voortdurend horen en stap voor stap mijn leer volgen, het einde van deze tijd van openbaring zullen 
bereiken als sterken, sterk genoeg om hun Meester niet te verraden, noch zichzelf te verraden. 
47  "Waakt en bidt," zeg Ik tot u, mensen, zoals Ik tot Mijn discipelen zei toen het uur gekomen was. 
Wees wakker, want het lichaam is zwak en kan in een moment van zwakte de ziel verraden, en ik wil 
niet dat u later als mens of als geestelijk wezen bittere tranen vergiet vanwege een moment van 
verwarring of zwakte. 
48  Denk niet dat de gevolgen van ongehoorzaamheid onmiddellijk zullen zijn - neen. Maar wat Ik u 
zeg is dat gij u vroeg of laat zult moeten verantwoorden voor uw werken, ook al scheen het u soms 
toe dat uw ongehoorzaamheid geen gevolgen had, daar de tijd verstreek en Mijn gerechtigheid geen 
teken gaf. Maar gij weet reeds door Mijn woord, dat Ik onverbiddelijk ben als Rechter, en dat gij, 
wanneer uw oordeel gekomen is, uw ogen zult openen voor het licht van het geweten. 
49  Laat niemand dit oordeel op zich nemen, laat niemand deze beker van pijn, angst, wroeging en 
wanhoop begeren, want uw ziel zal lijden op een wijze die u zich niet kunt voorstellen als uw 
geweten u "ongehoorzaam", "verrader", "ondankbaar" blijft noemen, nadat u door uw Meester 
"geliefde leerling", "lieveling" en "erfgename van mijn koninkrijk" bent genoemd. 
50  Indien ik niet wist dat gij nog in staat zijt tot dwaling, ongehoorzaamheid of verloedering, zou ik 
niet op deze wijze tot u spreken. Maar ik ken je zwakheid, en het is nodig dat ik je wakker schud. 
Maar waarom hebben jullie nog geen volledige kennis bereikt van de wijze waarop jullie elk van Mijn 
richtlijnen moeten interpreteren, terwijl jullie toch spoedig het einde van Mijn manifestatie zullen 
hebben bereikt? Omdat jullie zo gewend zijn geraakt aan Mijn woord, dat jullie het steeds 
onbelangrijker vinden en jullie daarentegen steeds belangrijker. 
51  Ik spreek tot u voor uw bestwil, want geen menselijke fout zal Mijn geest of Mijn werk kunnen 
schaden. Maar door uw dwalingen zult gij uzelf veel kwaad kunnen berokkenen, en ik wil dat gij u dit 
kwaad bespaart. 
52 Jullie weten hoe in de Tweede Era een moment van zwakte van een van Mijn discipelen zoveel 
pijn veroorzaakte, niet alleen bij zijn Meester, maar ook bij zijn broeders en bij allen die Mij 
liefhadden, hoe vanaf dat moment alles veranderde voor hen die Mij volgden. 
De Meester werd weggerukt uit de armen van de discipelen, de woorden van liefde die zijn lippen zo 
vaak uitspraken eindigden. Het gezegende lichaam waardoor zij de aanwezigheid van God in de 
wereld voelden, verdween. Zij voelden de schaduwen van pijn en verlatenheid hun leven omringen. 
Toch huilden niet alleen zij over die offerdood, maar de mensheid van alle tijden huilde erover. 
53  Nu vraag Ik u: gelooft gij dat de schuld van die verraderlijke discipel de voltooiing van Mijn werk 
heeft verhinderd? Denk je dat die vergissing veranderde wat ik had voorzien? - Op geen enkele 
manier. Mijn Werk, Mijn Waarheid en Mijn Missie kwamen tot voltooiing met opperste 
volmaaktheid, net zoals alle voorziene omstandigheden van het leven moesten geschieden, die deze 
discipelen aan hun Heer zouden voorleggen. Omdat de goddelijke wil nooit onderworpen zal kunnen 
zijn aan menselijke manieren van handelen. Dit voltrekt zich ongeacht de zonde van de mensen en 
zal dit altijd blijven doen. 
54  Besef dat Ik iedereen voorbereid op de dag van beproeving die nadert. Maar Ik zeg jullie dat één 
gewetensvolle en voorbereide stemdrager voor Mij voldoende zou zijn om Mijn laatste woorden over 
te brengen, om daarmee de waarheid te bezegelen die Ik jullie gedurende zovele jaren en door 
zovele stemdragers heb geopenbaard. 



55  Besef, Israël, hoe klein de schare is die zich onder de boom des levens vestigt. Sommigen hebben 
Mijn Goddelijke instructie niet begrepen, anderen zijn verrast door verleiding op hun weg. Toch geef 
ik jullie goede raad als de Vader, en als de Meester instrueer ik jullie. 
56  Dit onderricht zult gij in uw hart prenten, opdat gij Mijn spoor zult volgen, opdat gij de blinden 
licht zult geven, opdat de doven de roep van Mijn liefde zullen horen, opdat de lammen zullen lopen 
en Mij zullen volgen, opdat de mensen het licht van de morgenstond zullen zien. 
57  Ik bereid momenteel de mensen voor om hen vrij te maken van alle zonde. Mijn licht verlicht hun 
harten, zodat zij liefde onder elkaar kunnen beoefenen. 
58  Vanaf het moment dat Elia u naar de horde leidde, bent u voorbereid om de vergeestelijking en 
de verheffing van uw ziel te bereiken. Je kwam naar me toe en zei: "Heer, doe Uw wil voor mij". Ik gaf 
u een nieuw kleed voor uw benen, Ik verwijderde de vodden die gij Mij offerde, en Ik versierde uw 
ziel met een rein kleed. Ik plaatste in uw ziel het teken van Mijn uitverkoren volk Israël en zei tot u: 
Dit zijn de rangen waartoe jullie behoren, opdat jullie je overgave en gehoorzaamheid aan Mijn bevel 
tonen. En je zei tegen Mij: "Vader, doe Uw wil voor mij." 
59  Ja, Mijn kinderen, Ik heb jullie verlicht opdat jullie niet onwetend zullen zijn, opdat jullie de 
sterken zullen zijn om Mijn onderricht uit te voeren, opdat jullie Mij onderdak zullen geven in jullie 
harten en jullie zullen afscheiden van het slechte, opdat jullie de pijn zullen voelen van hen die 
blindelings hun weg gaan vanuit de verstoffelijking. Ik heb u de geestelijke balsem gegeven, opdat gij 
hen moogt genezen en nieuw leven geven, opdat gij hen moogt leiden tot Mij. 
60  Ik ben in deze tijd gekomen om leven te schenken aan de "doden", om de mensheid te redden en 
haar uit haar afgronden te halen, om vanaf de eerste bladzijde van het boek tot aan de huidige 
bladzijde de onderwijzing te herhalen die Ik haar door de eeuwen heen heb gegeven. Hier is Mijn 
liefde, Mijn oneindige wijsheid. Wie Mij wil begrijpen, zal in Mij leven. Wie Mij wil liefhebben, zal bij 
Mij zijn en moet zijn weg met vergeestelijking volgen, zodat de pijn hem niet langer overvalt en hij 
zich niet langer alleen voelt. 
61  Dit is je missie, Israël. Bereidt u voor, want gij moet mijn discipelen zijn, gij moet met al uw 
aandacht naar uw Meester luisteren. Want ieder van u moet morgen zijn als een open boek, waarin 
de mensen mijn woord bestuderen en doorgronden. 
62  Uw vervulling van de missie beperkt zich niet tot de vier muren van een vergaderzaal. Nee, Israël, 
Mijn doordringende blik slaat elk werk van je gade en als je voor een korte tijd van het pad wilt 
afwijken, zal Ik je dat toestaan, want je hebt vrijheid van wil. Maar ik zeg u: In je ongehoorzaamheid 
zul je pijn ontmoeten bij elke bocht. Maar wanneer gij berouw hebt, zal Ik tot u zeggen: Keert weder 
tot Mij, want Ik wacht op u om u vertroosting te schenken. 
63 Ieder die tot de Vader wil komen, moet zich bevrijden van zijn hoogmoed, van zijn ijdelheid en van 
elke gebrekkigheid die mijn doordringende blik ziet. 
64  Het heeft Mij behaagd gebruik te maken van de nederigen, de onwetenden. Mijn liefde heeft zijn 
hart bewerkt. Ik vertrouwde hem Mijn Wet toe, Ik liet hem Mijn Aanwezigheid voelen en Ik zei tegen 
hem: Ga heen en laat de roepstem uitgaan naar je medemensen, leid hen tot Mij, want Ik zal hun 
alles geven wat zij nodig hebben voor hun geestelijke opgang. Daarom heb ik jullie gezegd dat jullie 
missie groot en moeilijk is. Je moet veel dingen begrijpen en veel werken aan je spirituele pad. Maar 
jullie zijn niet arm, jullie zijn rijk omdat jullie Mij hebben, omdat jullie Mij gehoord en gevoeld 
hebben, omdat Ik jullie bemoedigd heb en het jullie gezegd heb: Wees niet ongerust, want Mijn 
barmhartigheid zal altijd met u zijn. Aan iedere "arbeider" heb Ik een stuk land gegeven, opdat hij het 
bebouwen kan en goede vruchten oogsten. Maar als de vruchten bitter zijn, zal ik ze niet 
aanvaarden. De arbeider zal zijn land opnieuw moeten bewerken totdat hij de vruchten oogst die 
goed smaken en waardig zijn Mij te bereiken. 
65 Mijn werk zal onbesmet blijven, en mijn waarheid zal altijd dezelfde zijn. 
66 De vlekken en de bezoedelingen van dit volk zullen door mijn gerechtigheid worden uitgewist, en 
gij zult zien dat mijn wil altijd geschiede. 
67  Je weet nu wat ik van je wil en wat je niet moet doen volgens mijn wil. Leef in harmonie met je 
geweten, en het zal je altijd vertellen wat je moet doen om Mijn Wil te vervullen. 
68. Ik zeg u nogmaals dat gij moet waken en bidden, opdat er in deze tijd niet iemand is die in 
verzoeking komt in het beslissende uur. Maar indien iemand tegen Mijn wil in opstaat en verraadt 



wat Ik heb verordend, en hij zou de gebeurtenissen een andere loop doen nemen, voorwaar, Ik zeg u: 
Mijn werk zal dan niet worden geschaad, want het is Goddelijk. Maar zij die trots Mijn wil 
veronachtzamen op het beslissende moment, zullen in hun wezen de gevolgen van hun koppigheid 
voelen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 299  
 
1 Discipel: De Meester is bij jullie en geeft elk van zijn kleine kinderen een kus. 
2 Ik ben getroffen door de geestelijke verrukking waarmee jullie in deze dagen terugdenken aan de 
gezegende nacht waarin "het Woord" mens werd om onder jullie te wonen. 
3 als jullie je in broederlijke liefde sluiten en je tederheid geven aan de kinderen die ik jullie heb 
toevertrouwd, zullen jullie de volmaakte liefde voelen die jullie Vader jullie heeft gezonden. Ik 
opende mijn schatkist en haalde eruit wat licht en vrede in de mensheid moet zijn. 
4  Ik zou willen dat iedereen Mijn Aanwezigheid voelt. Als de mensen tenminste in deze dagen van 
herdenking wisten hoe zij hun hart konden sensibiliseren en vergeestelijken, dan zouden zij Mij 
kunnen vinden op elke plaats, op het pad van elk schepsel, in de gezinnen, op de plaatsen waar pijn 
woont. Maar Ik moet nog wachten, niet allen zijn in staat Mij in hun hart te voelen. Niettemin laat Ik 
een geschenk van liefde achter op het pad van elk van Mijn kinderen. 
5  Ik kan Mijzelf aan de mensen bekend maken in een oneindig aantal vormen. Zelfs als Ik u Mijn 
woord laat horen door een menselijke stemdrager, spreek Ik tot anderen in hun geest. 
6 op deze dag waarop de mensen de dageraad herdenken toen de Messias als een babe zijn 
levensreis op aarde begon, wil Ik dat de hele mensheid Mijn geestelijke aanwezigheid voelt. Ik wil dat 
de kinderen zich in Mij verheugen, dat de jeugd een ogenblik stilstaat bij Hem die uit liefde mens 
geworden is om jullie te redden en dat de volwassenen, die tranen laten als zij aan deze 
gebeurtenissen denken en zich de gelukkige dagen van hun kinderjaren herinneren, Mijn vrede in 
hun harten voelen. 
7 Vreugde en droefheid zullen elkaar afwisselen wanneer je denkt aan de moederschoot die je 
wiegde, aan de liefde en de liefkozingen van je ouders, aan de gelukkige maar korte kindertijd, en 
dan aan alles wat je gaandeweg in de wereld hebt verloren: ouders, kindertijd, vreugden, onschuld. 
8 jullie zullen je moeten herinneren dat vele harten te koud geworden zijn om Mij lief te hebben en 
om hun naasten in de wereld lief te hebben. 
9 Bid op dit ogenblik, geliefde mensen, en laat hen die u vergeten zijn zich u herinneren, en laat hen 
die naar het "geestelijk dal" gevlogen zijn, uw hart naderen, opdat allen verenigd worden op deze 
dag van liefde. 
10  Niet alleen de mensen herdenken met vreugde de dag waarop het wonder op aarde geschiedde 
dat "het Woord" van God mens werd. Ook de geestenwereld deelt in deze vreugde bij het 
aanschouwen van de goddelijke werken van de Heer. 
11  Jullie zijn degenen die, in deze tijd op deze planeet, de duidelijkste manifestatie van mijn komst, 
van mijn aanwezigheid en van mijn woord hebben gehad. Mijn stem, vermenselijkt door de 
stemdrager, heeft het licht in uw zielen ontstoken, heeft mysteries opgehelderd, heeft nieuwe kennis 
van het geestelijke geopenbaard en heeft wonderen verricht in hen die haar hebben gehoord. 
Daarom worden jullie discipelen van het Derde Tijdperk genoemd, en de Vader verwacht van jullie 
altijd de meest geestelijke verering. 
12  Gij begrijpt nu langzamerhand de betekenis van mijn Leer, en daarom, wanneer gij tracht mijn 
schreden in de wereld te herinneren, doet gij dit zonder riten, zonder ceremoniën, zonder wereldse 
vieringen. U laat uw jubelstemming innerlijk zijn, en wanneer u die tot uitdrukking brengt, doet u dat 
door uw ziel en uw hart bezig te houden met het horen van mijn woorden en met het in praktijk 
brengen van wat het leert. 
13  O gezegend en geliefd volk: bewaar deze heilige herinneringen in uw hart, laat ze de weg en het 
licht voor uw leven zijn. Als gij ziet, dat men bij deze herdenkingen de grenzen van de eerbied voor 
het Goddelijke overschrijdt en tot profanaties vervalt, vergeef het hun, zoals ik het hun vergeef. Ik zal 
ook Mijn licht tot hen laten doordringen. 
Een beving van geestelijke aard zal de mensheid doen schudden, zoals is voorzegd, en dan zullen de 
mensen ontwaken om tot Mij terug te keren. De wegen daartoe zijn gebaand, buitengewone 
beproevingen en gebeurtenissen zullen de wereld door elkaar schudden en zullen zijn als 
oordeelskreten die de mensen tot vernieuwing roepen. 



14 Reeds vandaag leer Ik jullie bidden met die voorbereiding waardoor jullie je zullen kunnen 
verenigen met de smeekbeden die uit de volken tot Mij komen. Ik geef u de kracht van uw ziel, opdat 
gij op het ogenblik van de beproeving niet wanhoopt en u niet arm voelt aan intuïtie. 
15 Ik geef jullie mijn woord, opdat jullie met waar licht in jullie zielen kunnen spreken en opdat jullie 
weten hoe te handelen in de beproevingen en in de moeilijke crises van jullie levensweg. 
16 Ik zegen u en zeg u ook dat overal waar de Menswording van het "Woord" wordt herdacht, de 
geboorte van Christus, de liefdevolle mantel van uw Hemelse Moeder aanwezig zal zijn, die een 
vrouw werd opdat God door haar schoot zou gaan toen Hij mens werd. 
17 Daar zij de Meester in hoge mate begreep, moest zij het wel zijn die een menselijke moeder werd 
om Hem ter wereld te brengen. 
18 Zij is niet alleen gekomen om haar "eniggeboren Zoon" lief te hebben. Haar goddelijke liefde is 
een universele mantel van troost, haar aanwezigheid te allen tijde is tederheid en voorspraak. Wend 
je tot haar en je zult in haar een ladder van de hemel vinden die je naar Mij zal leiden. 
19 Mijn Geest komt in de huizen, troost hen die wenen en vult alle harten met vrede. 
20 De geestelijke boodschap die ik jullie vanmorgen breng is om jullie voor te bereiden op het laatste 
jaar van mijn manifestatie. 
21 Ik breng u mijn vrede, opdat gij die later brengt aan alle volken der aarde. Want vrede is het 
hoogste doel waarnaar je moet streven. 
22 Vrede van geest is een toestand van waaruit jullie het licht van mijn wijsheid kunnen begrijpen en 
alles wat een verwarde geest niet kan bevatten bij gebrek aan vrede. 
23 De mens heeft behoefte aan vrede in zijn ziel, aan rust in zijn hart. Maar deze rijkdom wordt niet 
met geweld verkregen, noch kan zij tegen elke prijs worden gekocht. Het is een genade die verkregen 
wordt door volharding in goedheid. 
24 Ik vertrouw jullie het zaad van de vrede toe, geliefde mensen, opdat jullie het op aarde 
verspreiden. Maar waarlijk, ik zeg u, u bent niet de enigen die dit zaad zullen verspreiden. Want in de 
boezem van andere gemeenschappen - zowel in dit land als in andere landen - zijn er die bidden om 
vrede, die verlangen naar welzijn voor hun naasten, en die ijverig werken om hun doel te bereiken. 
25  Gezegend zijn allen die in dit derde tijdperk gretig luisteren naar mijn woordinspiratie, naar mijn 
geestelijke openbaringen. Want als zij het waarnemingsvermogen van de mensen trainen op grond 
van hun ontwikkeling, zullen zij in staat zijn mijn gedachten te verzamelen en deze in woorden en 
werken onder hun medemensen te openbaren. 
26 De mens draagt de onsterfelijke kracht van de geest in zich en zal zich uit zijn decadentie kunnen 
verheffen door het verlangen naar bevrijding, door het verlangen zich hoger te ontwikkelen. 
27 Nu is de tijd gekomen dat de mens het vermogen en de kracht van zijn intelligentie erkent. Hij 
moet slechts toestaan dat zijn ziel een groot gebruik maakt van deze kracht om de werken te 
volbrengen die de Heer beveelt in het boek van zijn onderricht. 
28 Jullie weten nu, geliefde leerlingen, dat de mens, opdat de ziel zou kunnen strijden en zich 
ongehinderd zou kunnen uiten, jukken moet afschudden, tradities uit zijn hart moet bannen en zich 
moet bevrijden van religieus fanatisme, zoals allen hebben gedaan die in alle uithoeken van de aarde 
zijn opgestaan. 
29 Ik heb voor hen allen een kruispunt op hun weg bereid, waar zij elkaar zullen moeten ontmoeten 
en elkaar zullen herkennen als broeders en zusters in ideaal, in strijd en in geloof. 
30  Waarlijk, ik zeg u, in alle delen van de wereld zijn Spiritualisten verspreid - rijpe mannen die de 
vrede van de mensheid tot stand zullen brengen. Maar ik zeg u dat de vereniging tussen de 
Spiritualisten van de gehele wereld niet zal geschieden door de organisatie van een nieuwe kerk, 
want haar kracht zal niet materieel zijn. Hun eenheid zal geestelijk zijn, ideëel, en wat hun werk 
betreft, en op deze wijze zal hun kracht onoverwinnelijk zijn, omdat zij die zullen hebben geput uit de 
Eeuwige Bron die in Mijn Geest is. 
31 Aan allen inspireer ik mijn waarheid en ik zoek hen ook op, opdat uit hun harten en hun geesten 
alle onzuiverheden mogen ontsnappen, want die mogen zich niet met mijn licht vermengen. 
32 Het is de plicht van allen erop toe te zien dat de spiritualistische leer door hun geestelijke 
vermogens wordt uitgelegd en duidelijk wordt onderscheiden en niet door menselijke filosofieën 
wordt besmet. 



33 Reeds in vroegere tijden hebben de mensen aan mijn openbaringen en leringen hun 
wereldbeschouwingen, hun filosofieën en hun theorieën toegevoegd, waardoor zij er slechts in 
geslaagd zijn de mensheid te verdelen en te verwarren. 
34 Ik wil dat zij die de weg gevonden hebben hem gemakkelijk onderwijzen en hem gemakkelijk 
maken voor hun medemensen, en hem niet met struikelstenen verharden zoals velen gedaan 
hebben, waardoor zij die Mij zoeken niet tot Mij komen. 
35  Tot de aanhangers van het ritualisme - zij die erop staan God te personifiëren in figuren, 
voorwerpen en beelden - zeg ik dat zij, indien zij niet de weg van de vergeestelijking inslaan, zonder 
zich daarvan bewust te zijn, zullen behoren tot hen die oorlogen tussen volkeren bevorderen door 
hun menselijke broeders te veronachtzamen. 
36 Ik zeg jullie allen in waarheid dat de God in wie jullie geloven zuiver is en in zijn goddelijke liefde 
jullie allen gelijkelijk liefheeft. 
37 Indien ik u de waarheid zeg en gij u daardoor beledigd gevoelt, bedenk dan, dat het geen man is, 
die u dit heeft gezegd, maar uw Meester, die u liefheeft en u uw dwalingen toont, om u te redden. 
38 Zijt gij u er nog niet van bewust, dat machtswellust, fanatisme en onbegrip als een vloed zijn, die, 
als zij eenmaal is losgebroken, niet meer te stuiten is? 
39  Ik bestrijd niemands geloof als het op waarheid berust. Ik vecht wel tegen dwalingen daar waar 
ze gevonden worden. 
40  Zelfs nu streeft ieder van u naar hetzelfde doel, verzoening en harmonisatie van uw zielenleven. 
Laat niemand denken dat hij een beter pad bewandelt dan zijn broeder, noch denken dat hij op een 
hoger niveau staat dan de anderen. Ik zeg u, in het uur van de dood zal het mijn stem zijn die u de 
waarheid zal zeggen over uw ontwikkelingsniveau. 
41 Daar, in dat korte ogenblik van verlichting voor het geweten, ontvangen velen hun beloning; maar 
velen zien ook hun grootheid verdwijnen. 
42  Willen jullie jezelf redden? Kom dan tot Mij op de manier van broederschap. Het is de enige, er is 
geen andere, het is degene die geschreven staat in Mijn opperste gebod dat jullie zegt: "Heb 
elkander lief." 
43  Mensheid: in de dagen dat gij de geboorte van Jezus herdenkt, laat gij vrede in uw harten 
binnendringen en verschijnt gij als een verenigd en gelukkig gezin. Ik weet dat niet alle harten een 
oprechte vreugde voelen wanneer zij mijn komst naar de wereld in die tijd herdenken. Slechts 
weinigen nemen de tijd voor bezinning en samenzijn, en laten de vreugde innerlijk zijn en het feest 
van gedenken in de geest plaatsvinden. 
44 Vandaag de dag hebben de mensen, zoals in alle tijden, van gedenkdagen profane en zinloze 
feesten gemaakt, waarbij zij op zoek zijn naar genoegens voor de zintuigen, ver van wat de vreugden 
van de geest behoren te zijn. 
45  Als de mensen deze dag zouden gebruiken om hem te wijden aan de geest, door na te denken 
over de Goddelijke Liefde waarvan het feit dat Ik mens ben geworden om met jullie te leven een 
onweerlegbaar bewijs was, waarlijk, Ik zeg jullie, jullie geloof zou stralen in het hoogste van jullie 
wezen, en het zou de ster zijn die jullie de weg zou wijzen die naar Mij leidt. Uw ziel zou zo 
doordrongen zijn van goedheid dat u op uw levensweg de behoeftigen zou overladen met weldaden, 
vertroosting en hartelijkheid. Je zou je meer als broeders en zusters voelen, je zou je overtreders 
vergeven vanuit je hart. Je zou met tederheid vervuld zijn bij het zien van de verstotenen, de 
kinderen zonder ouders, zonder onderdak en zonder liefde. Je zou denken aan de volkeren zonder 
vrede, waar oorlog al het goede, edele en heilige in het menselijk leven heeft vernietigd. Dan zou uw 
gebed zuiver tot Mij opstijgen en zeggen: "Heer, welk recht hebben wij op vrede terwijl er zovele 
broeders en zusters van ons zijn die vreselijk lijden?" 
46 Mijn antwoord hierop zou het volgende zijn: Daar gij de pijn van uw medemens hebt gevoeld, en 
gij hebt gebeden en medelijden hebt gehad, komt dan bijeen in uw huis, zit aan tafel en verheugt u in 
dat gezegende uur, want Ik zal daar aanwezig zijn. Aarzel niet om blij te zijn, ook al weet je dat er op 
dat ogenblik velen zijn die lijden, want waarlijk, ik zeg jullie: als jullie vreugde oprecht is, zal er een 
adem van vrede en hoop van uitgaan die als een liefdesbriesje de noodlijdenden zal beroeren. 
47  Niemand bedoelt dat ik het zuiverste feest dat u in de loop van het jaar viert, wanneer u de 
geboorte van Jezus herdenkt, uit uw harten wil wegvagen. Ik wil jullie alleen leren aan de wereld te 



geven wat haar toekomt en aan de ziel wat haar toekomt; want als jullie zoveel feesten vieren om de 
menselijke gebeurtenissen te vieren, waarom laten jullie dit feest dan niet over aan de ziel, opdat zij, 
kind geworden, Mij haar liefdesgave komt aanbieden, opdat zij de eenvoud van de herders bereikt 
om Mij te aanbidden en de nederigheid van de wijzen om haar hals te buigen en haar kennis aan te 
bieden voor de Heer van de ware wijsheid? 
48  Ik wil geen afbreuk doen aan de vreugde die het leven van de mensen in deze dagen omringt. Het 
is niet alleen de kracht van een traditie - het is omdat mijn barmhartigheid je aanraakt, mijn licht je 
verlicht, mijn liefde je omhult als een mantel. Dan voel je het hart vol hoop, vreugde en tederheid, 
vervuld van de behoefte om te geven, te ervaren en lief te hebben. Alleen laat gij die gevoelens en 
ingevingen niet altijd in hun ware edelmoedigheid en oprechtheid tot uitdrukking komen, want gij 
verkwist die vreugde in de genoegens van de wereld, zonder de ziel om wierentwil de Verlosser in de 
wereld is gekomen, toe te staan dat ogenblik te beleven, dat licht binnen te gaan, zich te zuiveren en 
gered te worden. Want die goddelijke Liefde die mens geworden is, is eeuwig aanwezig op de 
levensweg van ieder mens, opdat hij daarin het leven vindt. 
49  De vrede van mijn Geest spreidt zich in deze vredesnacht als een mantel van tederheid over alle 
mensen uit, en een liefdevolle kus, uitgaande van de ziel van Maria, bereikt evenzo elk van haar 
kinderen. 
50 Kijk goed, discipelen, en jullie zullen elke dag een geschenk van liefde van jullie God zien als jullie 
wandelen. 
51 Op deze dag van genade, wanneer jullie de gezegende nacht gedenken, toen de Messias mens 
werd om bij jullie te wonen - waarlijk, Ik zeg jullie: niet alleen hier stel Ik Mijzelf voor en openbaar Ik 
Mijzelf, maar Ik maak Mijzelf op verschillende manieren aan allen kenbaar. 
52 Ik benader kinderen op één manier, jongeren op een andere, en volwassenen op een andere. Ik 
klop aan bij de deuren van elke religieuze gemeenschap en openbaar Mijn aanwezigheid aan hen 
naar gelang het licht van elke gemeenschap. Maar ik laat niemand zonder een bezoek. 
53  Dit is de meest liefdevolle herinnering van alles wat je van je Meester hebt. Het hart van de 
kinderen is vol gejubel, en dat van de ouderen wordt overstroomd met vrede en hoop in de 
Verlosser. 
54  Gij die de genade hebt dit woord te horen, weest onder de weinigen die dit feest vieren zonder 
riten, en het vieren in de zuiverste hartelijkheid. Op deze wijze zult ge niet kunnen vervallen tot 
ontheiliging, en wel omdat uw geest tot het inzicht is gekomen dat de beste gedachtenis, de meest 
aangename voor de Heer, die is welke ge begaat wanneer ge de voorbeelden van de Meester toepast 
in uw leven, wanneer ge zijn leer leeft. 
55  Denk aan al uw medemensen, draag uw ziel over aan de gehele aarde. Maar denk aan hen met 
liefde, met barmhartigheid, met het verlangen hen vrede te brengen, en waarlijk ik zeg u, uw 
gebeden, gedachten en verlangens zullen niet onvruchtbaar zijn. 
56  Ik bereid voor jullie de weg voor naar de tijd waarin het spirituele ontwaken van deze mensheid 
zal plaatsvinden. Beproevingen, gebeurtenissen en oproepen zullen op het pad van de mensen 
komen en tot hen spreken over de aanwezigheid van het Nieuwe Tijdperk. 
57  Ik heb u reeds gewaarschuwd opdat u niet wanhoopt wanneer u de botsing van 
wereldbeschouwingen tussen godsdiensten en tussen volkeren ziet. Gedenk ook, dat Ik u gezegd 
heb, dat deze twist onontbeerlijk is om onder de mensen harmonie en vrede te brengen. 
58  Dan, wanneer de strijd sterker wordt, zult gij de mensen uit eigen beweging de waarheid zien 
zoeken, en zij zullen bedreigingen noch veroordelingen vrezen. Dan zullen profeten verschijnen uit 
de volkeren die onderdrukt worden door hun heren en hun heersers. In die tijd zal mijn Leer in al 
haar pracht schitteren, verspreid over de aarde door het werk van mijn nieuwe discipelen. 
59 Vandaag bemoedigt mijn woord u, terwijl tegelijkertijd de beproevingen uw ziel standvastigheid 
geven, zodat u niet bang zult zijn voor de klappen, de schendingen en het verraad. 
60  Velen van jullie volgen Mij met grote bitterheid omdat jullie tegenstand, ongeloof en hoon 
hebben ondervonden in de schoot van jullie familie. Uw familieleden hebben getwijfeld aan de gaven 
die God u heeft gegeven en aan de zending die Hij u heeft laten uitvoeren. 
61 Sommigen zijn uit hun huizen verdreven, anderen zijn gedwongen naar andere landen te 
emigreren. 



62  Ik zeg u dat u niet de enigen was die niet geloofd werden door hun verwanten. Ik herinner u aan 
het geval van Jozef, de zoon van Jakob, die door zijn eigen broers aan kooplieden werd verkocht 
omdat zij inzagen dat Jozef een groot profeet was en zij hem benijdden. Maar de barmhartigheid des 
Heren bedekte de jongeling met zijn mantel, die, als slaaf in Egypte aangekomen, door zijn geloof en 
volharding in de wet zijner voorvaderen, en bekleed met de genade en wijsheid Gods, naast Farao, 
de raadsman, minister en profeet van dat volk werd. 
63 De ziel van Jozef was getrouw in deugd, zijn doortocht door dat volk liet een spoor na van 
zegeningen, van overvloed, van voorspoed en vrede. 
64 Jozef had Jakob, zijn vader, die hij innig liefhad, niet vergeten, noch had hij zijn broers vergeten, 
hoewel zij de angel der schande in zijn hart hadden geboord door hem te verkopen en zijn kinderlijke 
liefde te verraden. Maar eindelijk kwam het moment van goddelijke gerechtigheid. Het land Kanaän, 
waar Jakob met zijn zonen woonde, was door droogte geteisterd. Ellende en honger hadden bezit 
genomen van die landen, terwijl in Egypte de graanschuren overstroomden van tarwe. 
65 De broers van Jozef, die zij vergeten en dood gewaand hadden, vertrokken naar Egypte, op zoek 
naar graan, zonder te weten voor wie zij zouden moeten verschijnen. Het uur van de gerechtigheid is 
gekomen - maar niet om te straffen en te vernederen, maar om te vergeven. Welke grotere 
rechtvaardigheid had er kunnen zijn voor hen die verkeerd hadden geoordeeld en gekwetst? Toen de 
edelmoedige Jozef zich aan zijn broers bekend maakte, overlaadde hij hen met zegeningen en 
vergeving, terwijl zij, berouwvol en aangedaan, knielden, zich de profetieën van Jozef herinnerend 
toen hij nog een kind was, en zich verwonderend toen zij de vervulling daarvan zagen. 
66 Begrijpen jullie het, mijn kinderen? Blijf dan standvastig in de dagen van beproeving, trotseer uw 
teleurstellingen en uw eenzaamheid, want uiteindelijk zal het uur der gerechtigheid slaan en zult gij 
hen die u verraden en bespot hebben, berouwvol aan u zien verschijnen. 
67  Zult gij de edelmoedigheid van Jozef hebben om hen te ontvangen en te vergeven die u hebben 
beledigd? Stel je dat beeld voor waarin Jozef, staande, naar zijn broers keek die knielden en huilden 
van wroeging. Dit beeld is een weerspiegeling van mijn liefdevolle rechtvaardigheid. Jozef stond op 
grond van zijn deugdzaamheid, terwijl zijn broers, door hun berouw terneergeslagen, knielden. 
68 Ik wil dat het zaad van Jozef, een kind van Israël, onder u aanwezig is en opkomt. 
69  Ook Jezus, uw Meester, moest naar Egypte emigreren toen Hij nog maar net op aarde leefde. Dit 
was omdat het volk Zijn komst niet kon aanvoelen, en toen er tekenen waren dat dat kind de 
Messias-Koning was die door de Heer aan dat volk beloofd was, twijfelde het volk daaraan, omdat Hij 
niet met koninklijke gewaden bekleed was, en liet zijn ogen in ongeloof afdwalen van de armzalige 
kribbe naar de boerenstal, die naar hun mening niet het bed en de slaapplaats was die een Koning 
waardig waren. 
70  Ik moest de schoot van een volk als Egypte zoeken, daar het volk waartoe Ik gekomen was, Mij 
geen onderdak kon verschaffen. Maar dit was niet de enige pijn die mijn hart moest lijden. 
71 Toen ik uit Egypte terugkeerde en daarna in Nazareth woonde, werd ik voortdurend bespot en 
gekwetst door uitingen van ongeloof en kwaadwilligheid. 
72. Ik verrichtte daar wonderen, toonde mijn liefdadigheid en mijn kracht - en werd verkeerd 
beoordeeld. Niet één van hen die Mijn leven en Mijn werken van dichtbij kenden, geloofde in Mij. 
Daarom moest ik, toen het uur van de prediking was aangebroken, bij mijn vertrek uit Nazareth 
zeggen: "Voorwaar, ik zeg u: geen profeet vindt geloof in zijn vaderland. Hij moet het verlaten, opdat 
zijn woord gehoord wordt." 
73  Noch was dit de laatste pijn die Ik dronk uit Mijn beker van lijden. Er ontbrak een nog grotere pijn 
- die welke een van de Mijnen Mij moest aandoen, een van hen die aan Mijn tafel hadden gegeten en 
die eerder als Mijn broeder waren geweest - toen hij Mij voor dertig geldstukken verkocht aan de 
vijanden van Mijn Zaak. 
74  Ook ik werd als dood beschouwd, zoals Jozef voor zijn broers. Maar zoals die man verscheen voor 
de verbijsterde blik van hen die hem vergeten hadden, zo ben Ik ook verschenen, maar dan als geest, 
voor de ogen van Mijn verbijsterde discipelen, aan wie Ik bewees dat Ik niet dood was. 
75 Ik ben hier, in mijn koninkrijk, in afwachting van de komst van allen die Mij vergeten hebben - 
allen die Mij verraden en bespot hebben. 
76  Hier ben ik, wachtend op allen om hen te omhelzen met oneindige liefde. 



77 Ik spreek tot u in een van de laatste morgengebeden, nu reeds nadert het laatste jaar van Mijn 
manifestatie. Een paar dagen, een paar uren, en het jaar dat door Mij is aangekondigd en door Mijn 
volk wordt gevreesd, zal onder u beginnen. 
78 Zullen jullie allen de noodzakelijke voorbereiding hebben om in jullie harten alles te ontvangen 
wat Ik voorzien heb om over jullie uit te storten? 
79 Ik zal u mijn woord aanbieden, Ik zal mijn werk voor u stellen, en dit zal zijn als de blinkende tafel 
van een feestmaal. 
80  Ik zal in het midden van de tafel staan, en daarop zullen de beste vruchten en de heerlijkste 
spijzen van de geest liggen. De deuren van het huis zullen open staan, zodat niemand van het banket 
zal wegblijven. 
81 Van deze tafel zal de nieuwe boodschap uitgaan tot de volkeren, het goede nieuws dat de mensen 
wakker schudt - het licht dat onder de mensen het onsterfelijke zaad van de Geest zichtbaar maakt. 
82 De integriteit van Abel, het geloof van Noach, de gehoorzaamheid van Abraham, de kracht van 
Jakob, de bezieling van David, de wijsheid van Salomo, de waarachtigheid van mijn profeten, de 
verhevenheid van mijn apostelen, de vergeestelijking van Johannes, zullen schitteren. 
83  De mensen zullen geen kleed behoeven te dragen als deze, noch uiterlijk verschillen van de rest; 
zij zullen zelfs Mijn naam niet behoeven uit te spreken, want Ik zal het zaad van het licht, van de 
waarheid, van de kennis, van de liefde en van de gerechtigheid uitstrooien op alle paden van uw 
leven. 
84  Ik geef jullie dit onderwijs als een geestelijke gave. Bewaar het in uw harten als een herinnering 
aan een van de laatste leringen die uw Meester u gegeven heeft ter gelegenheid van het uur van 
herdenking dat gij hebt gevierd aangaande mijn geboorte als mens. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 300  
 
1 Gij voelt mijn aanwezigheid in de stilte van uw hart en wordt vervuld van vreugde wanneer mijn 
woord neerdaalt om u te verlichten met het licht van geestelijke kennis. 
2 Herstelt uw ziel, o geliefde discipelen, daar gij veel geweend hebt in de wegen des levens. 
3 Hier ben Ik met u, Ik geef u kracht om te strijden voor de eeuwige vrede van uw ziel. Maar waarlijk, 
Ik zeg u, zelfs voordat de mensheid Mij kende, was Ik reeds bezig u vanuit de oneindigheid te 
verlichten en tot uw harten te spreken. Want omdat ik één ben met de Vader, ben ik altijd in Hem 
geweest. Eeuwen moesten over de mensheid heengaan totdat de wereld Mij in Jezus ontving en het 
Woord van God hoorde, hoewel Ik u moet zeggen dat niet allen die toen Mijn Leer hoorden, de 
noodzakelijke geestelijke ontwikkeling hadden om de aanwezigheid van God in Christus te voelen. 
Daarom moest ik uit hen die genoemd werden, diegenen kiezen die een getrouw getuigenis van de 
waarheid moesten afleggen. Voor de overigen was Mijn onderricht in die tijd moeilijk toe te passen, 
omdat in hun harten afgoderij en heidendom heersten. Maar het woord van liefde werd met 
onuitwisbare letters in de gewetens geschreven in afwachting van de generaties die het kruis van 
hun Meester zouden omhelzen. 
4 Toen waren het niet alleen twaalf discipelen en een paar scharen die achter mijn spoor van liefde 
aangingen, maar het waren volken en naties die hun gewoonten, hun leven en hun aanbidding van 
God veranderden. Ik vertel jullie dit omdat vandaag, nu jullie de dageraad van een nieuwe tijd 
beleven, jullie ziel in het licht van een nieuwe boodschap is gekomen. 
Niet allen die gezien en gehoord hebben, zullen de essentie en de betekenis van deze openbaring 
begrijpen. Terwijl sommigen voldoende ontwikkeld zijn om dit licht te ontvangen, zullen anderen, 
ook al zullen zij het willen, niet in staat zijn vele leringen te begrijpen die zij in mysterie gehuld zullen 
zien. Maar de tijden zullen voorbijgaan, nieuwe generaties zullen op aarde komen, en dat licht dat 
slechts enkelen ontvingen in de dagen van mijn manifestatie zal schijnen in de geesten van grote 
massa's, grote volkeren en naties. 
5 Zij die Mij in deze tijd in hun ziel hebben ontvangen, zullen hier blijven als Mijn discipelen en 
verantwoordelijk zijn voor deze goddelijke erfenis die trouw zal worden doorgegeven van generatie 
op generatie, totdat zij komen onder wie het spiritualisme zal bloeien als een leer van Vrede en 
Wijsheid. 
6 Wie zijn mijn discipelen in deze tijd? Allen die van dit woord houden en het dragen. 
7 Velen heb Ik geroepen en aan Mijn tafel genodigd om te eten van het Brood des Levens, het 
allerbeste voedsel. Ik wil dat zij de uitverkorenen zijn, want de velden die op het zaad wachten zijn 
uitgestrekt. 
8  Mensen: Ik heb u dikwijls gezegd te "waken", te studeren en voorbereid te zijn, want gij zult niet 
onwetend zijn in alle tijden. De dag nadert dat uw medemensen het bestaan zullen ontdekken van 
dit volk dat de stem des Heren hoorde in de beslotenheid en nederigheid van een plaats van 
samenkomst, en zij zullen willen weten wat er gebeurd is, wat Mijn boodschap was, en welk bewijs Ik 
u gaf van Mijn waarheid. 
9  Mannen en vrouwen van allerlei pluimage zullen op de deuren van uw hart kloppen, verlangend 
naar uw getuigenis. Vindt u het niet juist dat dit getuigenis duidelijk is, zodat uw medemensen een 
duidelijk idee krijgen van wat mijn manifestatie is geweest, aangezien zij niet het geluk hebben gehad 
dat dit volk hier heeft gehad om mijn leringen te horen door de geesten van stemdragers? 
10  Indien gij een deel van uw tijd zoudt besteden aan de overdenking van Mijn Woord, zou het niet 
nodig zijn dat Ik zou nederdalen om u Mijn leringen uit te leggen. Want dan zouden uw meditatie, uw 
overdenkingen en uw innerlijk zelfonderzoek u de omvang van uw verantwoordelijkheid doen inzien. 
11 de tijd die Mij rest om in deze vorm tot jullie te spreken is zeer kort en omdat jullie zeer traag van 
begrip waren, moest Ik jullie helpen door Mijn leringen tot het uiterste uit te breiden 
12  Begrijp, dat het getuigenis dat gij van Mij zult afleggen, niet beperkt blijft tot het herhalen van 
Mijn woorden voor uw medemensen - neen, dit is gemakkelijk en vraagt niet veel voorbereiding. Het 
is dan voldoende dat gij dit woord in uw geheugen of in geschriften bewaart om het zo te herhalen, 
zoals gezegd. Maar indien gij meent het ware getuigenis te moeten geven met uw werken van liefde, 



die de essentie van mijn woord tastbaar maken, leg het dan tegelijk grondig en op eenvoudige wijze 
uit en bewijs het door werken, die het menselijke te boven gaan. Dan zult gij moeten begrijpen dat 
gij een ware vergeestelijking moet bereiken om u met recht "getuigen van mijn woord in de Derde 
Era" te kunnen noemen. 
13 Met welke zachtmoedigheid zullen zelfs de grootste twijfelaars aan de waarheid zich buigen, 
wanneer jullie met hen de werken doen die ik jullie heb geleerd! 
14  Als u werkelijk liefde voelt voor uw naasten en wilt dat zij delen in uw barmhartigheid, denk dan 
goed na over deze leer en bereid u voor op de strijd met de grootste oprechtheid waartoe u in staat 
bent. Dan zult u met recht "Getuigen van God in het derde tijdperk" worden genoemd. 
15 Jullie uur nadert, mensen, waarop ieder van jullie zijn zending op zich moet nemen en die moet 
volbrengen met ware liefde voor zijn medemensen. 
16 Terwijl ik mijn vertrek voorbereid, moeten jullie je geestelijk werk in de wereld voorbereiden. 
17  Ik zie dat gij wroeging hebt omdat gij niet in staat zijt geweest Mijn leringen in uw geheugen te 
bewaren, en dat gij vreest dat gij de mensen zult moeten confronteren zonder argumenten om deze 
waarheid te staven. Maar ik zeg jullie dat jullie niet bang hoeven te zijn. Want wanneer Ik mijn 
vertrek voorbereid, wanneer de tijd gekomen is, zal Ik het bevel geven, dat in de boezem van dit volk 
een boek zal worden vervaardigd, dat de leer en de omwentelingen van het Derde Tijdperk bevat, 
zodat dit boek in handen zal komen van de scharen der mensen, die daarin mijn leerstellige 
verhandelingen zullen vinden, deze zullen bestuderen en zich zullen voorbereiden om van mijn 
waarheid te getuigen. 
18 Van groot belang en nut zullen de geschriften zijn, die mijn woord moeten bewaren. Want pas na 
mijn vertrek zullen jullie je echt wijden aan de studie ervan. 
19  Door dit boek zullen zij die Mijn onderricht hebben gehoord, maar vele lessen en passages zijn 
vergeten, met ontroering en verrukking terugdenken aan de ogenblikken waarop zij van Mij de 
Goddelijke Boodschappen ontvingen. En zij die Mij niet gehoord hebben, zullen verbaasd staan over 
de betekenis van Mijn onderricht en zullen daar in het oneindige het Koninkrijk der hemelen 
aanschouwen. 
20  Wanneer de discipel de grondige en gewetensvolle studie heeft doorgemaakt en zijn 
vergeestelijking heeft bereikt, zal hij het materiële boek niet langer nodig hebben. Want op elk 
moment van zijn voorbereiding zullen zijn lippen nauwkeurig mijn woord herhalen, geïnspireerd door 
zijn geest, in wiens bewustzijn het voor altijd opgeschreven zal blijven. 
21  Weest gezegend - u die hebt gewaakt in afwachting van dit moment, want u zult verkwikt worden 
in geest en in waarheid. Je zult opstijgen naar een wereld van licht van waaruit je gesterkt zult 
terugkeren. 
22  Wanneer gij dan op deze wijze komt en Mijn woord verlangt, bevrijdt gij u van alles wat tot de 
wereld behoort. Jij komt tot Mij en drinkt de beker van de Goddelijke Essentie. 
23 Nadat gij van het geestelijk feestmaal hebt genoten, zal het leven dezer wereld u draaglijker 
voorkomen, het kruis lichter, de beproevingen milder. 
24 Ja, mijn kinderen, wie op een geestelijke staf leunt, wordt niet moe. Hij die opziet naar de hemel, 
valt niet op aarde! 
25  O, als jullie eens wisten hoeveel wezens vol licht en liefde jullie vanuit de spirituele vallei volgen, 
jullie bijstaan en inspireren! Maar hoe kun je hen om hulp vragen als je niet doet wat in je opkomt? 
26  Indien gij de invloed en de hulp van hen die barmhartigheid voor u voelen duidelijk wilt 
ondervinden, moet gij geloof hebben, gehoorzaamheid aan hun ingevingen, vertrouwen, 
gevoeligheid en een goede zielsgesteldheid voor het gebed. Dan zul je in staat zijn om wonderen te 
ervaren op je levensreis. 
27 Mijn woord maakt uw verhard hart, gekweld door lijden, liefdevol. Ook gij, wanneer gij leraars 
wordt van uw medemensen, bemoedigt hen met uw woorden van vertroosting en uw werken van 
liefde. 
28  Wie zal niet overtuigd worden in het aangezicht van een bewijs van oprechtheid, liefde en 
waarachtigheid? Wie van jullie herinnert zich niet de zinnen waarmee Ik hem ontving op de eerste 
dag dat hij Mijn woord hoorde, die onvergetelijke stem waarvan de tederheid en de eigenaardigheid 
hem Mij deden herkennen? 



29  Ik vergeef u uw overtredingen, maar tegelijk corrigeer Ik u, opdat u egoïsme uit uw harten 
verdrijft, want het is een van de zwakheden die de ziel het diepst naar beneden slepen. Ik beroer u 
door het geweten, opdat gij u uw plichten onder broeders en zusters herinnert en op uw weg werken 
van liefde en vergeving zaait, zoals Ik u in het Tweede Tijdperk heb geleerd. 
30 zwaar was het kruis van Christus, zeer bitter en pijnlijk de weg, zeer rotsachtig de beklimming, en 
toch, Mijn eigen pijn vergetend, troostte Ik hen die leden en zegende Ik Mijn beulen. 
31  Jullie, mensen wier geest het licht van de Drie Keer heeft ontvangen: Realiseer je hoeveel ellende 
en lijden er is. Het is nodig om de mensheid met liefde te vervullen. Zaad hen met goede werken, 
verlicht hen met geloof en hoop, overlaad hen met vrede. 
32  Voor dit werk zouden Mijn macht en Mijn liefde Mij voldoende zijn. Maar omdat jullie geschapen 
zijn om te leren elkaar lief te hebben, is het nodig dat er een volk ontstaat dat zal zijn als een immens 
leger van soldaten van vergeestelijking, van trouwe bewakers van Mijn Wet, opdat zij Mijn waarheid 
zullen handhaven tegen zoveel dat vals is, en het licht zullen ontsteken in de duisternis. 
33  Er zal spoedig een nieuwe oorlog uitbreken in de wereld. Het zal een oorlog zijn zoals er nog nooit 
een is geweest in de geschiedenis van de mensheid - een oorlog van wereldbeelden, filosofieën, 
doctrines, ideologieën, geloofsovertuigingen en godsdiensten. 
34 Mensen: U moet voorbereid zijn op deze tijd en alarm slaan bij uw kinderen. 
35  De golf van materialisme zal opkomen en een onrustige zee worden, een zee van lijden, van 
wanhoop en angst voor het onrecht van de mensen. Slechts één boot zal varen over die zee van 
hartstochten, begeerten en haat tegen de mensen, en die boot zal die van mijn Wet zijn. Gezegend 
zijn zij die sterk zijn wanneer die tijd komt! Maar wee degenen die slapen! Wee de zwakken! Wee de 
volkeren die hun vertrouwen hebben gesteld op fundamenten van godsdienstig fanatisme, want zij 
zullen gemakkelijk ten prooi vallen aan die woeste golven! 
36 Voorziet gij de strijd niet, o mensheid? Beweegt Mijn Woord u niet om u voor te bereiden om 
uzelf te verdedigen als het uur komt? Mijn Licht is in allen, maar alleen zij die bidden, die zich 
voorbereiden, zien het. Mijn Licht spreekt tot jullie door voorgevoel, door inspiratie, door intuïtie, 
door dromen en vingerwijzen. Toch ben je doof voor elke spirituele oproep, je bent onverschillig voor 
elk goddelijk teken. 
37 Weldra zullen jullie mijn woord in vervulling zien gaan en getuigen dat dit alles waar was. 
38  Mijn Leer en Mijn Naam zullen het doelwit zijn van alle aanvallen en vervolgingen, zij zullen de 
reden zijn waarom de vijanden der waarheid u vervolgen. Maar mijn leer zal ook het lichtzwaard zijn 
van hen die opstaan en het geloof verdedigen, en het zal het schild zijn waarachter de onschuldigen 
bescherming zullen vinden. Mijn naam zal op alle lippen liggen, gezegend door sommigen, vervloekt 
door anderen. 
39  Alle vermogens van de mens zullen worden ontketend: zijn intelligentie, zijn emoties, zijn 
hartstochten; zijn geestelijke vermogens zullen wakker zijn en klaar om te strijden. 
40  Wat een verwarring zal er dan zijn! Hoevelen die dachten dat zij in Mij geloofden, zullen zichzelf 
moeten overtuigen dat het geen waar geloof was! In vele huizen en harten zal de lamp van liefde en 
hoop gedoofd worden. De kinderen en de jeugd zullen geen andere God hebben dan de wereld, noch 
een andere wet dan die van de aarde. 
41  In het aangezicht van deze chaos vraag ik u, mensen: welke missie zult u dan volbrengen? zul je 
dit juweel verbergen dat ik je heb toevertrouwd? zult gij het boek Mijner onderrichtingen sluiten en 
dus het gezag verwerpen, dat Ik u als Mijn discipelen heb toegekend? Nee, geliefde mensen, Ik heb 
jullie voorbereid zodat jullie niet verrast zullen worden door de wervelwind en Ik heb jullie 
bemoedigd zodat jullie niet geïntimideerd zullen worden door de welsprekendheid of de kennis van 
hen die tegen jullie strijden. De boeken, de titels, en de namen zijn menselijke ijdelheden. Maar dat 
wat u zult prediken zijn eeuwige waarheden. 
42  Er is een verwarring in uw midden gekomen, die tweedracht, veroordelingen en discussies onder 
u heeft veroorzaakt. Het was noodzakelijk dat deze beproeving de mensen zou treffen, opdat zij die 
in slaap waren gevallen zouden ontwaken en jullie eindelijk de definitie van mijn Werk zouden 
vinden. 
43  Wees niet bang voor deze innerlijke strijd, mensen. Ik zeg jullie nogmaals dat het nodig is voor 
jullie ontwaken, want jullie maken van jullie gewoonten en tradities een nieuwe cultus. Maar 



waarlijk, ik zeg u, spiritualisme staat geheel ver van elke routine, gewoonte, traditie of uiterlijke 
ceremonie. 
44  In deze beproeving die u heeft verrast, zijn sommigen ontwaakt met de overtuiging dat u de ware 
vergeestelijking niet hebt gerealiseerd. Deze zullen zich een tijdlang moeten terugtrekken, omdat het 
volk in zijn meerderheid zal vasthouden aan zijn gewoonten en tradities, die het uiteindelijk zal 
beschouwen alsof zij de wet waren. 
Dan zal er een pauze in de strijd zijn, zodat dit volk kan mediteren en innerlijk nadenken, observeren 
en voor zichzelf ervaring opdoen. Want daarna zal de strijd weer met de grootste kracht losbarsten, 
zodat de essentie van mijn leer zal schijnen en mijn werk in al zijn zuiverheid en spiritualiteit zal 
worden begrepen. 
45 Bij deze tweede beproeving zullen de meerderheden degenen zijn die hun ogen voor de waarheid 
openen, en de anderen met hun sektehandelingen die ongeschikt zijn voor mijn werk, zullen zich uit 
het midden van hun broeders en zusters moeten terugtrekken totdat zij tot inzicht komen, tot 
correctie, en zij zich weer bij het volk kunnen voegen. 
46  Besef dat het noodzakelijk is dat de beproevingen u door elkaar schudden en u wakker schudden. 
Want je zou je routine niet in je eentje doorbreken. 
47  De harmonie en de vrede die in uw midden bestaan, zijn slechts schijnbaar totdat ware 
spiritualiteit uw hart binnendringt. Maar voor het zover is, zul je op vele manieren beproefd en 
gezuiverd worden. Wees u ervan bewust dat gij blijft als getuigen van mijn woord dat in deze tijd 
gegeven is, en dat uw getuigenis niet vals mag zijn, maar zo getrouw als gij in staat zijt om het door te 
geven. 
48 Vandaag is het de pijn die jullie zuivert. Morgen zal het jullie vergeestelijking zijn! 
49  Indien na het einde van Mijn onderricht en nadat gij uw beproevingen hebt doorstaan, 
verwarring en pijn onder u zouden blijven bestaan, zoudt gij daarvoor geen rechtvaardiging voor Mij 
hebben en zoudt gij een grotere beproeving ondergaan dan die welke gij thans doormaakt. Houdt u 
van de waarheid? Verlang je naar vrede? Volg dan Mijn woord met de oprechtheid die het eist, en 
uw ziel zal de weg vinden die naar harmonie leidt. 
50 begrijp dat Ik in deze tijd Mijn licht en Mijn openbaringen heb beperkt toen Ik Mijzelf bekend 
maakte door deze stemdragers, net zoals Ik Mijzelf beperkte toen Ik sprak door de mond van de 
profeten in voorbije tijden 
51  Ik heb zowel sommigen als anderen uitgezonden in de uren van beproeving voor de mensheid, 
toen zij op de rand van de afgrond of de vernietiging stond. 
52 ook zij door wie Ik in deze derde tijd mijn woord heb laten horen, zijn profeten van wier lippen de 
stem weerklonk, die degene wekt die slaapt en die degene waarschuwt die afgedwaald is. 
53 Het woord van de profeten is in alle tijden geweest als het heldere geluid van een bazuin in de 
duisternis. Velen hebben het gehoord, maar niet allen hebben het geloofd. Waarom hebben de 
mensen de stem van de profeten niet willen horen? Omdat zij altijd spraken over naderende 
gebeurtenissen en Goddelijke Gerechtigheid aankondigden. Ze hebben altijd gezegd: "Bid, waak, 
bekeer u, reinig uzelf van uw vlekken, bekeer u." 
54 De profeten van de eerste tijden waren intuïtief, hun monden kondigden vele gebeurtenissen aan 
die zij niet kenden. Zij wisten niet dat Christus bestond, en toch spraken zij allen over Hem. Het zou 
nog eeuwen duren voordat de Verlosser in de wereld kwam, maar de profeten vertelden al hoe Zijn 
komst, Zijn leven en Zijn dood als mens eruit zouden zien. 
55  Hoeveel licht hebt gij ontvangen als nieuwe discipelen en tegelijk als profeten van het derde 
tijdperk! Nu begint u uw intuïtie te bewijzen wanneer u, op bezoek bij verschillende provincies en 
volkeren, de inwoners van elke plaats weet aan te spreken volgens hun behoeften, begrip en 
ontwikkeling. 
56 Sommigen zullen naar u luisteren, anderen zullen u bespotten. Maar u moet niet ophouden met 
het prediken van berouw, dat vernieuwing is - gebed, dat berouw en geloof is - barmhartigheid, dat 
de uitdrukking is van broederschap en liefde. 
57  Vergeet niet en wees u er steeds van bewust dat van uw rechtvaardig en deugdzaam leven het 
geloof afhangt dat u uw medemensen inboezemt, d.w.z. dat zij u zelfs in uw privé-leven zullen 



onderzoeken en gadeslaan, en in uw werken een bevestiging zullen zoeken van de leer die u 
verkondigt. 
58 Wees nederig, eenvoudig en bescheiden, maar geef steeds blijk van een vast geloof en een 
onwankelbare ijver. 
59  Dit volk, de gevolmachtigde van mijn openbaring in dit Derde Tijdperk, wordt nog niet gezien als 
de drager van een licht. Maar er zal niet veel tijd voorbijgaan voordat de mensheid geïnteresseerd zal 
zijn in het kennen van de waarheid over mijn terugkeer en alles wat met mijn manifestatie te maken 
heeft. Het zal je komen ondervragen, en daar moet je op voorbereid zijn. 
60 Waarlijk, ik zeg u, zelfs in de meest vijandige media zal er iemand zijn - zelfs een enkel hart - dat 
zich zal openen om uw woorden te ontvangen. 
61 Vergeestelijkt u en ontwikkelt de gave van het innerlijk woord, dan zult gij niet wankelen in den 
strijd of in de oogenblikken van beproeving. 
62  Heden kent de wereld u niet, maar waarlijk, Ik zeg u dat er een dag zal komen waarop de 
volkeren reikhalzend naar u zullen uitzien. Dit zal gebeuren wanneer de grote beproevingen en de 
catastrofen zich in de landen doen gevoelen, en men weet dat de spiritualisten macht hebben over 
de plagen en de onbekende ziekten. 
63 Er zullen zieken in hun kamp zijn, in afwachting van de komst van Jezus' gezant en werker, die hen 
zal komen "zalven" met de balsem van hartelijkheid en naastenliefde. Daar zullen de huizen zijn met 
open deuren, wachtend op de discipelen die, door hun aanwezigheid, vrede en licht zullen doen 
binnengaan in die harten. 
64  De huidige geslachten, die blind zijn geweest voor de tekenen die Ik u heb gegeven, die alles aan 
het toeval hebben toegeschreven, zullen zich verdiepen in de betekenis van de gebeurtenissen die 
Mijn komst vergezelden, Mijn aanwezigheid gedurende de tijd van Mijn manifestatie en de afsluiting 
van Mijn woord, en zij zullen moeten zeggen dat het werkelijk de tekenen waren die reeds in 
voorbije tijden waren beloofd. "Geen blad van de boom beweegt zonder de wil van de Vader," zullen 
zij zeggen, en hun woorden zullen met de waarheid overeenstemmen. 
65  Geliefde mensheid, gij zijt Mijn dochter die Ik wil redden, die Ik bezocht in de woestijn en troostte 
in haar gevangenis. Voel Mijn Aanwezigheid en Ik zeg je, het zal je aan niets ontbreken. 
66 Vertrouwen, heb hoop! Groot zijn de beproevingen geweest, lang de dagen van uw verzoening. 
Maar weldra zul je een zuiverder pad voor je zien, weldra zul je de vrede hebben waar je zo naar 
verlangde. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 301  
 
1 Verblijdt u in mijn woord, gij zielen op wie de Vader zo reikhalzend heeft gewacht en voor wie Hij in 
de wereld is gekomen en zijn bloed heeft vergoten! 
2. Deze schare hier bestaat uit gelovigen en ongelovigen, maar het zijn allen zielen die hongeren naar 
liefde, dorsten naar licht en waarheid. Terwijl zij die geloven zich voeden en sterk worden, verwerpen 
de ongelovigen het brood van het eeuwige leven en moeten zij hun honger en dorst verdragen. Het 
zijn de zielen die verward zijn door een leven van materialisme, onwetendheid en fanatisme, die zij 
niet kunnen vergeten en dan in staat zijn om mijn aanwezigheid te herkennen en te voelen. Het zijn 
harten die de oordelen van de mensen vrezen. Hoe zouden zij zich kunnen concentreren op het hoge 
in hun ziel om mijn essentie te voelen als zij denken aan wat anderen over hen zullen zeggen? Zij 
zullen uiteindelijk zeggen dat Mijn Aanwezigheid niet waar is op die plaatsen, terwijl zij het in 
werkelijkheid zijn die, hoewel aanwezig, niet bij Mij zijn geweest omdat hun ziel is gebleven waar hun 
gedachten, hun belangen, hun zorgen en hun hartstochten hen hebben vastgehouden. Ik ben heel 
goed gekomen, Ik ben heel goed bij jullie geweest, want Ik denk altijd aan hen die Mij nodig hebben - 
aan hen die de beker van het lijden drinken en het brood van de dienstbaarheid en de vernedering 
eten. 
3  De mensen willen niet geloven omdat zij de wil missen om hun ijdelheid en fanatisme te 
overwinnen. Aan de andere kant zijn er ook mensen die wel willen geloven, maar het niet kunnen 
omdat iets dat in hen bestaat hen misleidt en hen verhindert de waarheid van mijn boodschap te 
ontdekken en ervan te genieten. 
4 Denk je dat ik mijn kinderen in de steek laat? Denken jullie dat als zij Mij de rug toekeren en zich 
afwenden van de weg waartoe Ik hen geroepen heb, Ik hen dan zal vergeten? Nee, mensen. Mijn 
Geest zal hen onvermoeibaar volgen, hen helpen hindernissen te overwinnen, hen op de proef 
stellen, hun op velerlei wijze aantonen dat wat zij in Mijn woord hebben gehoord juist is geweest, dat 
Mijn oproep waarheid is geweest. Zij zullen allen terugkeren, sommigen op de ene manier, anderen 
op een andere - sommigen op het ene moment, anderen op een ander. Maar ik zal er altijd zijn om ze 
met liefde te ontvangen. 
5 Ik bied u het brood en de wijn van de Geest aan; eet en drinkt, mensen. Neem het voedsel van het 
derde tijdperk en voed je ermee. Gezegend is hij die van dit brood eet, want hij zal ontwaken, zijn 
ogen openen voor het licht en uit zijn stilstand komen. 
6  Lange tijd heb Ik in deze vorm tot u gesproken, maar de dag is nabij waarop Ik dit hoofdstuk van 
leringen en openbaringen zal sluiten. Maar Mijn werk zal niet voorbij zijn, noch Mijn goddelijke leer. 
Maar deze periode van geestelijke voorbereiding zal nog eindigen. 
7 De mensen die nu de stem van hun Vader door de stemdrager hebben gehoord, zullen op aarde 
achterblijven met de opdracht tot de mensen te spreken en met hun werken getuigenis af te leggen 
van de leer die zij hebben ontvangen. 
8  Liefde en barmhartigheid zijn in mijn woord vervat sinds het zich in dit Derde Tijdperk begon te 
openbaren. Maar, hoewel de betekenis ervan rechtvaardigheid bevatte en u ter verantwoording riep 
en corrigeerde, nu het einde ervan nadert, moet u erkennen hoe zijn rechtvaardigheid zich 
verscherpt en tegelijkertijd zijn tederheid uw hart doordringt. 
9  Ik wil dat u in Mijn laatste onderwijsredes alle bemoediging vindt die u in de strijd nodig zult 
hebben. Ik wil jullie achterlaten met een hemelse smaak in je hart, en dat er geen bitterheid in 
achterblijft, zodat jullie Mij altijd met liefde gedenken, en dat Mijn woorden uit jullie herinnering 
opkomen als opwekkingsoproepen, als zegeningen, als inspiratie en balsem. Dan zul je met innerlijke 
ontroering terugdenken aan die tijd van onderricht, en wanneer je gaat begrijpen dat het werkelijk 
de Meester was die de zegels van het Boek des Levens losmaakte en het voor je ogen opende in het 
Zesde Hoofdstuk, zul je begrijpen dat het Elia was die de sleutel nam om de poorten te openen naar 
het Derde Tijdperk, dat is het Tijdperk van Licht en Geest. 
10 Opdat het geloof van de mensen in de kennis van het geestelijk bestaan boven het stoffelijk leven 
zou worden versterkt, zijn u in vroegere tijden enkele manifestaties van boodschappers van de Vader 
geschonken, aan wie u de naam "engelen" hebt gegeven. 



Deze eerste verkondigingen werden gevolgd door enkele werken die Ik door Jezus tot stand bracht 
om jullie een beetje meer te laten binnengaan in Mijn geheime schatkamer. Van deze, herinner ik u 
aan het volgende: De aanwezigheid van lichtwezens die Mijn komst op aarde aankondigden; de 
invloed van verwarde geesten op de mensen, die "bezetenen" worden genoemd; het uittreden van 
de ziel uit haar lichaam en haar terugkeer daarin, waarvan het bewijs wordt geleverd op het moment 
van de "transfiguratie" door Mij; en de materialisatie van wezens die niet zijn opgestegen tot hun 
ware Koninkrijk, omdat de duisternis van onwetendheid hen omringde, zoals degenen die zich 
manifesteerden in Jeruzalem op de dag van Mijn kruisiging. 
11  Hoe diepgaand waren die lessen! Maar de mensen die het licht daarin niet wilden erkennen, 
zoals de huichelachtige priesters en Farizeeën van die tijd, schreven alle geestelijke kennis toe aan 
boze machten. Zeiden ze in die tijd niet dat Jezus de bezetenen genas door een pact met de duivel? 
Zo ook in deze tijd, wanneer Ik in de geest kom - want dit is Mijn ware essentie - om jullie een andere 
lering te geven over het leven van de geestziel, maar een meer gedetailleerde, heldere en 
diepgaande lering, waarin jullie persoonlijk kunnen ervaren wat Ik jullie heb geopenbaard. 
12  Sommigen menen dat wat Ik in het huidige tijdperk aan dit volk heb geschonken te groot is 
geweest, gezien Mijn openbaring door het menselijk intellect en die van de geestelijke wereld, die 
dezelfde middelen heeft gebruikt. Voor anderen leek wat zij tot nu toe hebben ontvangen zo groot 
dat zij geloven dat het niet kan worden overtroffen. 
Hierop moet ik u zeggen: Wat u in deze tijd hebt ontvangen en ervaren, is nauwelijks een voorproefje 
van wat de Spiritualisten in de toekomst zullen ervaren, wanneer zij, na alle vooroordelen te hebben 
overwonnen en de ziel en de geest te hebben bevrijd, een grotere vooruitgang zullen hebben 
geboekt dan u. Wie zou het verloop van deze voor morgen voorziene manifestaties kunnen 
tegenhouden, aangezien zij aan de evolutie van de mensheid zullen zijn aangepast? Dom en 
onredelijk zullen zij zijn die zich in hun blind fanatisme verzetten. 
13  Elk tijdperk heeft de mensen nieuwe en wonderbaarlijke kennis gebracht voor het verstand en de 
ziel. Maakt u allen gereed om mijn goddelijke boodschappen te ontvangen, want een nieuwe tijd 
heeft zijn poorten geopend, en er is veel dat u moet erkennen en leren kennen. 
14 "Barmhartigheid en nog eens barmhartigheid jegens uw medemensen," zei Elia jullie in die tijd. 
Maar de armen vragen zich af: "Wat kunnen wij geven, wij hebben toch niets? Het is waar, je hebt 
niets. Maar als u de genade en de kennis verzamelt die Ik u in Mijn woord geef, en als u de gaven 
ontwikkelt waarmee Ik uw ziel heb vervuld, zult u eeuwig kunnen geven en zult u uw rijkdom nooit 
uitgeput zien. 
15 Dit zijn enkele van de weldaden die mijn Geest u heeft geschonken: Genezende balsem, om elke 
lichamelijke kwaal te genezen en elk verdriet van de ziel weg te nemen; eeuwige vrede voor u en 
opdat u die mag geven aan hem die haar niet in zijn hart draagt; licht van de ziel, om uw pad te 
verlichten, uw schreden te leiden en u te inspireren met nobele gedachten en verheven werken van 
het intellect, om de wetenschap te doorgronden. Ik breng u het geestelijk gebed - datgene wat u in 
gemeenschap brengt met het Goddelijke en u maakt tot zenders of instrumenten van mijn 
boodschappen en openbaringen. Ik heb ook de gave van profetie over uw geest uitgestort, waaruit 
intuïtie en voorgevoel voortkomen, want daardoor zult u iets van de weg die ieder van u moet gaan, 
van tevoren kunnen weten. 
16 Deze en andere gaven zijn u toevertrouwd. Wie kan beweren behoeftig te zijn, hoewel hij zoveel 
genade bezit? Wie zal weigeren - arm als hij is in wat de wereld toebehoort - liefdadigheid te 
beoefenen, hoewel hij in zijn ziel zo'n heerlijke erfenis draagt? Alles wat overblijft is dat je hart zich 
opent bij het contact met mijn Goddelijke uitstraling, net zoals de bloemkelken zich openen wanneer 
de strelende dauw erop neerdaalt. Dan zult ge u sterk genoeg voelen om het doornige pad te 
beklimmen, en ge zult u in staat voelen om te geven aan een ieder die u benadert in verlangen naar 
een weldaad. Want dan zullen jullie vol zijn van mijn geest. 
17 In het tweede tijdperk gaf ik u het duidelijkste en levendigste voorbeeld dat het niet nodig is de 
goederen van de wereld te bezitten om barmhartigheid te kunnen beoefenen en dat, als men een 
hart vol liefde heeft voor allen en bereid is mee te leven en degene die lijdt te troosten, wonderen 
kunnen worden verricht 



18 Ik heb brood vermenigvuldigd toen het schaars was, water in wijn veranderd, de zieken gezond 
gemaakt, de weerloze bezetenen bevrijd, de doden nieuw leven geschonken, harde harten met een 
woord verzacht en zielen met licht vervuld. Een deel of een groot deel van dit alles zult ook u kunnen 
doen, als u zich voorbereidt. 
Aangezien ik die werken als voorbeeld voor u deed, is dit het bewijs dat ook u ze kunt doen. Daarom, 
als jullie je te nietig en te onhandig voelen om ze uit te voeren, erken Mij dan opnieuw onder jullie, 
terwijl Ik alle gaven en bekwaamheden van jullie wezen wakker maak, zodat jullie nooit meer kunnen 
zeggen dat jullie arm zijn. Want daarmee beledigt u uw Vader, die u alles heeft gegeven opdat u Hem 
zou kunnen bereiken. 
19 Vergeet niet dat Elia tot jullie gezegd heeft: "Wees barmhartig en wees ook barmhartig voor jullie 
medemensen," vooral omdat jullie weten dat jullie veel hebben en kunnen geven. 
20 Het manna van het derde tijdperk valt op jullie neer zonder de aarde aan te raken, omdat het 
door jullie ziel wordt opgenomen. 
21  Mensen, jullie zijn de spiegel van de mensheid, en daarom ontvang ik jullie bij volmacht. Hier 
onder u vind ik pijn, zwakheden, gebrek aan geloof, onenigheid, verdeeldheid en oorlogen. Wat Ik tot 
u spreek, zeg Ik voor allen, en wat Ik nu aan enkelen geef, zult gij morgen aan uw medemensen 
brengen, want Mijn boodschap is voor alle mensen. 
22  Ik zie u niet verenigd en gij zoudt zelfs thans niet kunnen vertrekken om mijn woord te 
verspreiden, want uw geweten zoudt u niet toestaan de eenheid en de harmonie te prediken zolang 
gij niet weet hoe die te bewaren. Maar spoedig zal de tijd komen dat alle kinderen van dit volk zich 
zullen verenigen om mijn Leer te verspreiden als een standaard van vrede, broederschap en 
spiritualiteit. 
23 Gij zijt veel afgedwaald op den weg des levens, maar thans is de tijd gekomen om den terugkeer 
te beginnen. 
24  Je hebt de lange weg van ervaring afgelegd. Die onschuld, die blindheid en onwetendheid is, 
verdween toen je het licht van de ervaring bereikte. Bovendien hebt gij uzelf bevlekt, en daarvoor 
zijn er de beproevingen en de pijn om u schoon te wassen en te zuiveren. 
25 De onwetende is blind, hij begrijpt niets, noch weet hij den weg om tot den Vader terug te keeren. 
Hij die ervaring opdoet, kent het pad en weet waarheen hij gaat. 
26 Daarmee zult gij gemakkelijk kunnen begrijpen wat de zin is van de pijn, de beproevingen des 
levens, de verzoekingen en elke harde en bittere ervaring, die gij in de lange zwerftocht oogst, opdat 
uw ziel de volmaaktheid moge bereiken. 
27 Dit is de verklaring waarom het leven je zoveel problemen bezorgt die je moet oplossen om 
vooruit te komen. 
28 Daarom is het noodzakelijk tot u te komen om u deze waarheid te zeggen, want alleen zo kunt gij 
u wapenen met hoop en idealisme. Als ik jullie de Bergrede niet steeds herhaal, zullen jullie de moed 
verliezen om te leven, omdat jullie de zin van de strijd van het leven niet meer zullen inzien, en zullen 
jullie je door de pijn laten verslaan, in de overtuiging dat jullie tot eeuwig lijden veroordeeld zijn. 
29  Ik wil dat jullie Mijn discipelen zijn, maar jullie volharden in het zijn van Mijn kleine kinderen. Hoe 
dikwijls hoor Ik u niet tot Mij zeggen: "Vader, waarom zendt Gij ons zoveel ellende? Waarom wilt U 
ons gebed niet horen? Vader, U hebt ons niet gehoord." 
30  Ik hoor uw klacht en ik zeg tot u: Altijd heb Ik je gebed ontvangen, maar Ik hoef je niet altijd te 
schenken wat je verlangt op het exacte tijdstip dat je vraagt, en het zal ook niet zijn volgens jouw 
verlangen, maar volgens Mijn Wil. Het is jullie taak de mantel van jullie gebeden uit te spreiden, de 
paden te verlichten met jullie goede gedachten en de duisternis te verwijderen, opdat jullie 
medemensen voorbereid zullen zijn wanneer het ogenblik komt dat Ik hun Mijn vrede zend. 
31 Het is niet de uiterlijke triomf die waarde heeft voor mijn gerechtigheid, maar uw inspanning. 
Want daardoor zul je ontwikkeling, ervaring en volmaaktheid bereiken. 
32  Jullie zijn het aan wie Ik de opdracht heb gegeven overal licht te brengen en aan wie Ik heb 
gezegd dat waar jullie ook zijn, jullie als fakkels zullen zijn. Wie zullen dan de zonen des geloofs zijn, 
die de bergen zullen verzetten en de landen zullen verlichten? 



33 Als jullie begrepen wat er in mijn woord staat, dan zouden jullie met vaste tred en haast het 
goede dat erin staat verspreiden. Je zou met medelijden naar de kinderen kijken zonder tederheid en 
zonder opvoeders omdat hun ouders gestorven zijn. 
34  U zou met medelijden kijken naar de jeugd die zonder idealen leeft, omdat de mensen het geloof 
hebben gedood van harten die zich nauwelijks voor het leven hebben opengesteld. 
35 Begrijp je nu wat de fakkel is waarover ik het met je heb en het ideaal waarmee ik je heb 
geïnspireerd? 
36 "Ja, Meester," antwoordt uw Geest Mij, "wij hebben begrepen dat de fakkel het licht is van uw 
onderricht, dat de duisternis verdrijft van die zo lange nacht waarin de mensheid is verzonken." 
37 Wees gezegend, mijn kinderen, want jullie zullen ook de stem kunnen horen van die jongeling die 
vraagt: "Waar is God? Wat is de hemel, en wat is geloof?" 
38  Het is uw plicht naar uw kleine broeders en zusters te gaan en hun de weg te wijzen op de 
levensweg waarvan zij de richting zijn kwijtgeraakt, met hen te spreken over de Vader, hun te zeggen 
dat een kleine vergeestelijking voldoende is om mijn Aanwezigheid te voelen, die hun de moed en de 
kracht zal geven om zich niet in het verderf te laten meeslepen. 
39  Het is uw taak de wezen te zeggen, dat hun Moeder niet ver weg is, dat haar mantel van 
tederheid en bescherming hen heeft bedekt vanaf het ogenblik dat zij op aarde diegenen hebben 
verloren die hun steun en toeverlaat waren. Je moet ze leren die hemelse warmte overal te vinden. 
40 Jeder die sterk is in het leven, maak ik verantwoordelijk voor de arme wezen, voor de kinderen die 
onbeschermd zijn tegen de mensen en die op straat zwerven in het verlangen naar moederlijke liefde 
41  Op dezelfde wijze nodig Ik jullie uit in Mijn Koninkrijk van Vrede, opdat jullie mogen herstellen 
van de strijd waarin jullie nu leven. Ik leer jullie de last van je kruis te verlichten door de 
beproevingen van het leven in hun ware betekenis te vatten, zodat je niet zinloos lijdt en alleen maar 
leert, ervaring opdoet en jezelf werkelijk zuivert. 
42  Voedt u met gezonde en heilige vreugden, verheugt u in de aanwezigheid van de kinderen in wie 
reeds de zielen wonen die Ik voor deze tijd aan de mensheid heb aangekondigd, en wier zending van 
vrede en licht zich vanaf hun eerste schreden in hun daden openbaart. Kijk, want in hen wordt Mijn 
belofte vervuld. Zij zijn de hoop en het fundament van de toekomstige generaties, en hun lot zal een 
getuigenis zijn voor hen die reikhalzend uitzien naar de tekenen dat het beloofde Koninkrijk reeds 
nabij is. 
43 Het menselijk ras zal zich nu vernieuwen, de ziel zal, naarmate de tijd verstrijkt, een steeds 
grotere ontwikkeling bereiken, en haar werken zullen haar brengen om terecht de plaats in te nemen 
die haar toekomt. 
44  Vandaag bent u nog niet in staat om de betekenis van uw beproevingen te begrijpen. U vindt ze 
onnodig, onrechtvaardig en onredelijk. Maar ik zal u zeggen hoeveel rechtvaardigheid en 
onderscheidingsvermogen er in ieder van hen was toen gij oud werdt, en in anderen toen gij de 
drempels van deze wereld overschreed en in de geestelijke gewesten vertoefde. 
45  Vandaag zal ik u niet vertellen wat gij hebt nagelaten zonder vervulling, uw fouten of blunders. 
Noch zal ik u de toekomst onthullen. Ik wil alleen vertrouwen en toewijding aan je Vader zien. Want 
er is geen uur van je leven, geen handeling of gedachte waarin Mijn Geest niet aanwezig is om je te 
zegenen, je te bemoedigen of je te onderrichten. Ik wil dat het geloof in je hart leeft, dat je Mij 
liefhebt en Mij zoekt in al je beproevingen als Vader, als Vriend en als Raadgever. 
46  En daar gij weet dat gij thans aan het boeten zijt, dat de betaling van uw schuld van u wordt 
verlangd, bedenk dan, dat gij een rechtvaardige strijd in uzelf zult strijden. Voor elke tegenstand 
moet je wat menselijkheid hebben, voor elke beproeving veel moed, dan stijg je van niveau tot 
niveau tot je de hoogste regionen bereikt. 
47 Ik zeg u niet dat het doel zeer nabij is, maar ik beloof u zeer goed dat ik u grote kansen zal geven 
om het te bereiken. 
48  Indien gij weet, hoe gij u met Mij kunt verenigen, zult gij geen bemiddelaars nodig hebben, want 
gij zult zelf door Mij geïnspireerd en geleid worden. 
49  Op de dag dat jullie verenigd zullen zijn, zullen jullie gedachten de aarde omhullen, jullie liefde zal 
uitstralen en zich verspreiden naar andere naties, en de mensheid zal zich aangetrokken voelen, in 



beslag genomen door iets dat zij niet zal kunnen bevatten, en zij zal tegen zichzelf zeggen: er komt 
iets bovennatuurlijks aan. 
50 Maar in deze tijd moet gij uw boodschappers uitzenden, en dan zal dit licht, dat thans slechts 
enkelen hebben gezien, door andere volkeren worden gezien, en waar slechts dorheid was - op die 
verlaten en ongecultiveerde akkers - zal het leven ontspringen, het licht van de geest zal stralen, en 
de ziel zal bloeien. 
51 Ik bereid jullie voor om mijn goede leerlingen te zijn, die aandacht schenken aan mijn woorden in 
het leven, die in stilte studeren om nog meer onderwezen te worden, want aan mijn onderricht komt 
geen einde. 
Dan, wanneer gij u sterk gevoelt - in staat om te onderrichten, verzamel rondom u hen die hongeren 
naar de waarheid, leid nieuwe discipelen op zoals Johannes deed in de woestijn, en draag hen dan 
aan Mij over. Ik zal ze naar het einddoel van hun ontwikkeling brengen. 
52  Bedenk dat je op een dag moet vervullen wat ik tot je zeg. Vandaag zijn jullie bij Mij, als een 
familie verenigd onder de hoede van jullie ouders. Maar daarna zullen jullie je verstrooien op de 
wegen van de wereld, en daar zullen jullie de vervulling van Mijn woorden vinden en de gelegenheid 
om te strijden voor dit werk. Want jullie, mensen, zijn de spiegel waarin Mijn liefde zal worden 
weerspiegeld, en jullie moeten een voorbeeld zijn van broederschap. 
53 Ik raak de gevoeligste snaren van jullie hart aan omdat de tijd van Mijn vertrek nadert en Ik jullie 
gevoelig wil laten zijn voor de pijn, de ellende, het verweesd zijn. 
54  Mijn licht zal altijd bij u zijn, mijn Goddelijke Straal zal u nooit verlaten, want zelfs dan, wanneer 
de tijd van mijn manifestatie voorbij is, zal het uw ziel verlichten. 
55 Hoezeer zult gij dit licht nodig hebben om zich in uw ziel te blijven doen gevoelen, wanneer gij 
begint te vechten, wanneer gij aangevallen wordt en de mensen u zien bespotten - wanneer gij 
hoort, dat zij u vervalsers en bedriegers noemen! 
56 Dan zal mijn licht innerlijk tot jullie spreken en tot jullie zeggen: "Vrees niet, spreek over wat jullie 
weten en herhaal mijn leringen." 
57  Je zult de waarheid spreken die ik tot je heb gebracht. Maar als iemand zich beledigd voelt door 
wat hij heeft gehoord, laat hij de zaak aan Mij over. Maar ik zeg u: Wanneer jullie Mijn waarheid 
spreken, doe dat dan nooit met de bedoeling om te beledigen, want dan zullen jullie het zijn die je 
moeten verantwoorden voor je woorden. 
58  Gij moet het geloof en de godsdienst van allen eerbiedigen en bedenken dat Ik, uw God, de 
Alomtegenwoordige en de Almachtige, u met al Mijn kinderen laat samenzijn, zonder onderscheid te 
maken naar godsdienst en geloofsovertuiging. 
59  U moet deze leer met liefde zaaien, die de mensen moet leren terug te keren tot hun 
uitgangspunt - de leer die hen boven hun materiële leven doet uitstijgen naar een meer volmaakte 
wereld. 
60  Erkennen dat er een licht nodig is om de ziel van de mens te verlichten, om haar te helpen de weg 
te vinden en terug te keren naar de plaats vanwaar zij is vertrokken, om de kennis van de zin van het 
leven te verwerven. Want het was noodzakelijk dat de ziel - die onwetend was - het licht van 
beproeving, van strijd, langs de brede weg van ervaring zou kennen, om God te leren kennen. 
61 Op een zekeren dag zullen velen uwer makkers u opzoeken, op uw deuren kloppen, en zeggen: 
Geef ons uw geestelijk brood, want wij zien, dat gij brood hebt, dat gij gelukkig zijt, dat een licht u 
verlicht, dat niet van deze wereld is. Geef ons van dat licht om ons te leiden." 
62 Dit zal het begin zijn van vrede en broederschap, wanneer de oorlogen en de vijandschappen 
zullen eindigen en het koninkrijk der duisternis zal worden vernietigd. 
63  Heden zijt gij nog niet bereid het geestelijk brood te delen, omdat gij u nog niet hebt bevrijd van 
het laatste restje egoïsme en ijdelheid. Maar ik geef jullie nog wat tijd om je voor te bereiden. 
64 Volk, Ik heb u een andere leer gegeven - een leer die tot u spreekt van broederschap. Het boek 
des levens zal voor u opengaan, en in uw geweten zult gij de stem van de Meester blijven horen, die 
tot u zegt: "Hebt elkander lief." 
65  Hij, die deze manifestatie heeft bijgewoond en wiens geest vol was van materiële zorgen, evenals 
hij, die aan aardse genoegens dacht, heeft zeer weinig met zich meegenomen. Wie daarentegen 
nederig is binnengegaan en zich heeft overgegeven aan de verrukking van het horen naar zijn 



Meester, heeft een schat in zijn hart meegenomen, zijn geestelijke rijkdom zal met de dag toenemen 
en weldra zal hij zich in staat voelen zijn goederen te delen met zijn naaste. 
66 Ik wil dat jullie tot hen behoren, opdat jullie de wereld ingaan op zoek naar hen die hongeren naar 
liefde en waarheid. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 302  
 
Mijn vrede zij met u! 
1  Discipelen van mijn Goddelijkheid: Welkom bij mijn onderricht. Wees niet verrast door de 
begroeting waarmee mijn goddelijke Geest u verwelkomt. Want waarlijk, Ik zeg u, in het laatste jaar 
van mijn verschijning onder u in deze gedaante, zal Ik Mij bekend maken op het ogenblik van mijn 
komst. 
2  Elke stap die je zet op het pad van vergeestelijking zal door Mij worden beloond. Elke gemeente 
die haar routine doorbreekt en in haar erediensten naar volmaaktheid streeft, zal ook de beloning 
van de Vader ontvangen. Ik zal de dagen van Mijn manifestaties niet markeren met speciale data, 
want Ik ben boven de tijd, erboven. 
3 In dat tweede tijdperk, dagen na de kruisiging van Jezus, liepen drie van mijn discipelen langs een 
landweggetje. Zij waren op weg naar een eenzame herdershut waar zij zich konden concentreren op 
de herinnering aan de overleden Meester. Zij liepen met een door pijn verscheurd hart, de leegte in 
hun ziel voelend. Onderweg ontmoetten zij een reiziger die hen vergezelde, en toen hij hun vroeg 
naar de reden van hun duidelijke droefheid, vertelden zij in ontroerende woorden over alles wat hen 
was overkomen - over wat er in Jeruzalem was gebeurd, over wat er op Golgotha was gebeurd. Zo 
bereikten zij het tabernakel, gingen er binnen, en toen zij verenigd waren, niet alleen lichamelijk, 
maar ook geestelijk, in een gemeenschap van gedachten en herinnering, werd die zwerver 
getransfigureerd, en Hij zeide tot hen: "Mijn vrede zij met u." De verbaasde discipelen herkenden 
onmiddellijk de stem van hun Meester en wierpen zich aan Zijn voeten. 
4 Zij aanschouwden Zijn stralend gelaat, Zijn menselijke gedaante vol van licht, liefde, vervuld van 
leven. Hoe dikwijls heeft Hij zich vanaf dat ogenblik dat Hij Zich aan Zijn discipelen vertoonde, niet 
kenbaar gemaakt met die gezegende uitdrukking: "Mijn Vrede zij met u!" Ik wil dat jullie Mij horen, 
net zoals die discipelen deden. Na de beëindiging van Mijn woord door middel van de huidige 
manifestaties, zullen jullie - niet meer door de lichamelijke oren, maar door jullie geest - de klank van 
Mijn Goddelijke stem horen die eeuwig tot jullie zegt: "Mijn vrede zij met jullie". 
5  Gij allen zijt Mijn discipelen, zelfs zij die het laatst gekomen zijn, zelfs zij die Mij voor het eerst 
horen. Want dit is niet de eerste instructie die ik hen geef. Het is reeds lang geleden dat zij uit Mijn 
Geest voortkwamen, en sedertdien ben Ik voor hen de Meester. Daarom heb Ik hen in dit Derde 
Tijdperk, wanneer zij Mijn stem hebben gehoord die menselijk is geworden in de stemdragers, Mijn 
discipelen genoemd, omdat zij reeds een oneindig aantal lessen van Mij hebben ontvangen. Ik heb 
het leven zelf zo geschapen dat het als een boek van grote wijsheid voor jullie is. Het aantal 
bladzijden is ontelbaar, de inhoud is diepgaand, en één leven is niet genoeg om het in zijn geheel te 
kennen, laat staan het te begrijpen. De omvang ervan is groot; zij is geschreven door het volmaakte 
Wezen, door de Auteur van het leven en van alle geschapen dingen. Maar dit boek, zo vol van 
wijsheid, is eenvoudig en duidelijk geschreven, zoals alle werken van God. 
6  De eerste les, dat wil zeggen de eerste bladzijde, is de eenvoudigste. Maar als het, ondanks zijn 
eenvoud, niet wordt begrepen, volgt het tweede om de inhoud van het eerste uit te leggen, en zo 
gaat het door tot het einde van dit grote boek des levens dat ik de mens heb voorgehouden. Het is 
nu geopend in het zesde hoofdstuk, opdat hij de Vader zal kennen, opdat hij zijn leven en zijn 
bestemming zal kennen, opdat hij zijn verleden zal begrijpen, zijn heden en, voor zover het Mijn Wil 
is, zijn toekomst. 
7  Met het Derde Tijdperk is voor de mensheid het Tijdperk van de Heilige Geest gekomen, dat van 
de beoefening van de spiritualiteit. Maar om dit stadium van ontwikkeling te bereiken - wat heb je 
onderweg veel moeten meemaken en lijden! 
8  Ik zie dat uw ziel in dit tijdperk een niveau van ontwikkeling heeft bereikt dat u tot een vruchtbaar 
veld voor Mijn zaad heeft gemaakt. Maar ik ontdek nog steeds dat je ziel dorst en hongert naar de 
waarheid. Je ziel heeft zich ontvouwd in pijn, in lijden in teleurstellingen. Maar er is een andere 
ontvouwing die Ik niet in u zie, en dat is de ontvouwing die alleen de praktijk van Mijn leringen, de 
naleving van Mijn wetten, de ontvouwing van de ware liefde, waaruit alle deugden voortkomen. 



9 Het brein van de mens, onderzocht met zijn wetenschap, transformeert je leven. Zijn hart voelt zich 
groot in hartstochten, in aardse bezittingen, in heerschappij over deze wereld. Maar deze grootheid 
heeft geen geldigheid voor Mij. Het is een voorbijgaande grootheid, het is menselijke ijdelheid, en dit 
leven dat vandaag door mensen wordt omgevormd zal ik zuiveren. Het licht van Mijn Heilige Geest 
stroomt reeds uit als zaad van waarheid op iedere ziel. Maar om het ontwaken in al Mijn kinderen te 
laten plaatsvinden, zullen zij nog een beproeving moeten doorstaan. 
10 De mensen hebben de strengheid van mijn gerechtigheid getrotseerd door de stem van hun 
geweten tot zwijgen te brengen, door mijn wetten te verbergen en door mijn goddelijke geboden de 
rug toe te keren. Zij hebben mijn profeten gedood en mijn boodschappers bespot, maar mijn macht 
is oneindig. 
Ik zal niet al Mijn macht op de mensen loslaten omdat zij nog zeer onrijp zijn in Mijn ogen. Ik zal hun 
ziel niet neerwerpen om hen te dwingen mij te volgen na hun eigen ondergang. Want ik wil de mens 
zien - het wezen begiftigd met mijn goddelijke eigenschappen - staande op zijn voeten, met zijn 
gezicht naar boven gekeerd, vol tevredenheid, met echte grootheid in zijn ziel, met echte 
waardigheid in zijn hele wezen. 
11 Zo wil Ik Mijn kind zien - het schepsel dat de spiegel en het beeld van de Schepper is. Ik zal hem 
alleen bevrijden van zijn fouten, van zijn zonde, van zijn onvolkomenheden. Maar altijd zal Ik zijn ziel 
bijstaan door het licht van de hoop, door het vertrouwen in Mij, en altijd, wanneer een afgrond zich 
voor zijn voeten opent, zal Ik Mijn hand naar hem uitstrekken opdat hij niet zal vallen. Maar er moet 
nog een beproeving komen, die een wereldwijde aardverschuiving zal zijn, en in deze chaos zullen 
het niet alleen de elementen van de schepping zijn, die ontketend worden zoals in voorbije tijden - 
het zal ook de ziel zijn, die door elkaar geschud wordt en strijdt en in deze strijd deel zal uitmaken 
van de wereldwijde chaos. 
12  Het begin is reeds onder u gezien. De strijd zal meer en meer toenemen. Maar waarlijk, Ik zeg u, 
te midden van deze storm zal een ieder die Mijn wet vervult, gered worden. 
13  Elk slecht zaad zal met wortel en al worden uitgeroeid, en mijn gerechtigheid zal alleen het goede 
zaad laten staan, zodat deze aarde nog eenmaal gereinigd zal zijn. Want als de beproeving voorbij is, 
zal er een nieuw leven komen voor deze mensheid. Allen van wie ik dit aardse leven als slecht zaad 
heb genomen, zal ik als zielen brengen naar dat gezegende gebied dat jullie gene zijde noemen. Ik zal 
hen bewerken, en daar, door hun eigen berouw, zullen zij boete doen voor al hun overtredingen. 
14  Er is zoveel licht in de zielen op dit ogenblik dat zelfs een ogenblik van waarachtig berouw voor 
hen voldoende zal zijn om een vast en blijvend voornemen te maken om zich te vernieuwen en Mijn 
Wet te gehoorzamen. En wanneer allen die door Mij zijn opgevoed deze voorbereiding hebben 
bereikt, zal Ik hen naar deze planeet terugzenden - sommigen om de weg opnieuw te beginnen, 
anderen om te herbouwen wat verwoest is, en tenslotte weer anderen om hun reeds begonnen 
taken te voltooien. Zo, met ieder zal mijn gerechtigheid van liefde zijn. In de eerste tijden van de 
mensheid heersten onder de mensen onschuld en eenvoud; maar naarmate zij in aantal toenamen, 
als gevolg van hun ontwikkeling en hun vrijheid van wil, werden ook hun zonden talrijker en 
ontvouwden zich sneller - niet zozeer hun deugden, maar hun overtredingen van Mijn Wet. Toen 
bereidde Ik Noach, aan wie Ik Mijzelf bekend maakte van geest tot geest, want Ik ben deze dialoog 
met de mensen aangegaan vanaf het begin van de mensheid. Maar deze genade, die in vroegere 
tijden slechts aan weinigen werd verleend, zal in de toekomende tijden wereldwijd en universeel 
worden. Het gesprek tussen de Vader en zijn kinderen, het gesprek door middel van het gebed, de 
bezieling die de liefde en de praktijk van mijn leer geeft, zal onder al mijn kinderen zijn. 
15 Ik zei tot Noach: "Ik zal de ziel van de mens reinigen van al zijn zonden; daartoe zal Ik een grote 
vloed zenden. Bouw een ark en laat uw kinderen, hun vrouwen, de kinderen uwer kinderen en een 
paar van elke diersoort daarin gaan." Noach was gehoorzaam aan mijn bevel, en de ramp kwam in 
vervulling van mijn woord. Het slechte zaad werd met wortel en al uitgeroeid en het goede zaad 
werd bewaard in mijn graanschuren, waaruit ik een nieuwe mensheid schiep die het licht van mijn 
gerechtigheid droeg en wist hoe mijn wet te vervullen en te leven in de inachtneming van de goede 
zeden. 
16  Denkt u dat de mensen die zo'n pijnlijke dood stierven, lichamelijk en geestelijk zijn omgekomen? 
Waarlijk, Ik zeg u, nee, Mijn kinderen. Hun zielen werden door Mij bewaard en ontwaakten voor de 



Rechter, hun eigen geweten, en werden bereid om weer terug te keren op de weg van het leven, 
opdat zij daarin geestelijke vooruitgang zouden kunnen boeken. 
17  Op de dag dat de wateren (van de zondvloed) de aarde niet langer bedekten, liet Ik de regenboog 
van vrede aan het uitspansel schijnen als een teken van het verbond dat God met de mensen sloot. 
Nu zeg Ik tot u: O mensheid van het "Derde Tijdperk", dat gij dezelfde zijt die al deze beproevingen 
hebt doorgemaakt, waarin gij u hebt gelouterd: Je zult spoedig een nieuwe chaos ervaren. Maar Ik 
ben gekomen om het door Mij uitverkoren volk en de gehele mensheid, aan wie Ik Mij in deze tijd 
kenbaar heb gemaakt, te waarschuwen. Luister goed, Mijn kinderen. Hier is de Ark, ga erin, Ik nodig 
jullie uit. 
18 Voor u, o Israël, is de ark de inachtneming van mijn wet. Ieder die mijn geboden gehoorzaamt in 
de droevigste dagen, in de moeilijkste tijd van beproeving, zal in de ark zijn, zal sterk zijn en zal de 
bescherming van mijn liefde voelen. 
19  En tot de gehele mensheid zeg Ik nogmaals: "De ark is Mijn wet van liefde. Een ieder die liefde en 
barmhartigheid beoefent jegens zijn naaste en zichzelf, zal gered worden. Ik zal deze deugd zegenen, 
en daardoor zal Ik de mensen in deze Derde Era geestelijk de Ark des Heils doen vinden - niet alleen 
de redding van hun menselijk leven, maar ook de redding en vrede van hun ziel. De tijd van grote 
beproevingen nadert, wanneer de strijd van sekte tegen sekte, van godsdienst tegen godsdienst, zal 
worden ontketend. 
20 Hoe lang zal dit geschil duren? Je kunt het niet weten. Maar waarlijk, ik zeg u, er zal tijd genoeg 
zijn om de ziel van de rest van de mensen voor te bereiden. Er zal tijd genoeg zijn voor allen, zelfs de 
laatsten van de schepselen, om te ontwaken - zelfs in hun kindertijd. Opdat allen zich bewust worden 
van de tijd waarin zij leven en weten wat hun verantwoordelijkheid is tegenover de Goddelijke 
Gerechtigheid, die alle zielen oproept tot vernieuwing. 
Deze storm zal voorbijgaan en u zult weer aan het firmament het teken zien van mijn verbond met 
de mensen. Maar het zal niet de aardse regenboog zijn met zijn zeven kleuren, maar het licht van de 
Heilige Geest in zijn volheid, dat zich zal openbaren aan alle zielen, zowel de geïncarneerde als de 
ontlichaamde? 
De stem van de Heilige Geest zal tot al zijn kinderen zeggen: Ik ben de Vrede, Ik ben de Weg, de 
Waarheid en het Leven, Ik ben Hij die een nieuw verbond sluit tussen u en mijn Heilige Geest, mijn 
Wet. Want in die tijd zullen jullie door Mijn leer verlost worden van de ketenen der onwetendheid en 
zal Ik een nieuwe tijd van vrede en welzijn schenken aan de nieuwe mensheid, bestaande uit mensen 
die bevrijd zijn van het materialisme en vernieuwd zijn tot in het merg van het gebeente. Daarin 
zullen die zielen tot incarnatie komen, die ontwaakt zijn in het aangezicht van Mijn Licht, die volledig 
zijn voorbereid om terug te keren naar de wegen van de wereld om deugd en waarheid te zaaien in 
vervulling van Mijn Wet. 
21 Daarom, geliefde leerlingen, jullie die mijn leer kennen, jullie hebben zo'n grote 
verantwoordelijkheid tegenover jullie Vader, omdat jullie weten wat de toekomst voor jullie in petto 
heeft. Maar de tijd waarin mijn profetieën nog niet zijn vervuld, moet u niet afmeten aan jaren, zelfs 
niet aan eeuwen. Jullie moeten er alleen aan denken jullie eerbetoon van liefde en vertrouwen bij 
Mij neer te leggen en te vervullen wat ieder van jullie in Mijn onderricht toekomt. Ik zal de rest doen, 
en zo zul je altijd een goed geweten hebben. 
22  Gij zult dan ervaren, o Israël, dat hoe bitter het leven voor anderen ook is, het voor u aangenaam 
zal zijn, en geen pijn zal u kunnen verdrukken vanwege uw kracht, verworven in de vervulling van 
mijn wet en in de gehoorzaamheid aan mijn geboden. Dan zult gij de last van uw kruis niet meer 
vrezen, noch zult gij de komst van de dood in dit leven vrezen. U zult het rustig afwachten en het zien 
komen als een vriend, als uw zuster, als datgene wat komt om u te verlossen, om in uw leven de 
dagen van pijn, ellende en plagen te verkorten. Want zelfs dit zal u erheen leiden en u helpen om 
met vaste tred de drempels naar de eeuwigheid over te steken - naar dat voorbij dat wat zelfs uw ziel 
niet kent. Want ofschoon gij het reeds bewoond hebt, hebt gij het nog niet gedaan op de hoogste 
niveaus, die gij in de komende perioden zult bereiken. 
23 U kent sommige van zijn streken al, maar niet alle. Jezus heeft u reeds gezegd: "In het huis van 
mijn Vader zijn vele woningen", en vandaag zegt de Heilige Geest u: "In het huis van de Vader zijn 
oneindig veel woningen". 



24 Hoe zal dat leven van strijd, van beproevingen, zich voor uw ziel ontvouwen? Je weet het niet, je 
moet het je zelfs niet inbeelden, want het zou alleen je inbeelding zijn die je valse ideeën zou doen 
vormen. 
25  Laat het u genoeg zijn te weten dat dit aardse leven - dat in alle opzichten prachtig en volmaakt is 
- slechts een symbool is, een flauwe afspiegeling van het hiernamaals". Maar probeer je die 
levensvlakken niet in al hun volmaaktheid voor te stellen. Want het zou zijn, o Israël, alsof gij zoudt 
trachten een man, die van zijn geboorte af blind is, de kleuren te doen begrijpen van al wat u 
omringt. 
Zoals uw ziel, geïncarneerd in een kind, wonderen ontdekt bij elke gelegenheid en nieuwe ervaringen 
blijft opdoen in de jeugd, niet ophoudt te leren over de Schepping op volwassen leeftijd, de 
ouderdom bereikt en dit leven verlaat met de klacht dat zij niet alles heeft gekend wat haar 
omringde, zo zal uw ziel dit leven verlaten - voorbereid op het volgende - en van verrassing naar 
verrassing gaan, van les naar les, van wonder naar wonder tot in de eeuwigheid, en toch niet in staat 
zijn haar Schepper te aanschouwen in al Zijn oneindige heerlijkheid. 
26  Hij zal Hem grotendeels begrijpen en verstaan in Zijn wetten, in Zijn liefde, in Zijn eigenschappen. 
Maar zal hij hem volledig begrijpen? Nooit, mijn volk, want de Schepper is en blijft de Vader, en zijn 
kinderen zijn schepselen. De kinderen zullen aan de rechterhand van de Heer kunnen zitten, maar 
nooit op Zijn ereplaats. Maar vanaf die ereplaats zal Jehovah, die de bron is van volmaakte liefde, zijn 
kinderen nooit vernederen. Hij zal hen altijd beschouwen als zijn verwende schepselen, als zijn 
discipelen, nooit als dienaren of als beschuldigden. Ik wil dat de tijd komt dat jullie je niet als 
beschuldigden of als dienaren van de Heer zullen voelen, maar als zijn zeer geliefde kinderen. 
27 Ik wil geen slaven hebben in deze wereld noch in een andere, ik wil geen lakeien noch vazallen 
hebben. Ik zal geen verweerders hebben, ik zal begrepen en bemind worden met dezelfde liefde 
waarmee ik al mijn kinderen bemin. 
28  Met deze leringen, mensen, geef Ik u het getuigenis van Mijn aanwezigheid onder u als de Geest 
der Waarheid. Met Mijn woord bouw Ik voor jullie de reddende ark in dit Derde Tijdperk. Begrijp de 
figuurlijke betekenis in al Mijn lessen en bewaar hun betekenis in vervulling van Mijn Wet. Want ik 
wil dat wanneer de chaos onder de mensen komt, ik u reeds voorbereid en heel ontmoet, zodat u de 
oproep kunt geven aan hen die kapseizen - aan hen die vergaan en aan hen die zondigen en zich op 
tijd bekeren. 
29 Zoek niet alleen uw veiligheid. Want indien gij dit doet, en uw lippen in die tijd gesloten blijven 
om te spreken, en gij Mijn tekenen voor de mensen verbergt, omdat vrees u aangrijpt, terwijl gij u in 
de ark reeds gered waant, voorwaar, Ik zeg u: dan zult gij onder de schipbreukelingen zijn. 
30 Om waarlijk gered te worden, moet gij uzelf vergeten en alleen aan anderen denken. Heb 
medelijden met uw medemensen, zonder hen te onderscheiden naar huidskleur, bloed, taal of 
wereldbeeld. U moet in ieder van uw medemensen het beeld van uw Vader zien, dat universeel en 
aanwezig is in al zijn kinderen. 
31 Mij zien en Mij liefhebben in al jullie medemensen, bedenk dan dat Ik jullie gezegd heb dat geen 
van Mijn kinderen voor eeuwig zal vergaan, niemand zal de dood vinden voor zijn ziel want die 
bestaat niet; Ik ben het die de zonde geschapen heb; Ik ben het die de zonde geschapen heb Ik heb 
het niet gemaakt, want ik dood alleen de zonde. 
32  Zelfs de wezens die gij verzoekers of duivels noemt, waarlijk, Ik zeg u, zij zijn niets dan verwarde 
of onvolmaakte wezens, die de Vader wijselijk gebruikt om zijn hoge raadsbesluiten en plannen uit te 
voeren. Maar ook deze wezens, wier zielen thans in duisternis zijn gehuld en van wie velen slecht 
gebruik maken van de gaven die Ik hun heb geschonken, zullen te zijner tijd door Mij worden gered. 
Want de tijd zal komen, o Israël, dat alle schepselen des Heren Mij voor eeuwig zullen verheerlijken. 
Ik zou God niet meer zijn als Ik niet in staat zou zijn een ziel te redden met Mijn macht, Mijn wijsheid 
en Mijn liefde. 
33  Gij allen zult zalig worden, en wanneer gij leest over het hellevuur en de eeuwige dood, waarlijk, 
Ik zeg u, dat gij daar de figuurlijke betekenis moet zoeken, en geen slechte uitlegging geven aan Mijn 
onderricht. Want dan zouden jullie Mij onvolmaaktheden toeschrijven die Ik niet heb. Ik ben 
volmaakt, maar Ik schep er niet over op tegenover Mijn kinderen. Want hoe zeker het ook is dat jullie 



vandaag nog onvolmaakt zijn, toch zal Ik jullie door Mijn Liefde en door Mijn Licht naar volmaaktheid 
leiden. 
34  Jullie moeten weten, discipelen, dat aan het einde van 1950, wanneer Ik Mijn Woord dat Ik op dit 
moment tot jullie laat doordringen door de stemdragers heb teruggetrokken, Ik jullie zal verlaten als 
één ziel en één hart. Ik zal Mijn Goddelijke leringen blijven verkondigen, maar zij zullen nog hooger 
en nog nauwkeuriger zijn, en bovendien zullen zij het begin vormen van de verhandeling van geest 
tot geest. Hoe meer jullie je verenigen in gehoorzaamheid aan mijn wet, hoe dichter jullie bij een 
volmaakte geestelijke dialoog zullen zijn. 
35  Wanneer dit stadium van Mijn manifestatie onder u is beëindigd, zal Ik u een tijd van bezinning, 
voorbereiding en studie gunnen. Maar u zult deze studies niet afzonderlijk doen, maar u zult altijd 
verenigd zijn. Voordat gij Mijn leringen in uw geheugen en in de afschriften zoekt, moet gij u 
voorbereiden en u met uw Heer verenigen door gebed. Op dat ogenblik zullen jullie door Mij 
ondersteund worden, en wanneer jullie dan Mijn Woord gaan begrijpen, zal de Heilige Geest jullie de 
ware inhoud van elke les openbaren. Want Ik wil niet dat er verschillende interpretaties zijn onder 
Mijn discipelen. 
36  Ik wil dat allen de kennis omarmen van alles wat fundamenteel is binnen Mijn Werk; dat 
fanatisme en afgoderij verdwijnen; dat er geen bijgeloof onder u is; dat gij Mij de eenvoudigste 
eredienst aanbiedt, zonder riten en overbodige ceremoniën, om alleen Mijn Waarheid uit te 
oefenen. Daarom heb Ik jullie aan het begin van mijn onderricht gezegd dat elke stap die jullie zetten 
in de richting van vergeestelijking door Mij zal worden beloond. 
37  De tijd van riten, altaren en kerkklokken loopt nu onder de mensen ten einde. Idolatrie en 
religieus fanatisme zullen hun laatste levenstekenen geven. Er zal een tijd van strijd en chaos komen, 
die Ik u steeds heb aangekondigd. Dan, wanneer na de storm de vrede tot alle zielen is teruggekeerd, 
zullen de mensen geen koninklijke paleizen meer bouwen ter mijner ere, noch zullen de menigten 
worden opgeroepen door het geluid van klokken, noch zullen de mannen die zich groot voelen macht 
uitoefenen over de menigten. De tijd zal komen van nederigheid, van broederschap, van 
spiritualiteit, die de mensheid gelijkheid van geestelijke gaven zal brengen. 
38 Ga door met uzelf te zuiveren, o Israël! Je hebt niets recht te zetten in de betekenis van mijn leer, 
want die is volmaakt. Zie altijd mijn werk buiten alles wat je doet. Want al uw uiterlijke aanbidding, 
riten en tradities maken er geen deel van uit. 
39  Mijn Geest, die allesomvattend is, bestaat in alles wat door Mij geschapen is, hetzij in de 
geestelijke, hetzij in de stoffelijke natuur. In alles is Mijn Werk aanwezig en getuigt van Mijn 
volmaaktheid op alle niveaus van het leven. Mijn goddelijk werk omvat alles - van de grootste en 
meest volmaakte wezens, die aan mijn rechterhand wonen, tot het nauwelijks waarneembare 
kleinste levende wezen, de plant of het mineraal, het atoom of de cel, die vorm geven aan alle 
schepselen. Hiermee wijs Ik jullie opnieuw op de volmaaktheid van alles wat door Mij geschapen is - 
van de stoffelijke wezens tot de geesten die de volmaaktheid reeds hebben bereikt. Dit is mijn werk. 
40  Jullie zijn de discipelen die zich klein en zwak voelen in het aangezicht van Mijn universele 
Aanwezigheid. Maar Ik zeg u: klein en zwak is alleen uw lichaam, maar uw ziel zal sterk zijn, en Ik zal 
er gebruik van maken. Als de Vader u vandaag heeft opgezocht om u geschenken te geven, dan is dat 
omdat Hij weet dat u Hem niet zult teleurstellen, en de Vader vergist zich nooit. 
41  Hij, als Meester, weet uit de schare diegenen te kiezen die een moeilijke opdracht hebben te 
vervullen. Waarlijk, Ik zeg u, velen zijn tot Mij gekomen na Mijn oproep om Mijn leringen te horen, 
maar weinigen zijn het die Mij trouw zijn gebleven en hun zending volbrengen. 
42  Hoevelen van hen die door Mij zijn gegeven, hebben hun lamp van geloof en liefde laten doven, 
hebben Mij de rug toegekeerd, hebben Mij verloochend, en bespotten zelfs Mijn manifestaties. Ik 
roep ook hen, op dit ogenblik, naar het binnenste van de reddende ark, en er is nog tijd voor hen om 
het goed te maken door hun introspectie en berouw. Maar alleen door de getrouwen, door de 
standvastigen, zullen de anderen dit ook bereiken. Zij die zich van mijn leer hebben gedistantieerd, 
hebben dat gedaan vanwege hun zwakheid tegenover de verleidingen en verlokkingen van de 
wereld. 
43  Mijn volmaaktheid schenkt hun nog een tijd en Ik geef hun Mijn licht voor hun zelfbezinning en 
verlossing. 



44 Zend uw geestelijk gebed op, maar niet voor uzelf of voor de uwe, maar voor de gehele mensheid 
die lijdt en mijn liefdevolle streling afwijst. Maar jullie zijn beter in staat om deze liefde te voelen, en 
zelfs als jullie grote beproevingen op je pad tegenkomen, zullen jullie niet ten onder gaan. Er zijn 
beproevingen die mijn gerechtigheid u zendt, maar het grootste deel daarvan schept u voor uzelf 
door uw zwakheden. Maar in beide gevallen sterkt mijn liefde jullie en helpt jullie om het einde van 
de weg te bereiken. 
45 verenigt u op dit ogenblik met uw Vader, waakt en bidt voor de mensheid. 
46  Ik wil dat gij zijt als een ster aan het firmament, en van daaruit stralen van licht, van liefde, van 
vergeving en van barmhartigheid uitzendt naar alle volkeren der aarde. Ik zegen jullie, discipelen. 
47  Zelfs uw geestelijke ziel is niet in staat haar eigen kracht te bevatten, noch de broederlijke 
omhelzing waarmee u de mensheid omhelst. Maar ik weet het goed, en daarom zeg ik u, mensen, 
om altijd op deze manier te bidden, want dit is een van de hoogste opdrachten van uw geest. Maar 
als uw lippen geen troost kunnen geven, noch kunt u met uw handen de zieken bereiken om hen te 
"zalven", laat dan uw gebed zijn als vleugels voor uw ziel, die haar dragen naar de meest 
afgelegenen, om hen Mijn boodschap van vrede en liefde te brengen. Zoals jullie hebben gewaakt en 
gebeden voor de mensheid, zo zal Ik waken voor jullie, Ik zal doordringen in jullie hart en wanneer Ik 
het lijden en de noden ontdek, zal Ik het troosten en een geschenk nalaten, en dit geschenk zal de 
vervulling zijn van wat jullie Mij op dit ogenblik vragen. Maar je moet geduldig zijn. Stel Mij niet op de 
proef, zet Mij niet onder druk. 
48 al is het niet nodig dat jullie Mij vragen, toch sta Ik het jullie toe en dat is omdat jullie nog kleine 
kinderen zijn en de ontberingen jullie zwaar vallen 
49 Er zal een tijd komen dat jullie Mij om niets zullen vragen, maar tot Mij zullen komen en zeggen: 
"Vader, werk in mij naar uw wil." 
50 Gezegend zij uw leven, uw weg, en ook uw tafel. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 303  
 
1 Volk: Daar met deze Leerrede het laatste jaar van Mijn openbaring door het menselijk intellect 
begint, verzoek Ik u dringend een diepgaand en nauwgezet onderzoek in het licht van uw geweten te 
ondergaan, opdat gij in staat zult zijn geestelijk te antwoorden, wanneer Ik u vraag: "Wat hebt gij van 
Mijn Werk begrepen en wat zijn de beslissende stappen die gij op deze weg hebt gezet?" Indien gij 
dan, hoewel gij u op de rede van uw hart hebt geconcentreerd, geen duidelijk beeld krijgt van wat gij 
goed hebt gedaan, zowel als van wat gij slecht hebt gedaan, zult gij in Mijn Woord een volmaakt 
oordeel vinden over uw werken. 
2  Het is noodzakelijk een evenwicht te scheppen door middel van het geweten, voordat gij de eerste 
stap zet in het laatste jaar van Mijn manifestatie. Want Ik wil dat jullie Mij, aan het einde ervan, de 
vrucht van gehoorzaamheid, begrip en vergeestelijking aanbieden als de oogst en het eerbetoon van 
jullie inspanning. 
3 De periode van het jaar 1950 zal vol zijn van gebeurtenissen die de wereld zullen verontrusten. Alle 
aspecten van jullie leven zullen door elkaar geschud worden. De geestelijke verering van de 
mensheid in de godsdiensten zal worden achtervolgd, de sterke naties zullen worden achtervolgd, de 
wetenschap zal zich verbazen over de grote tekenen in de natuur, en het menselijk leven in het 
algemeen zal vol zijn van feiten en gebeurtenissen die de mensen vreemd en ongewoon zullen 
noemen. 
4 Jullie weten dat dit alles zal gebeuren om het laatste jaar van mijn verkondiging te markeren door - 
voor de mensen - zichtbare en tastbare gebeurtenissen, omdat de mensen de tekenen voor het 
einde van deze periode niet zouden waarnemen wanneer Ik ze hun geestelijk zou geven, vanwege 
hun twijfelachtigheid en hun materialisatie. 
5 Alle beproevingen en gebeurtenissen die de wereld in het jaar 1950 door elkaar schudden, zullen 
een gelijkenis zijn van wat er in Jeruzalem gebeurde in die Tweede Tijden op de dag dat Jezus aan het 
kruis stierf. 
6 Als jullie je werkelijk voorbereiden en weten waar te nemen wat er in dit jaar zal gebeuren, zullen 
jullie je bewust worden van de duisternis, van die duistere krachten die de wereld zullen 
binnendringen - van de stormen die volkeren en instellingen zullen teisteren, en van het moment 
waarop de mensheid geestelijk mijn aanwezigheid zal voelen en intuïtief het licht van het Derde 
Tijdperk zal zien. Wat zal dat moment zijn? Het laatste moment van mijn manifestatie - dat waarin 
het gordijn van de tempel geestelijk wordt gescheurd zoals in Jeruzalem is gebeurd, en de mensheid 
dan mijn licht ziet en de waarheid erkent. 
7 Vreest niet, volk, want mijn barmhartigheid zal u bedekken, en uw gebed en het volbrengen van uw 
opdracht zullen zijn als een pantser dat u beschermt in tegenspoed. Noch vrees om alleen gelaten te 
worden wanneer mijn woord eindigt onder u. Want waarlijk, Ik zeg u: geen van Mijn gaven waarmee 
Ik uw wezen heb versierd, zal van u scheiden. Hij die geleerd heeft om menigten te leiden, zal 
doorgaan met harten te leiden. Hij die in zijn geest mijn straal heeft ontvangen, zal grote ingevingen 
hebben. Zij die instrumenten of stemdragers van de geestenwereld zijn geweest, zullen ontvankelijk 
blijven voor die stem. En wie de gave van het woord, de uitlegging, de genezing of de profetie heeft 
gehad, zal de kracht van zijn gaven zien toenemen, als hij zich waarlijk voorbereidt door zich te 
bekleden met vergeestelijking en met geloof. 
8 Bereidt u veel voor, opdat gij na mijn vertrek een sterk volk zult vormen en in staat zult zijn 
iedereen te ontvangen die naar u toekomt, zonder u te onwetend of te onbeduidend te voelen 
tegenover de geleerden, tegenover de titels die zij dragen, of tegenover hen die u op de proef stellen 
omdat zij menen de kennis te bezitten van de waarheid over het geestelijke. 
9 Indien nu, in den tijd mijner openbaring, deze vergaderzalen vol zijn, wil Ik, dat zij daarna niet meer 
zullen volstaan. Want dit zal de geschikte tijd aangeven voor dit volk om uit te trekken en zich over 
de wereld te verspreiden. 
10 Ik weet dat jullie in jullie hart tegen Mij zeggen: "Heer, Uw Woord vol macht, majesteit en wezen 
heeft het wonder verricht dat velen tot dit licht heeft doen komen. Maar wie zal dan na deze tijd het 
wonder verrichten van het trekken van scharen en karavanen zoals U hebt gedaan?" Discipelen, 



waarom bent u zo weinig gelovig? Zijn de gaven die ik jullie heb toevertrouwd niet zeker? Bent u niet 
zelf getuige geweest van de wonderen die u door hen hebt verricht? Waarlijk, Ik zeg u, in de 
komende tijden zult gij nog grotere werken verrichten, voldoende om het wonder te doen 
geschieden waardoor gij Mijn opperste geboden van eenheid, gehoorzaamheid en vergeestelijking 
zult vervullen. 
11 Voorwaar, Ik zeg u: op de ogenblikken dat mijn woord door de stemdrager wordt gehoord, beeft 
niet alleen de ziel van dit volk, maar ook alle wezens die het goddelijke licht in de Geestelijke Vallei 
nodig hebben. 
12 Niet het geluid van het menselijke woord bereikt hen, maar de betekenis en de bezieling van mijn 
boodschappen. Want mijn stem is universeel, en haar weerklank bereikt alle werelden en huizen 
waar een kind van God woont. 
13  Ik zend naar elke wereld een straal van Mijn licht. Tot u heb Ik dit licht gezonden in de vorm van 
menselijke woorden, zoals het ook tot andere huizen komt door inspiratie. 
14 In het licht van die goddelijke straal zullen alle geesten zich verenigen en er een hemelse ladder 
van maken die hen naar hetzelfde punt zal leiden, naar het geestelijke koninkrijk dat is beloofd aan 
jullie allen die geestelijke deeltjes van mijn goddelijkheid zijn. 
15  Kunt gij u de jubelstemming voorstellen van al die wezens die op aarde door lichamelijke banden 
met u verenigd waren en nu buiten uw wereld leven, wanneer zij vernemen dat de stem die zij horen 
ook door sommigen op aarde wordt gehoord? Zij zijn niet van u afgeweken, noch vergeten zij u, noch 
verzuimen zij iets te doen voor hen, die een korte tijd langer in het aardse dal gebleven zijn. Hun 
strelingen en zegeningen zijn voortdurend op u. 
16 Daar leven zij die uw ouders, kinderen, broers en zusters, echtgenoten, vrienden of weldoeners 
waren. In de geest zijn zij gewoon uw broeders en zusters, maar hun liefde voor u is dezelfde of 
groter geworden, net zoals hun macht om u te helpen en te beschermen groter is geworden. 
17 Bid voor hen, mensen, ook jullie moeten niet ophouden hen lief te hebben en te gedenken, want 
jullie gedenken en jullie gebeden zijn een lieflijke troost in de strijd van hen. Stel u nooit voor, dat zij 
verward zijn of in duisternis verkeren, want dat zou zijn alsof gij u in staat zoudt achten over hen te 
oordelen en te vonnissen. Als de mensen hier op aarde zo onvolmaakt en onrechtvaardig zijn in het 
oordelen over de zaken van hun buren, wat betekent dat dan als het gaat om het oordelen over een 
ziel? 
18 Ik zeg jullie nogmaals dat het alleen aan jullie is om hen te steunen door jullie gebed en door jullie 
goede werken in de wereld. 
19  Voel niet het verlangen dat zij zich op enigerlei stoffelijke wijze in uw leven manifesteren, hetzij 
door bezit te nemen van een brein of op enigerlei andere wijze, want dan zou u de vergeestelijking 
ontkennen die ik u heb geleerd. Stel ook geen bepaalde datum vast waarop ze opgeroepen moeten 
worden. Bedenk dat het geestelijke buiten de aardse tijd leeft, en dat daarom elk moment geschikt 
kan zijn om het door geestelijk gebed te benaderen. 
20  Hoevele van die wezens, die gij u dikwijls hebt voorgesteld als lijdend aan verwarring, zijn juist die 
wezens, die zich hebben ingespannen om u nader te brengen tot dat pad van licht, dat zij zelf niet 
konden vinden, toen zij op aarde waren! Laat geen traan meer om hen, en treur zeker niet omdat zij 
in het geestelijke dal zijn heengegaan. Ze zijn niet echt gestorven, ze zijn alleen vertrokken kort voor 
het moment waarop jij moet vertrekken. Maar zo werd het toen door mij bepaald, zodat zij de weg 
voor u bereiden. Moet ik u werkelijk zeggen dat u op de begraafplaatsen niets te zoeken hebt en dat 
de tranen die u over de graven vergiet tranen van onwetendheid, van materialisatie en van 
waanideeën zijn? 
21 De ziel van hen om wie jullie wenen is levend. Maar u blijft denken dat ze dood zijn in dat lichaam 
dat in de aarde verdween. Gij beschouwt hen als verloren, terwijl zij vol liefde op u wachten om u 
getuigenis te geven van de Waarheid en van het Leven. U vindt hen afstandelijk of ongevoelig en 
onverschillig voor uw strijd en lijden. Maar je weet niet hoeveel keien zij van je pad verwijderen en 
tegen hoeveel gevaren zij je beschermen. 
22  Onwetendheid dwingt u onrechtvaardig en zelfs wreed te zijn jegens uzelf en jegens anderen, 
hoewel ik het u moet zeggen: Wie kan onwetend zijn nadat hij één van Mijn leerstellige 
verhandelingen heeft gehoord? 



23 Mijn woord is de lichtstraal die jullie allen moet omhelzen opdat jullie verenigd blijven in het vuur 
van Mijn liefde. Als jullie, nadat jullie het gehoord hebben, erin geloven en het volgen, zullen allen 
die Mij liefhebben en verheerlijken vanaf dit moment verenigd blijven. 
24  Het licht van mijn Geest heeft u alle gaven geopenbaard die in de kern van uw wezen verborgen 
liggen, alles wat gij van uw oorsprong met u hebt meegedragen zonder het te weten. Ik heb jullie 
laten weten dat het nu tijd voor jullie is om jezelf werkelijk te kennen, jezelf te ontmoeten en je 
erfenis te kennen, zodat jullie van grote geest zullen zijn. 
25  Van tijd tot tijd heb Ik u openbaringen gegeven. Eerst was het de Wet, later mijn Leer, en 
tenslotte de volle kennis van je spirituele missie. 
26  U zegt dat ik drie keer met mannen ben geweest, maar het is waar dat ik dat altijd ben geweest. 
Die Vader, die in het Eerste Tijdperk Zijn Wet van Gerechtigheid aan de mensheid heeft 
geopenbaard; die in het Tweede Tijdperk Zijn "Woord" tot mens heeft gemaakt in Jezus, Zijn Zoon; 
en die Zich nu geestelijk aan de wereld bekend maakt, heeft u in alle tijden die Goddelijke gelijkenis 
gegeven, waarvan de betekenis tot u spreekt over uw geestelijke evolutie en u laat weten dat Hij, die 
tot u gesproken heeft, in alle tijden één God, één Geest en één Vader is geweest. 
27  Toen Ik u zeide af te zien van genoegens, hebt gij Mijn woord verkeerd uitgelegd en gedacht, dat 
het Mij behaagt u te zien lijden in plaats van u te verheugen. Aangezien Ik jullie Vader ben, hoe 
kunnen jullie dan denken dat Ik jullie liever zie wenen dan lachen? Toen ik je zei af te zien van 
genoegens, bedoelde ik alleen die genoegens die schadelijk zijn voor de ziel of schadelijk voor je 
lichaam. Maar ik zeg u, dat gij voor uw geest en voor uw hart de weldaden moet verkrijgen, die voor 
u bereikbaar zijn. 
28 De beproeving die het leven van de mens bevat is zo zwaar dat het nodig is haar te verzoeten met 
al die geestelijke en lichamelijke genoegens die de last van zijn kruis voor de mens beminnelijker en 
gemakkelijker maken. 
29  Ik zegen allen die in de warmte van hun huis de beste vreugden van hun bestaan vinden, en die 
zich inspannen om van hun ouderliefde voor de kinderen, de liefde van de kinderen voor hun ouders, 
en van de broeders en zusters voor elkaar, een dienst aan God te maken. Want die eenheid, die 
harmonie en die vrede zijn als de harmonie die bestaat tussen de Universele Vader en zijn geestelijke 
familie. 
30 In deze huizen schijnt het licht der ziel, woont de vrede van mijn Rijk, en wanneer er leed is, is het 
gemakkelijker te dragen, en zijn de ogenblikken van beproeving minder bitter. Nog verdienstelijker 
zijn zij die voldoening zoeken in het geven ervan aan anderen, en die zich verheugen in de gezonde 
vreugde van hun naasten. Dit zijn apostelen van vreugde, en zij vervullen een grote missie. 
31  Voorwaar, Ik zeg u, als u wist hoe momenten van voldoening en vreugde te zoeken, en hoe uren 
van innerlijke vrede te bewaren, zou u die alle dagen van uw bestaan op aarde hebben. Maar 
daarvoor moet je eerst je ziel verheffen, en je gevoelens en je manier van denken over het leven 
vrijgeviger maken. 
32  Deze boodschap die Ik u zend door Mijn Woord is vervuld van licht dat uw pad zal verlichten en 
uw wezen de opwaartse evolutie zal geven die u zal leren in vrede te leven en gezond te genieten 
van alles waarmee Ik uw bestaan heb gezegend. Deze mensheid moet nog veel strijd leveren om de 
schaduwen van pijn te bestrijden en haar neiging tot valse genoegens en bedrieglijke bevredigingen 
te overwinnen. Zij zal moeten strijden tegen haar religieus fanatisme, dat haar belet de waarheid te 
erkennen; zij zal moeten strijden tegen het fatalisme, dat haar doet geloven dat alles afstevent op de 
uiteindelijke ondergang, waarvan niemand zich kan redden, en zij zal moeten strijden tegen haar 
materialisme, dat haar slechts voorbijgaande genoegens doet zoeken - zinnelijke genoegens die de 
ziel in een afgrond van ondeugden, van pijn, van wanhoop en duisternis storten. 
33 Ik geef jullie mijn licht opdat jullie uit de schaduw kunnen treden en eindelijk op deze planeet, die 
jullie tot een tranendal gemaakt hebben, de ware genoegens van de ziel en van het hart kunnen 
ontdekken, waarbij alle andere vreugden klein en onbetekenend zijn. 
34  Ik geef u thans de nieuwe leer die voor alle mensen bestemd is. Niet allen hebben gebeden in 
afwachting van Mijn komst, maar de pijn heeft hen wakker gehouden en hen voorbereid om Mij te 
ontvangen. De wereld heeft de ervaring die het "volk Israël" haar sinds het Tweede Tijdperk heeft 
nagelaten, zodat niemand de Goddelijke gerechtigheid zou wantrouwen. Weet gij niet, dat aan de 



geestelijk armen, die naar de komst des Heren verlangden, om van Hem het licht der hoop en der 
kennis te ontvangen, de gaven der profetie, der goddelijke wetenschap en der geestelijke kracht 
werden gegeven? Als jullie Mij vragen waar deze zielen zich bevinden, zal Ik jullie zeggen dat zij 
levenswerelden bewonen waar alles wat groot is op deze planeet aarde, in hun ogen als louter stof 
van de aarde is. 
Maar als jullie Mij vragen wat er gebeurd is met hen die niets van Mijn Koninkrijk hebben 
aangenomen omdat Mijn Woord en Mijn beloften hun armzalig leken, dan zeg Ik jullie dat zij 
behoren tot hen die incarneren en reïncarneren tot het einde der tijden omdat zij goud, de wereld, 
het vlees en de macht begeerden. En daarom werd hun, terecht en voor hun geestelijk herstel, de 
wereld gegeven met haar schamele rijkdommen en haar valse macht. 
35  Zij zijn door de goddelijke gerechtigheid voor een tijd getroffen, maar zij zijn niet verbannen van 
de weg der zaligheid die naar het koninkrijk der waarheid leidt. Daarom zal Ik, nu Ik u het licht van 
Mijn Geest overvloedig zend, hen ijverig zoeken om hen te vragen of de tijd van beproeving die hun 
was toebedeeld nu genoeg is, en om hen te doen inzien dat nu de Derde Tijd is - juist de tijd waarin 
de tijden waarover Ik sprak toen Ik het had over het oordeel over het Joodse volk, voltooid zijn. 
36 hebben jullie allen een afspraak met Mij en zullen jullie je moeten verenigen om Mij te horen, 
want jullie moeten Mij allen horen. 
37  Alles zal op de weegschaal van mijn gerechtigheid worden gelegd, waarop alle werken zullen 
worden gewogen die nog niet zijn geoordeeld. Mijn aanwezigheid en mijn macht zullen zich laten 
voelen zoals nooit tevoren. Want na de chaos, zal alles terugkeren naar zijn loop. 
38  Waakt en bidt zonder ophouden, opdat gij niet verrast wordt, o volk. Maar voorwaar, Ik zeg u: als 
gij waakt en bidt voor de wereld, zal er een onzichtbare mantel zijn die u zal beschermen, omdat gij 
in staat zult zijn uw medemensen lief te hebben en hun pijn te voelen als uw eigen pijn. 
39  Ik herhaal dat Ik Mijn aanwezigheid, Mijn macht en Mijn gerechtigheid zal doen gevoelen. Als ik 
de mens in zijn verdorvenheid heb toegestaan alles te ontheiligen wat heilig is in het leven, zal ik een 
grens stellen aan zijn verdorvenheid. Als ik hem heb laten dwalen op het pad van de vrije wil, zal ik 
hem bewijzen dat alles een grens heeft. Als Ik hem heb toegestaan zijn verlangen naar macht en naar 
grootheid in de wereld buitensporig te bevredigen, zal Ik hem op zijn weg tegenhouden, opdat hij zijn 
werk door middel van zijn geweten kan beoordelen, opdat hij Mijn vragen kan beantwoorden. 
40  Ik heb toegestaan dat pijn, vernietiging en dood zich in uw leven deden gevoelen, opdat hun zo 
bittere vruchten u zouden doen inzien wat voor soort boom gij hebt gekweekt. Maar ik zal er ook 
voor zorgen dat de pijn verdwijnt en de ziel weer tot bezinning komt, want daaruit zal de lofzang van 
de liefde opstijgen. Er is gezegd en ook opgeschreven dat deze dag zal komen waarop de mensen hun 
ziel zullen hebben bekleed met het witte gewaad van verheffing. 
41 Allen zullen dan worden gered, allen zullen worden vergeven, allen zullen worden getroost. Waar 
is dan de dood, waar eeuwige verdoemenis en vuur zonder einde? 
42  Ik heb noch dood noch hel geschapen. Want toen mijn geest het idee van de schepping vormde, 
voelde ik alleen liefde, en uit mijn schoot ontsprong alleen leven. Als dood en hel zouden bestaan, 
zouden het menselijke werken moeten zijn, want zij zijn vergankelijk, en u weet reeds dat niets 
menselijks eeuwig is. 
43  Hier is jullie meester, uitverkoren volk, die jullie de weg opnieuw wijst. Ik maak van jullie dappere 
soldaten die weten hoe ze moeten vechten en mijn zaak verdedigen. 
44 Verenigd met mijn liefde zullen jullie erop uit trekken om over de aarde te gaan en leven te geven 
aan de "doden", door deze weg met het licht van mijn heilige Geest te wijzen aan hen die afgedwaald 
zijn - aan hen die vernietigers van de mensheid zijn geworden. Jullie zullen dit brood van eeuwig 
leven, deze "melk en honing" waarmee jullie je hebben gevoed, overal brengen. 
45  Jullie zijn Mijn uitverkoren volk, dat Ik niet onderscheid naar kleur of ras. Aan u allen heb ik de 
oproep gezonden opdat u uw ware God zou kennen, opdat u niet besmet zou worden door de 
verwarring van de wereld. Jullie zijn Mijn uitverkorenen aan wie Ik een erfenis heb nagelaten, in wie 
Ik Mijn gaven heb gelegd, en met wie Ik een juweel van onschatbare waarde heb nagelaten, opdat de 
mensheid jullie zal herkennen. 
46  Ik heb uw geestelijke ogen gezuiverd en voorbereid, opdat gij het Hiernamaals kunt binnengaan, 
mijn Aanwezigheid kunt zien en er getuigenis van kunt afleggen aan de scharen. Ik heb u mijn 



wijsheid toevertrouwd, het boek dat met gouden letters is geschreven, opdat gij nooit van het pad 
zult afdwalen en opdat gij de mensheid er doorheen zult leiden. 
47 Ik heb jullie tot mijn profeten gemaakt, opdat jullie getuigenis afleggen van wat de Vader jullie in 
het hiernamaals laat zien en opdat jullie ook de komende generaties zullen voorbereiden. 
48  In deze derde tijd heeft de Meester tot u geroepen en u uitgenodigd aan zijn tafel. Sommigen zijn 
gekomen in het stoffelijke lichaam, en anderen als geestwezens, maar jullie hebben allen de nectar 
van het leven genoten. 
49 Jullie horen Mijn woord en zeggen: "De Heer komt van de hemelse hoogten." Daarop antwoord ik 
u: Als u met "hemelse hoogten" de reinen, de volmaakten, de eeuwigen en de wijzen bedoelt, hebt u 
gelijk. Maar als u met "de hoogte van de hemel" de stoffelijke plaats bedoelt die boven u is in het 
Oneindige, dan vergist u zich. Want Ik ben in alles en overal, Ik ben alomtegenwoordig, en Mijn Geest 
vervult en omvat alles. 
50  Wanneer gij zegt, dat Ik "nederdaal", zegt gij juist, want Ik daal af van het volmaakte tot het 
onvolmaakte, wanneer Ik Mijzelf aan u bekend maak. Want Ik vermenselijk Mijzelf en materialiseer 
Mijzelf zelfs om Mijzelf tastbaar te maken voor jullie die mensen zijn. 
51 Dit volk hier, dat nu mijn woord hoort, zal weldra de betekenis begrijpen van wat ik u nu leer en 
zal bereid zijn mijn boodschap aan de anderen over te brengen. 
52  Thans ontvang ik deze scharen hier namens de mensheid, en wanneer ik over de mensheid 
spreek, spreek ik niet alleen over de mensen van de tegenwoordige tijd, maar over alle geslachten 
die gedurende zes geestelijke perioden de aarde hebben bewoond. De boodschappen die Ik u in deze 
zes tijden heb gebracht, zijn precies datgene wat Ik heb gesymboliseerd met de naam "zegels", 
waarvan er, zoals u reeds weet, één nog moet worden vrijgegeven, opdat het u de betekenis of de 
betekenis van alle andere zal onthullen - die hoge betekenis van het leven van de ziel, van de 
ontwikkeling en van de volmaaktheid. 
53  Als een bron van wijsheid, als een onuitputtelijke bron van kennis zal Ik de mensheid de erfenis 
nalaten van dit Woord, waarin zij de opperste verrukking zal vinden van het Goddelijke, het 
geestelijke en het eeuwige. 
54  Reeds is het zaad begonnen zich over de aarde te verspreiden. Maar wanneer het zaad is 
ontkiemd, zal ik het water zenden dat de akkers van de geest vruchtbaar zal maken. Dan zul je 
vergeestelijking zien opbloeien in de harten van de mensheid. 
55  Vandaag is het aantal nieuwkomers klein, en nog kleiner dat van de discipelen. Maar zij zullen 
zich vermenigvuldigen en verspreiden over alle plaatsen en landen van de aarde, en getuigen dat er 
een tijd is aangebroken voor de mensen, die het "Zesde Zegel" wordt genoemd omdat het de zesde 
geestelijke fase is van de mens op aarde, en die ook de "Derde Tijd" wordt genoemd omdat het de 
derde mededeling is van Mijn Geest met die van de mens - een tijd waarin Elia u heeft 
samengebracht van de verschillende wegen. 
Ik heb jullie opnieuw naar deze wereld gezonden, opdat jullie je kunnen vervolmaken in de vervulling 
van jullie moeilijke opdracht. Mijn onderricht bereidt jullie voor, zodat jullie jezelf kunnen 
vergeestelijken. 
56  Ik spreek ook tot u als een vriend, opdat gij u niet langer alleen zult voelen in de beproevingen 
van deze wereld, opdat gij in uw harten vertrouwen en geloof zult hebben in uw God, die zich 
bekend maakt en tot u spreekt door middel van het menselijk verstandsvermogen. Als jullie Mij niet 
hebben gevoeld, is dat omdat jullie je niet hebben voorbereid. Maar als jullie je harten voorbereiden 
en je zielen naar Mij opheffen, zullen jullie Mij voelen en Mij zien met de ogen van je geest. 
57  Ik heb tot u gesproken op dit ogenblik om u te herinneren aan de wet en dat gij die vervult. Ik heb 
de geestenwereld toegestaan bij jullie te wonen, zodat zij jullie kan adviseren, bijstaan en 
beschermen. Deze geesten vechten en werken met de liefde van de Vader in hun geest. 
58  Het woord dat Ik u breng is eenvoudig en duidelijk, opdat allen Mij begrijpen en opdat allen 
verlicht worden door het licht van Mijn Heilige Geest. Ik wil dat wanneer jullie Mij niet meer horen 
door deze organen van verstand, jullie voorbereid zijn als Mijn discipelen, zodat jullie kunnen uitgaan 
en getuigen van Mijn Aanwezigheid met jullie woorden en goede voorbeelden. 



59  Men zal tot u komen om u te vragen wat de leer is, wat het geestelijk maal is dat uw Meester u 
voor de mensheid heeft toevertrouwd. Maar jullie zullen hun de betekenis en de liefde tonen die in 
mijn woord besloten ligt. 
60  De waarheid zal te allen tijde de overwinning behalen. Ik geef jullie woorden van waarheid, opdat 
jullie daarmee de tranen van jullie medemensen kunnen drogen. Laat u niet knechten door de leugen 
in deze tijd waarin u de vrijheid hebt van geloofsbelijdenis. Ik onderwijs jullie thans opnieuw door 
Mijn Liefde en in Mijn hand zullen jullie geen zweep ontdekken om jullie te dwingen in Mij te 
geloven. Want als dat zo was, zou Ik niet langer jullie Vader en jullie God zijn. 
61 Zoekt mijn goddelijke glorie, instrueert u om te vergeven. Ik heb jullie gaven toevertrouwd opdat 
jullie er goed gebruik van zullen maken en mijn goede leerlingen zullen worden die richting geven 
aan de mensheid. Elia en mijn geestenwereld zijn bij jullie, opdat jullie kruis niet te zwaar voor jullie 
zal zijn. 
62 Gezegend zijn de mensen van goede wil die hun hart voor deze boodschap openstellen, en 
gezegend zijn de mensen van goede wil die mijn leer volgen, want zij zullen kinderen van licht en 
vrede zijn. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 304  
 
1 Gezegend zijn zij die tot Mij komen, want zij hebben de weg gevonden. Gezegend zijn zij die leiding 
zoeken in mijn woord. Ik ben de weg, en jullie zijn het die daarop zullen lopen en langs deze weg de 
top van de berg zullen bereiken. Vanaf deze hoogte zult u alles overzien wat uw ziel tijdens haar 
ontwikkeling heeft afgelegd. 
2 Elk obstakel of rotsblok dat je tegenkomt zal een test zijn die, als je slaagt, je verdienste zal 
opleveren. 
3 Wie kan beweren dat hij de verborgenheden van de natuur heeft begrepen, dat hij is 
doorgedrongen tot het hiernamaals, tot het mysterie van wat niet gezien en niet gehoord wordt, dat 
hij is doorgedrongen tot het goddelijke arcanum en de raadgevingen daarvan kent? Wie heeft 
zichzelf zo leren kennen dat zijn daden in harmonie zijn met zijn geestelijke en stoffelijke natuur? 
4 Jullie zijn nog steeds zwakke wezens, doelloos ronddwalend. Want hoewel de kennis die jullie 
bezitten jullie heeft voorbereid om de mensheid te dienen, hebben jullie je geestelijke gaven niet 
ontwikkeld, en nog zijn jullie niet vergeestelijkt om in harmonie met Mij en met jezelf te leven. Indien 
gij uzelf niet kunt herkennen, zult gij ook niet in staat zijn anderen te herkennen, noch hen op 
volmaakte wijze te leiden. Hoe zult gij de leiders der mensen zijn, als gij niet eerst geleerd hebt uw 
schreden langs het pad der waarheid te leiden? 
5  Wanneer Ik zo tot u spreek, volk van Israël, is dat niet omdat de Meester uw werk in Mijn Werk 
minacht. Het is gedaan om u te doen beseffen dat uw stappen naar vergeestelijking geen grenzen 
hebben - dat u met elke stap voorwaarts meer licht zult krijgen om de grootheid van Mijn Werk te 
begrijpen. 
6 Ik heb de mens begiftigd met intelligentie die hem in staat stelt de samenstelling van de Natuur en 
haar manifestaties te onderzoeken, en Ik heb hem toegestaan een deel van het Universum te 
aanschouwen en de manifestaties van het Geestelijk Leven te voelen. Want Mijn Leer houdt de 
zielen niet tegen, noch belemmert zij de ontwikkeling van de mens - integendeel, zij bevrijdt en 
verlicht hem, zodat hij onderzoekt, peinst, onderzoekt en streeft. Maar wat de mens als het 
maximum van zijn intellectueel onderzoek beschouwt, is nauwelijks het begin! 
7  Alles is voorbereid voor de evolutie van de ziel. Bereid u voor, opdat gij de mensheid van morgen 
kunt opdragen zich met Mij te verenigen van geest tot geest. In deze tijd is de wereld in verwarring 
geraakt door haar verschillende wereldbeelden, en het is het licht van Mijn Heilige Geest dat hen kan 
verlichten zodat zij, Mijn inspiratie ontvangend, de zuivere idealen kunnen ontvouwen die hen 
kunnen vergeestelijken om in vrede te leven. 
8  Mijn geestelijk onderricht verenigt de mensen in een waar begrip van en inzicht in geestelijke 
waarden. Ik ben het centrum van vereniging, de bron van inspiratie voor hun spirituele ontplooiing. 
9  Je moet tot Mij komen met je lijden, je vreugden en je problemen. Ik geef je, in plaats van je pijn, 
de vreugde dat je je nobel en Mij waardig voelt - de gelegenheid om je overtredingen op te ruimen. 
10  Ieder mens zal worden gezuiverd door het licht van mijn heilige Geest, die hem zal inspireren tot 
liefde voor zijn medemensen. Op deze wijze zal de vrede in de wereld worden geconsolideerd, en 
allen zullen zich verenigen in één kracht, actie en geest, en wat geen godsdienst heeft bereikt zal de 
inspiratie van God bereiken die de mensen hebben ontvangen. Daarom geef Ik in dit Derde Tijdperk 
aan allen dezelfde mogelijkheid om Mij te bereiken. Mijn leer van de Geest geeft geen reden tot 
verschil. 
11 Indien thans uw oren Mij niet horen, o mensen, en uw ogen bedekt zijn met een donker verband, 
toch zal de dag komen waarop gij het licht van de Heilige Geest zult zien en Mijn Woord zult horen 
als goddelijke muziek 
12  Israël, erken dat al uw medemensen de genadegaven waardig zijn die u hebt ontvangen. Steek je 
hand uit naar degene die je verstoord ziet, want je weet dat jullie allen hetzelfde doel moeten 
bereiken. 
Ik heb u toegestaan Mijn woord te horen door het menselijk verstand. Maar velen van jullie 
medemensen zullen de waarheid van deze manifestatie ontkennen en zullen ook ontkennen dat Ik in 
deze tijd opnieuw de weg voor jullie heb gebaand, dat Ik Mijn genade onder jullie uitstort en dat Mijn 



universele Straal rust op de stemdrager die door Mijn Goddelijke Barmhartigheid is voorbereid. Zij 
zullen niet kunnen begrijpen hoe Mijn Goddelijkheid zich kan openbaren door een onvolmaakt 
schepsel door wiens intellect Ik Mijzelf aan jullie openbaar. In plaats daarvan zullen zij Mij blijven 
zoeken in hun oude riten en rituelen van hun religieuze gemeenschappen, in de zinnelijke vormen. Is 
het moeilijk voor God, die almachtig is, om Zich bekend te maken door het menselijk verstand? 
Willen jullie het geloof in Mij alleen voelen door beelden en rituele handelingen? 
13 Als jullie in Mij geloven als Almachtige, als Schepper, als Universele Autoriteit die alles beïnvloedt - 
als jullie geloven dat Ik in heel Mijn schepping ben, dan kunnen jullie er niet aan twijfelen dat Ik de 
geesten van Mijn uitverkorenen bereid heb om Mijzelf bekend te maken door hun bemiddeling 
14 Ik manifesteer Mij in de lucht die jullie inademen, in de onmetelijkheid van de ruimte waarin de 
werelden bestaan - in de zon die haar stralen naar jullie planeet zendt - in wat zichtbaar is en in wat 
onzichtbaar is voor jullie. 
15  Uitverkorenen, benadert u niet met veroordeling of kritiek op anderen. Strek uw hand uit en grijp 
die van uw medemensen die Mij op verschillende manieren zoeken. Spreek tot hen opdat zij de 
kennis ontvangen die jij hebt. Maar luister gewillig naar hun redenering, zodat ook jij enige richting 
krijgt. Want niemand is genoeg voor zichzelf; jullie hebben allen mijn wijsheid nodig en die van jullie 
naasten. 
16  Als spiritualisten dient u een liefdevolle relatie aan te gaan met uw buren, ongeacht hun 
geloofsgemeenschap. Op deze manier zullen jullie getuigen dat jullie door Mij zijn voorbereid. Dan 
zullen uw edele daden alle harten bereiken en zult u begrepen worden door allen die er zonder 
zelfzuchtigheid over nadenken. 
17  Mijn volk, het spiritisme heeft geen vormen die zin hebben, het heeft deze manifestaties, deze 
riten niet nodig. Zolang onbegrijpelijke, mysterieuze dingen tot uitdrukking komen in je daden, kun je 
geen ware spiritualist zijn. De uiterlijke vormgeving, de uitdrukking, de vorm, de voorwerpen die ook 
indruk moesten maken, zijn verwijderd. Omdat mijn woord genoeg kracht heeft, zodat jullie mij 
herkennen en je verheffen tot volmaaktheid. 
18 Na het jaar 1950 zal de ware spiritualist het onderricht dat Ik jullie gegeven heb begrepen hebben 
en het beoefenen met als enig doel mijn barmhartigheid over te brengen daar waar het nodig is. 
19 Morgen zullen de mensen dit woord, dat slechts weinigen hebben gehoord, beter begrijpen, en 
het zal wijd en zijd worden begrepen. 
20 Het doet er niet toe dat aan het einde van het jaar 1950 mijn woord niet door allen begrepen zal 
zijn. De weinige zaden die overblijven, zijn voldoende om de vrucht in de toekomst te laten rijpen. 
21 Geliefde discipelen, jullie zijn als een ster, jullie zijn als een vuurtoren in de onmetelijkheid van de 
zee. Streef ernaar uw kleed te bewaren, uw hart te zuiveren en het te veranderen in een heiligdom 
waar de fakkel van de zesde kandelaar elke ziel bij dag en bij nacht verlicht. 
22 Wees als Ik: nederig en zachtmoedig van hart. Heb elkander lief, vergeef elkander. Wees als een 
rivier van kristalhelder water. Draag in je handen een enkele vrucht. Presenteer de leer van een enkel 
boek als de reddingsboot voor de mensheid. 
23 Kom tot Mij, Ik wacht op u. Wie vraagt, die zal gegeven worden; wie zoekt, die zal gevonden 
worden; en wie aan deze deur klopt, die zal opengedaan worden. Ik zal jullie als rotsblokken 
bewerken met de beitel van Mijn Woord en jullie baden in het licht van de Heilige Geest. 
24  O geliefde discipelen! Wend je af van de verleidingen van de wereld, want ik heb je voorbereid, 
opdat je morgen zult zijn als je Meester. 
25  Op de laatste dag van Mijn manifestatie onder u door de menselijke geest, zullen zelfs de 
"stenen" wenen. Maar Ik zal iedereen de kus van Mijn vrede laten voelen, Ik zal iedereen aan Mijn 
borst drukken. En daarna, wanneer Ik jullie bereid zie, zal Ik jullie vanuit de wolk zeggen: Hier is de 
woestijn, steek hem over en breng aan de wereld wat Ik jullie gegeven heb. 
26 O discipelen! Ik spreek tot jullie over morgen en bemoedig jullie, opdat jullie op het ogenblik van 
Mijn vertrek niet snikken van pijn. Want ik wil niet dat jullie daarna bedroefd zijn - ik wil jullie zien 
instrueren, het kristalheldere water van de bron zien overstromen, en de mensheid vruchten in 
overvloed zien geven. 
27  Getuig als Mijn profeten, verkondig dat Ik in u ben als de Heilige Geest. Jullie zullen Mij niet meer 
horen door de stemdragers, maar geestelijk zullen jullie Mijn onderricht eeuwig blijven ontvangen. 



Wanneer jullie je vergeestelijken, zullen jullie vol vreugde zijn, omdat jullie Mij zullen voelen, 
inspiratie zullen ontvangen, en in al jullie beproevingen zullen ervaren dat Ik met jullie ben. Jullie 
zullen Mijn stem horen van geest tot geest, die jullie zal bemoedigen om verder te gaan in jullie 
strijd, en jullie zullen je gesterkt voelen omdat Ik met al Mijn kinderen zal zijn. 
28 Vandaag openbaar Ik Mij onder jullie als Vader, als Zoon en als Heilige Geest en Ik ben bij jullie in 
wezen, aanwezigheid en kracht. 
29 Komt naderbij, jullie scharen die deel uitmaken van Mijn volk Israël. Kom tot Mij, jullie vrouwen 
die moeders zijn op aarde, zoals Maria. Komt tot Mij, gij maagden, gij jongelingen, gij kinderen en gij 
volwassenen, want Ik ontvang u en geef u Mijn vredeskus. 
30  Laat uw ziel tot Mij komen, want Ik ben Degene die haar kan geven wat zij nodig heeft. Ik ben de 
Gever die zijn genade uitstort over de geïncarneerde en de niet-geïncarneerde zielen. 
31  Uitverkoren volk van Israël, jullie zijn geen kleine kinderen meer, want jullie zijn steeds verder 
ontwikkeld op dit spirituele pad en hebben veel kennis opgedaan tijdens jullie verschillende 
reïncarnaties. Nu in dit Derde Tijdperk zijn jullie de discipelen van de Goddelijke Meester, die de 
lessen leren die ik jullie van dag tot dag heb gegeven, opdat jullie groot van geest zullen zijn, kenners 
van datgene wat onbekend is voor de mensheid. "Israël" zal groot zijn in de komende tijden door 
haar kennis, door haar besef van Mijn Werk, door haar vereniging, door haar strijd, door haar 
gehoorzaamheid, door haar liefde voor Mijn Goddelijkheid en voor haar medemensen. Want als mijn 
volk deze spiritualiteit niet heeft, zal de wereld mijn Werk slechts beschouwen als de zoveelste leer 
op aarde. 
32  Dit alles zal gebeuren als Mijn volk zich niet voorbereidt, als zij Mij niet begrijpen, als zij zich niet 
vergeestelijken. Daarom zeg Ik u: Nu is de tijd gekomen om u te vernieuwen en u geestelijk te 
verheffen door de praktijk van Mijn Leer. 
33  Maar Ik ben niet tevergeefs gekomen in dit Derde Tijdperk om Mijzelf bekend te maken met het 
licht van Mijn Heilige Geest. Want jullie zijn de eersten die Ik heb gezuiverd en bevrijd van vlekken, 
die Ik sterk heb gemaakt en onderwezen, opdat jullie worden voorbereid op de vervulling van jullie 
moeilijke zending en opdat jullie zullen opstaan als apostelen, als oudere broeders en zusters van de 
mensheid, opdat jullie voor de mensheid zullen zijn als de sterren aan het firmament, en opdat jullie 
medemensen op deze wijze de vervulling zullen kennen van de profetieën die door Mij en door de 
boodschappers van voorbije tijden zijn gegeven. "Israël", zult gij onder de volkeren, onder de natiën, 
geldigheid verkrijgen, opdat ook zij zich zullen voeden met het Brood van het Eeuwige Leven. 
34  Ik maak u tot een open boek met profetie, mijn onderricht, goddelijke openbaring en het 
getuigenis van mijn aanwezigheid. Dit boek zal openstaan voor hen die deze kennis zoeken. Je zult 
veel vragen beantwoorden met het licht en de waarheid. Jullie zullen geen huichelaars zijn, jullie 
zullen mijn werk verdedigen en niet toestaan dat de wereld het ontheiligt. 
35  Deze instructie is niet alleen voor jou. Want wanneer gij eenmaal bereid zijt naar het voorbeeld 
van uw Meester, zult gij op weg gaan om van Mij te getuigen met uw woorden en werken. Ik zal de 
filosofen, de wetenschappers, die zich groot waanden in hun kennis, tot u brengen. Maar gij zult hen 
niet vrezen vanwege hun wetenschap, want zij zijn zeer klein vergeleken bij Mijn wijsheid. 
36  Zolang de geest der mensen niet vrij is van elke versluiering en zich niet bevrijdt van elke 
duisternis die zij vasthoudt, zal zij Mij niet kunnen begrijpen, noch zal zij in staat zijn Mijn 
boodschappers, Mijn apostelen te erkennen, noch hen die in de toekomst als Meesters zullen 
verschijnen. 
37 Denk na, volk van Israël, en maak u vrij van alle fanatisme, van alle ijdelheid van het materialisme, 
opdat gij uw zending op volmaakte wijze kunt volbrengen. 
38 Als mijn volk niet op weg gaat en zich inspant, zoals het mijn wil, zullen hun beproevingen zeer 
groot zijn, om hen hun schuld te doen inzien, en zij zullen zo sterk worden als hun kracht is, zodat zij 
tot inzicht komen en begrijpen wat hun plicht is. 
39  In het lichaam van ieder van jullie heb Ik een atoom van licht geplaatst dat deel uitmaakt van Mijn 
Geest, en al deze deeltjes moeten, als de tijd daar is, terugkeren naar Mijn schoot. De zielen die in de 
rest van de mensheid zijn geïncarneerd, zijn als de uwe, en onder hen zijn er wezens die Mij evenzeer 
zoeken. Ook zij weten zich tot Mij te verheffen om Mij te ondervragen. Anderen wenden zich tot Mij 
om Mij de oorzaak te vragen van de omwenteling waaronder de mensheid gebukt gaat en zij zeggen 



tot Mij: "Vader, waarom hoort Gij ons niet? Waarom voelen wij Uw kracht niet om niet te falen? Zijn 
wij niet Uw kinderen?" De zielen roepen dus tot Mij, maar zij weten niet dat zij zich thans aan het 
zuiveren zijn - zij weten niet dat zij in het Derde Tijdperk leven - zij weten niet dat zij in het Tijdperk 
van de Wederopstanding zijn voor de geïncarneerden en de niet-geïncarneerden. De mensen hebben 
zich beroemd gemaakt op wat tot deze wereld behoort, zij zijn vervuld van hoogmoed en hebben 
hun zielen niet tot Mij laten opklimmen. 
40 In deze tijd is het mijn wil dat allen tot Mij komen, dat zij Mij zoeken in het geestelijke, waar zij 
hun Vader zullen vinden. 
41 In deze tijd, Israël, moet jij je verdienstelijk maken en door jouw voorbeeld de mensen leren om in 
gemeenschap met Mij te leven. 
42  Ik spreek slechts van uw fouten, omdat niets voor Mij verborgen is en gij u moet vernieuwen, 
opdat gij reine vaten moogt zijn voor Mijn aangezicht. Ik heb u Mijn woord gegeven, en daarin is Mijn 
kracht, opdat gij alle verzoekingen en beproevingen moogt overwinnen. Ik heb u verlicht, opdat gij 
zoudt begrijpen wat uw ziel betreft en wat tot uw menselijk leven behoort. Zo kunnen jullie de 
Goddelijke geboden naleven, want jullie zijn Mijn leerlingen die Ik onderwijs, zodat jullie ziel zich 
hoger en hoger kan ontwikkelen en jullie niet langer bezwijken onder de last van het materialisme, 
onder de gewoonte-cultische handelingen die jullie in Mijn Werk hebben ingesteld. Jullie mogen je 
niet langer laten tegenhouden door overbodigheden, want jullie hebben de kracht en de nodige 
kennis om alle hindernissen te overwinnen. Je moet onophoudelijk voorwaarts gaan. 
43  In de mate dat u zuiverheid bereikt, dematerialisatie, zal uw aanbidding spiritueler worden, uw 
handelingen van aanbidding binnen Mijn Werk minder gecompliceerd. Want in Mijn Werk hebt gij 
gedaan en gedaan naar uw wil en hebt gij u niet gehouden aan de vergeestelijking, hebt gij uw hart 
niet bereid om uw gebed op te zenden en hebt gij Mij alleen de geschreven gebeden in woorden 
aangeboden en hetzelfde gedaan aan uw medemensen. Want uw riten, uw wijze van aanbidding, uw 
tradities waren dezelfde als die welke de mensen voorhouden. Waarin verschilde je dan? Wat 
maakte je anders dan anderen? Niets, Israël, want jij hebt mijn Woord gematerialiseerd, en jij hebt 
hetzelfde gedaan met mijn Geestelijke Wereld. Uw daden van aanbidding vielen in een zinnelijkheid 
gelijk aan die van de mensheid, uw symbolen waren dezelfde, en ook in mijn Werk toonde u hun 
verdeeldheid en verwervingsdrang. 
44  Hoe kan de mensheid dan in u geloven? Hoe zouden zij Mij aan uw gedrag kunnen herkennen als 
gij hetzelfde beeld vertoont als uw medemensen? 
Toen de Vader zag dat uw wandel zeer traag en zeer zinnelijk was, had Hij geen toegeeflijkheid meer 
voor u, en daarom beval Hij dat gij u zoudt verenigen en verzamelen om u te verrassen met Zijn 
woord dat ten einde liep. En zonder verdere toegeving gebood Hij u zich te ontdoen van alle 
materialisme, dat gij uw erediensten zoudt zuiveren omdat zij meer zinnelijk dan geestelijk waren. 
Maar mijn Werk is geestelijk, mijn Werk heeft ten doel de ziel te verheffen, u te vernieuwen in uw 
menselijk leven, opdat het "vlees" en de ziel een hoog leven kunnen leiden. Mijn Wil liet niet langer 
toe dat mijn volk in de afgrond viel en daar mijn Werk deed. 
45 Toen het dus mijn geboden ontving, was er verwarring in Israël wegens zijn materialisme. 
Anderen echter gehoorzaamden dit gebod met eerbied en gehoorzaamheid, omdat hun zielen 
beseften dat het uur van een nieuw ontwaken van Israël was aangebroken, dat de Vader het had 
losgerukt uit zijn routine en oude gewoonten, en zij dankten Hem. 
46  Al deze beproevingen hebben u, mensen, geschokt, daar gij aan de routine gewend waart 
geraakt. Want gij hadt uw verstand, uw ziel, belet zich opwaarts te ontwikkelen in valse daden van 
aanbidding. 
47  Jullie weten nu, mensen, dat als jullie de instructies die Ik jullie heb gegeven niet opvolgen om 
jullie plicht te vervullen, het voor jullie van geen nut zal zijn geweest Mij te horen. Want het is mijn 
wil dat jullie, wanneer jullie mijn woord ontvangen, het uitoefenen, want het einde van mijn 
manifestatie door het menselijk intellect nadert voor jullie - het jaar 1950, vanwaar jullie ook mijn 
geestelijke wereld niet meer zullen horen. 
48  Ik wil niet dat gij daarom pijn in uw ziel voelt, want Ik heb u voorbereid, opdat gij sterke zielen 
moogt zijn, opdat gij morgen moogt zijn als bomen, die schaduw geven aan de zwerver, die vermoeid 
en uitgeput is door de brandende zon. Ik wil ook niet dat jullie Mijn Geest pijn doen op het moment 



van Mijn vertrek, zoals jullie Mij pijn hebben gedaan in het Tweede Tijdperk. Ik wil niet dat jullie 
opnieuw het kruis van jullie zonden, van jullie ongehoorzaamheid, van jullie falen, op Mijn schouders 
leggen. Ik wil in Israël gehoorzaamheid zien, plichtsbetrachting, vernieuwing, vergeestelijking, uw 
verheffing, om met Mij te communiceren van geest tot geest. 
49  Israël, het is nu geen tijd om te slapen, u moet volledig ontwaken, zodat u zich kunt wijden aan de 
taak de mensheid te doen ontwaken. Want hoewel Mijn licht elke geest verlicht, zie Ik Mijn kinderen 
lethargisch, zie Ik Mijn wet in stoffige boeken. Jullie echter, uitverkorenen, moeten de mensen leiden 
en voor hen "waken". 
50 Gij zult zonder fanatisme tot de wereld spreken over de leer van de Geest. 
51  Oefen de dialoog van geest tot geest, die gij van dag tot dag zult vervolmaken. Want het is Mijn 
Wil dat jij en de mensheid met Mij communiceren. Door deze gemeenschap zult gij Mijn ingevingen 
ontvangen, Mijn bevelen, en Ik zal uw ziel ontvangen, Ik zal uw gebed verhoren, en Ik zal uw 
geestelijke armen Mij laten omhelzen. 
52  Wanneer gij geleerd hebt met Mij van geest tot geest in gemeenschap te treden, zullen uw gaven 
zich ontplooien en in uw aanbidding zullen die gaven tot bloei komen in heerlijkheid en in 
spiritualiteit. Dan zullen jullie Mij zoeken in het geestelijke en jullie aanbidding zal volmaakt zijn. 
53  Deze manifestatie door het menselijk verstand zal niet langer onder u zijn. Ik wil niet dat jullie je 
verweesd voelen na Mijn vertrek, noch dat de dood jullie verrast, noch dat er zwakte onder jullie is. 
Want na 1950 zullen jullie je voorbereiden en Mij zoeken van geest tot geest, zullen jullie leven in 
harmonie en in Mijn vrede. Dan zullen jullie de verloren tijd terugwinnen en de graad van 
vergeestelijking bereiken die jullie in staat zal stellen Mijn Koninkrijk te benaderen terwijl jullie nog 
op deze planeet leven, en jullie zullen de wereld bewijzen dat jullie geen riten en ceremonies, noch 
materiële symbolen nodig hebben om Mij jullie verering aan te bieden - dat jullie manier van 
aanbidden verheven en geestelijk is, en dat jullie geloof een fakkel is die zijn licht verspreidt op de 
paden van het leven, in de harten en in de zielen van de mensen. 
54 De tijd van mijn aankondiging is voldoende geweest, opdat gij die graad van vergeestelijking zoudt 
bereiken, die u tot de vernieuwing en verheffing van uw ziel zal brengen. 
55  Ik help je op dit moment om de berg te beklimmen. Ik leid jullie aan de hand naar dat doel, en Ik 
heb jullie toegestaan dat ook mijn geestelijke wereld jullie bijstaat, dat zij jullie geloof versterkt, dat 
zij erop toeziet dat jullie stappen veilig zijn, zodat er geen twijfel meer mag bestaan over jullie 
vervulling van de opdracht, dat niets jullie meer mag doen terugtreden van het pad dat jullie al 
zoveel jaren en eeuwen bewandelen. Ik heb voorzien in wat nodig is voor jullie levensonderhoud bij 
jullie doortocht door de woestijn, en daarom zijn jullie nu zeer dicht bij Mij. 
56  De tijd nadert dat ik mijn verkondiging door het menselijk verstand zal beëindigen, en dan zult gij 
u begeven om uw omzwervingen voort te zetten. Want hier op aarde is niet je bestemming, noch is 
er rust voor jou. Ik wil dat jullie voldoende voorbereid zijn op de strijd die jullie te wachten staat, dan 
zullen jullie, door de gaven die Ik jullie heb geschonken, meesters, Mijn gezanten en Mijn getuigen 
zijn. Ik wil dat jullie als een grote fakkel zijn die mijn licht brengt naar de verschillende volkeren die 
samen deze mensheid vormen. 
57  Gij zijt met Mij en geniet Mijn vrede, hoor Mijn onderricht, opdat gij u moogt voorbereiden. Maar 
vergeet uw medemensen niet, de wereld die in chaos verkeert en een zeer bittere beker drinkt - 
vergeet de verwarring niet die in deze wereld heerst. Ik wil u niet verdoofd zien, want de klaagzang 
van de wereld moet ook u bereiken. 
58  Jullie zijn het meest verantwoordelijk voor Mij, want aan jullie heb Ik Mijn woord gegeven door 
het menselijk verstand. Ik wil dat uw handelwijze binnen Mijn Werk volmaakter en geestelijker 
wordt, want de dag is niet ver meer dat u Mijn Leer overal zult brengen, voorbereid door Elia en Mijn 
Geestelijke Wereld. Want mijn Koninkrijk wacht op allen, en allen moeten tot Mij komen door jullie 
verdiensten en de nederigheid in jullie ziel. 
59  Gij hebt dikwijls uit de grond van uw hart tot Mij gezegd: "Meester, Vader, waarom hebt Gij Uw 
werk, hoewel het zo delicaat en zo diepgaand is, toevertrouwd aan mensen die zo zondig zijn en het 
zo onwaardig zijn? Waarom hebt U deze zo grote verantwoordelijkheid in onze handen gelegd? 
Waarom, hoewel Gij dit volk, dat Gij Israël noemt, zo onhandig en onwetend ziet, hebt Gij toch al Uw 



vertrouwen in hetzelve gesteld? Waarom hebt Gij ons uitverkoren, die zoveel beproevingen, zoveel 
zuiveringen, zoveel fanatisme en afgoderij hebben doorstaan? 
Toch zeg Ik tegen jullie, Mijn kinderen: Juist omdat jullie het volk zijn dat zich in hoge mate heeft 
gezuiverd en Mij heeft leren kennen te midden van hun beproevingen. Want de beproevingen 
hebben u dichter bij Mij gebracht en zo heb Ik u aan de andere volkeren voorgesteld als een 
uitverkoren en gezegend volk, opdat zij door uw bemiddeling Mijn werk voor hun vernieuwing en 
vergeestelijking mogen ontvangen en kennen. 
Ik heb u echter niet gekozen omdat ik meer genegenheid voor u koester, noch omdat ik u meer 
liefheb dan de rest van de mensheid. En Ik heb u de gaven en genaden niet doen toekomen, omdat 
gij waardiger zijt in de ogen des Vaders. Als jullie je zuiveringen hebben ondergaan, is dat omdat jullie 
ook de mensen zijn geweest die het meest gezondigd hebben, die de meeste fouten hebben begaan, 
en daarom hebben jullie de grootste genoegdoening te verrichten. 
60  Onderzoek uw geweten, mensen, en overweeg of gij Mij waardig zijt. Weet of je verdiensten 
groot genoeg zijn om voor Mij te staan. denk aan je verleden en overweeg of wat je gedaan hebt in je 
omzwervingen door deze wereld je waardig maakt dat Ik je aan Mijn rechterhand plaats; zeg Mij, 
nadat je je verleden hebt overwogen, of je Mij waardig bent Zeg Mij, nadat gij uw verleden hebt 
overwogen, of gij het recht hebt verdiend om Mijn genade, Mijn gaven, Mijn weldaden en Mijn wet 
te bezitten. "Nee," zegt uw hart tegen Mij, "U hebt ons vaak gezegd dat wij een ondankbaar volk zijn 
- een volk dat U altijd ongehoorzaam is geweest." 
Maar ik zeg je: Ik heb u Mijn genade geschonken met groot verlangen in Mijn Geest, opdat gij eens 
het volk van reine gedachten zult worden, opdat gij grote werken zult volbrengen, opdat gij zult 
komen tot grote verheffing van ziel. 
61  Het zullen je kleinkinderen zijn die het zaad der waarheid zullen doen bloeien. U zult het eerst in 
uw verwanten zaaien en dan onder de mensheid. 
62  Israël: Na 1950 zal alles anders voor u zijn. Uw cultische daden, uw kennis zullen geavanceerder 
zijn, uw werken zullen geestelijker zijn, uw gedachten en gebed zullen verhevener zijn, en u zult uzelf 
nog meer vergeestelijken. Want dan zul je niet langer in materialisme leven. 
63  Ik maak jullie harten gevoelig, zodat jullie de pijn van de mensen kunnen voelen. Zoals Ik jullie 
vandaag Mijn woord geef, zo zullen jullie morgen degenen zijn die het aan de wereld moeten geven. 
Daar de mensheid niet tot Mij wilde komen, zullen jullie morgen tot haar gaan en haar in Mijn naam 
de boodschap van liefde brengen die Ik haar als erfenis heb nagelaten. 
64  Groot zal uw strijd zijn en het werk dat gij zult moeten verrichten te midden van deze mensheid 
die zonder geloof, zonder hoop en zonder God is. Hoewel Ik dicht bij haar ben, heeft zij Mij niet 
gevoeld en heeft zij Mijn Aanwezigheid niet waargenomen. Want zij wil Mij zien op een zinnelijke 
manier, en omdat zij Mij niet ziet met de ogen van haar geest, wijst zij Mij af en vergeet Mij. Spoedig 
zal het ogenblik komen waarop gij als mijn apostelen zult uittrekken en met uw krachtige en 
geestelijke stem de massa's van de mensen zult wekken en hen tot geloof, tot vergeestelijking zult 
brengen. 
65  In deze tegenwoordige tijd zijn het niet alleen twaalf harten die Ik na 1950 zal gebruiken om van 
Mij te getuigen. Vandaag zijn er 144.000 uitverkorenen van Mijn gezegend volk Israël, in wie Ik al 
Mijn hoop en vertrouwen heb gesteld, opdat de mensheid door hen Mijn Werk zal kennen. 
66. Jullie zullen de sterksten onder de mensheid zijn en jullie missie tot het einde vervullen. Maar je 
zult altijd beschermd worden door mijn geest. Ik zal jullie verdediging zijn, en geestelijk zal Ik jullie 
mijn essentie, mijn aanwezigheid en mijn kracht toevertrouwen - voor zover jullie de liefde voelen en 
uitoefenen, de geestelijke liefde, die zich manifesteert in heel de schepping. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 



Instructie 305  
 
1 Het geestelijk leven van de mensheid is verdeeld in drie tijdperken of tijdperken. In het Eerste 
Tijdperk heb Ik Mijzelf bekend gemaakt als Vader, in het Tweede heb Ik Mijzelf geopenbaard als 
Meester, en in het Derde Tijdperk heb Ik Mijzelf doen kennen als Rechter. 
2 Dit zijn drie fasen die Ik aan de mensen heb geopenbaard en gedurende welke jullie Mij ten volle 
moeten leren kennen. Maar wees niet geneigd om drie Goden of drie Personen te erkennen waar er 
slechts één Goddelijke Geest is. Want in deze tegenwoordige tijd zijn jullie in staat de 
vereenvoudiging te aanvaarden van alles wat jullie in mysterie hebben gehuld en ingewikkeld hebben 
gemaakt tot op het punt van onbegrijpelijkheid. 
Deze "tempel" zal blijven, maar dit werk is vele eeuwen niet gevorderd, en gij moet het nu 
voortzetten met het doel het tot voltooiing te brengen om het aan uw Vader aan te bieden. 
3  Het is niet nodig dat alle volkeren van de aarde deze manifestatie bijwonen. Want Ik zal ervoor 
zorgen dat Mijn leringen zich over de gehele wereld verspreiden door middel van geschriften en 
boeken, zoals in het Tweede Tijdperk is gebeurd. Dan zal mijn spirituele boodschap bekend worden, 
en mensen van goede wil zullen ernaar streven die te volgen. 
4 In dit nederige en eenvoudige boek, maar vervuld van Goddelijk Licht, zullen de mensen de 
opheldering vinden van al hun twijfels, zij zullen de voltooiing ontdekken van de leringen die in 
voorbije tijden slechts gedeeltelijk werden geopenbaard, en zij zullen de duidelijke en eenvoudige 
manier vinden om alles wat in de oude teksten in allegorie verborgen is, te interpreteren. 
5  Wie, na deze geestelijke boodschap te hebben ontvangen, zichzelf overtuigt van de waarheid van 
de inhoud ervan, en begint te strijden tegen zijn zucht naar sensaties, zijn afgoderij en zijn fanatisme, 
en zijn geest en zijn hart zuivert van al die onzuiverheden, zal zijn ziel bevrijden en haar vreugde en 
vrede schenken, want nu zal zij in staat zijn te strijden om de eeuwigheid te verkrijgen, die haar 
wacht. Maar zij die doorgaan met hun uiterlijke aanbidding, die volharden in het liefhebben van wat 
tot de wereld behoort, en die niet geloven in de ontplooiing of ontwikkeling van de ziel, waarlijk ik 
zeg u, zij zullen achterblijven en tranen storten wanneer zij zich bewust worden van hun achterstand 
en onwetendheid. 
6 Terwijl alle dingen voortdurend groeien, veranderen, zich vervolmaken en ontvouwen, waarom zou 
uw ziel dan eeuwenlang stil blijven staan? 
7  Het is de geestelijke ziel van de mens die alle werken van de mens moet voorafgaan, want aan 
haar is het leven op aarde toevertrouwd. Maar hier, op jullie wereld, doen jullie het 
tegenovergestelde, omdat de ziel haar hoogste taken verwaarloost om zich aan aardse doelen te 
wijden en zich meer en meer te storten in de roes van het leven dat jullie hebben geschapen. 
8  Aangezien u vele dingen door de wetenschap hebt ontdekt en geleerd, bent u niet onkundig van 
de onophoudelijke evolutie die in alle scheppingswezens bestaat. Daarom wil ik dat jullie begrijpen 
dat jullie je ziel niet in die vertraging en stagnatie moeten laten waarin jullie haar al lange tijd hebben 
gebracht, en dat jullie ernaar moeten streven harmonie te bereiken met alles wat jullie omringt, 
zodat er een dag voor de mensen zal komen waarop de Natuur, in plaats van haar geheimen te 
verbergen, ze zal onthullen, en in plaats van dat de krachten van de Natuur vijandig tegenover jullie 
staan, zullen ze dienaren worden, medewerkers, broeders. 
9  Ik zond de ziel om op aarde te incarneren en een mens te worden, opdat hij vorst en meester zou 
zijn over alles wat daarop bestaat, en niet opdat hij slaaf en slachtoffer zou zijn, noch behoeftige 
zoals Ik hem in werkelijkheid zie. De mens is een slaaf van zijn behoeften, zijn hartstochten, zijn 
ondeugden en zijn onwetendheid. 
10  Hij is het slachtoffer van lijden, misstappen en spelingen van het lot die zijn gebrek aan verheffing 
van de ziel hem brengt terwijl hij op aarde rondloopt. Hij is behoeftig omdat hij, onwetend van het 
erfdeel waarop hij in het leven recht heeft, niet weet wat hij bezit en zich gedraagt alsof hij niets 
heeft. 
11  Deze mensheid moet eerst ontwaken zodat zij kan beginnen te studeren in het Boek van het 
Geestelijk Leven, en dan zal weldra, door de overdracht van deze wereld van ideeën van generatie op 
generatie, dat gezegende zaad verschijnen waarin mijn woord zal worden vervuld. Ik heb jullie 



gezegd dat op een dag deze mensheid spiritualiteit zal bereiken en zal weten hoe te leven in 
harmonie met alles wat geschapen is, en ziel, geest en hart zullen in stap lopen. 
12 Deze derde tijd, waarin de boosheid van de mensen op haar hoogtepunt is, zal niettemin een tijd 
van verzoening en vergeving zijn. 
13 Terwijl de mensen, gedreven door hun zelfzuchtige doeleinden en hun vijandschap, de 
vernietiging voorbereiden van hun medemensen die zij vijanden noemen, bereid Ik het Uur voor 
waarop Ik hen zal moeten oordelen, hen zal doen oordelen en hun werk zal doen erkennen 
14 In dat uur van het oordeel, wanneer het geweten zal worden gehoord en zijn licht zal schijnen en 
het verstand en het hart zal verlichten, zullen de mensen hun haren verscheuren en hun tanden 
knarsen en tegen Mij zeggen: "Heer, hoe kon ik tot zoveel kwaad in staat zijn? Waarom hebt U mij 
zo'n gruwelijk werk laten doen?" 
15  Zalig zijn zij die ontwaken in dit ogenblik van oordeel, want zij zullen het licht van Mijn vergeving 
over zich zien nederdalen, zij zullen de gezegende dag van verzoening zien komen. Dan zullen velen 
de reden van Mijn Leer van Liefde begrijpen en zullen zij leren wat elk van Mijn kinderen voor Mij 
betekent, ook al zijn zij de meest zondigen. 
16 Ja, geliefde mensen, Ik heb allen grenzeloos lief, want zelfs achter een groot zondaar schuilt een 
ziel die Mijn Licht nodig heeft om niet meer te zondigen 
17 Ik kom om de onrechtvaardigen te redden, want de mens die een misdaad begaat is ook een kind 
van God, en voor Mij betekent ieder van Mijn kinderen veel. 
18 Ik zal deze leer als een mantel van hoop en heil over de gehele aarde uitspreiden en aan allen de 
gelegenheid bieden om beetje bij beetje de oude en de huidige schulden af te lossen, totdat zij Mij 
weer voelen in het meest verborgen deel van hun wezen. 
19 Lange tijd hebben jullie Mij niet gevoeld, jullie zijn Mij kwijtgeraakt, en nu geef Ik jullie de 
gelegenheid Mij te ontmoeten. Ik weet dat hij die Mij op zijn weg terugvindt, Mij nooit meer zal 
verliezen. 
20 Begin naar Mij toe te lopen, jullie zondaars. Vrees niet, dat wanneer gij in Mijn tegenwoordigheid 
zult komen, Mijn stem u zal oordelen voor uw medemensen, want Ik zal u niet verraden. Wees niet 
bevreesd, zoals Magdalena niet bevreesd was, die, toen zij tot Mij kwam, zich van haar zware 
zondelast ontlastte, zonder acht te slaan op wie haar zag, naar haar luisterde of haar veroordeelde. 
Zij was kalm omdat zij wist dat zij niet langer een vrouw was die door de zonde bevlekt was, maar 
een zondares die door berouw gezuiverd was. 
21 Neem hen tot een voorbeeld voor u in hun berouw en in hun liefde. 
22  Ik zal allen Mijn stem in hun geweten doen horen - een stem van de Vader, van de Meester, van 
de Rechter, die de harten zal doordringen en ze sneller zal doen kloppen van geluk, van verbazing en 
van liefde. Mijn stem zal gehoord worden in elk schepsel omdat jullie ziel klaar is om Mij in deze 
vorm te ontvangen. 
23  In de stilte van de gevangeniscellen zal Mijn stem worden gehoord, die tot die mannen en 
vrouwen zal zeggen: "Ik ben hier bij jullie. Heb je geloofd dat je door Mij verlaten bent? Nee, jullie 
van weinig geloof, ik vraag jullie niet of jullie moordenaars zijn of dat jullie gestolen hebben. Ik verlos 
door Mijn liefde degene die gezondigd heeft, Ik bemoedig degene die gevallen is en Ik red de 
onschuldige die het slachtoffer is geworden van laster, onrecht of dwaling". 
24 Mijn stem zal te midden van het krijgsrumoer gehoord worden, en zijn geluid zal zo doordringend 
zijn, dat de wapens der mensen zullen zwijgen, wanneer mijn tegenwoordigheid gevoeld wordt. 
25  In de ziekenhuizen en overal waar zieken zijn, zal Ik Mij ook laten voelen en horen door de zieken 
te zalven en te troosten zoals alleen Ik dat kan. Ik zal een mantel van vrede en troost uitspreiden over 
de pijn van hen die lijden, vergeten door hun medemensen, en Ik zal een goddelijke balsem over hun 
lijden uitstorten en hen tot leven wekken, zodat zij getuigen zijn van Mijn geestelijke aanwezigheid. 
26 in de huizen zal Ik gevoeld worden door de kinderen en de volwassenen, en beiden zullen getuige 
zijn van Mijn aanwezigheid 
27 Wanneer ik het vuur van de haard gedoofd vind, zal ik de echtgenoot roepen en tot hem zeggen: 
waarom zijt gij niet liefdevol en begripvol? Waarom steekt u het vuur der liefde niet aan, dat de vlam 
is die leven geeft aan uw huwelijk? En wanneer ik hem zijn plicht zie verzaken, zal ik hem verrassen 
en tot hem zeggen: "Waarom zijt gij van den rechten weg afgedwaald en hebt gij het kruis 



afgeworpen? Had je niet de kracht om de laatste druppels van de bittere drank te drinken die nog in 
de beker zaten? Keer terug naar het pad waar Ik je geplaatst heb, alleen daar zul je Mij vinden om je 
geloof, je gehoorzaamheid en je moed te belonen. 
28 Ik zal de echtgenote op de gevoeligste snaren van het hart raken en haar vragen: vrouw, denk je 
dat je ver van het pad van je plicht de vrede zult vinden waarnaar je verlangt? Nee, vergis je niet. Uw 
verdienste zal zijn, het kruis dat Ik op uw schouders gelegd heb, met zelfverloochening en geduld tot 
het einde te dragen. 
29 er zal geen hart meer zijn dat Ik niet Mijn Goddelijke Aanwezigheid zal laten voelen, uitnodigend 
tot verzoening, tot liefde en vrede 
30 Ik zoek bereidde harten om Mijn Essentie in hen te leggen, hetgeen is als het binnengaan in de 
geest in de binnenste tempel van de mens - in die tempel waaruit Ik uw zonden moet verdrijven, 
alsof zij profane koopwaar waren, totdat het heiligdom gezuiverd is. 
31  Ik neem geen zweep om u Mijn Woord te doen verstaan, Ik breng Brood des Levens om u te 
sterken in het ideaal van uw verheffing. 
32 terwijl de wereld is gaan denken dat Ik haar in de afgrond van pijn en zonde in de steek heb 
gelaten, ben Ik gekomen om haar een nieuw bewijs te geven van Mijn oneindige Liefde die jullie 
nooit in de steek kan laten en die daarom op een vaderlijke manier tot jullie spreekt en jullie vergeeft 
33 soms, wanneer jullie Mijn Woord horen dat vol is van goddelijke tederheid, staan jullie perplex 
zonder te kunnen begrijpen waarom Ik dit soort onderricht gebruik tegenover zondaars, terwijl Ik een 
zekere strengheid zou moeten gebruiken om jullie te buigen; Ik ben het die jullie zal onderwijzen en 
Ik ben het die jullie zal onderwijzen 
34 Ik zeg u: in dit "derde tijdperk" - ook al lijkt het u onmogelijk - zal de vernieuwing en de verlossing 
van de mensheid niet moeilijk zijn, want het verlossingswerk is goddelijk. 
35  Het zal Mijn liefde zijn die de mensen zal doen terugkeren naar het pad van licht en waarheid. 
Mijn liefde, die heimelijk ieder hart binnendringt, iedere ziel streelt, zich door ieder geweten 
openbaart, zal de harde rotsen in gevoelige harten veranderen, zal materialistische mensen in 
geestelijke wezens veranderen, en verharde zondaars in mensen van goed, vrede en goede wil. 
36  Ik spreek zo tot u, omdat niemand beter dan ik de evolutie van uw ziel kent, en ik weet dat de 
mens van vandaag, ondanks zijn groot materialisme, zijn liefde voor de wereld, en zijn hartstochten 
ontwikkeld tot het punt van de grootste zonde, slechts schijnbaar verslaafd leeft aan het "vlees" en 
aan het materiële leven. Ik weet dat hij, zodra hij in zijn ziel de liefdevolle aanraking van Mijn liefde 
voelt, snel tot Mij zal komen om zich van zijn last te bevrijden en Mij te volgen op de weg van de 
waarheid die hij onbewust verlangt te gaan. 
37  Ik zal hem niet de in steen gehouwen wet hoeven te tonen zoals in het Eerste Tijdperk, noch zal Ik 
Mijn aanwezigheid door middel van de natuurkrachten moeten openbaren, zodat hij Mij kan voelen. 
Ik zal niet eens in menselijke gedaante naar de wereld hoeven te komen om de ziel van de mensen te 
verlossen door een droevig leven en een bloedige dood. 
38  Die tijden zijn voorbij, de ziel van de mens heeft zich ontwikkeld. Het is niet meer het kleine kind 
van vroeger dat het Goddelijke met zijn handen moest aanraken en het met zijn lichamelijke 
zintuigen moest waarnemen om in Mij en in Mijn Aanwezigheid te geloven. 
39  Achter zijn materialisme en zijn gebrek aan gevoeligheid voor het geestelijke verbergt de mens 
een ziel van licht, een geestelijke ziel die lange afstanden heeft afgelegd en grote beproevingen heeft 
doorstaan die hem standvastigheid, ervaring en kennis hebben gegeven. Het zal voor hem voldoende 
zijn bereid te zijn tot een innerlijke dialoog met zijn geweten, zodat hij kan opstaan tot een nieuw 
leven en in de kern van zijn wezen het ware Heilige der Heiligen kan ontdekken, van waaruit de 
oneindige stem van de Heer uitgaat als een wet van eeuwige en wijze gerechtigheid - als een weg die 
altijd licht en zeker is. 
40 Als die geestelijke ontwikkeling in deze mensheid niet aanwezig was en zij niet op de rand van 
haar bevrijding stond, zou Ik jullie voor deze tijd niet de openbaring hebben gegeven over de dialoog 
van geest tot geest. 
41  De beproevingen die uw wereld doormaakt zijn de tekenen van het einde van een tijdperk, zijn de 
ondergang of de doodsstrijd van een tijdperk van materialisme; want materialisme is geweest in uw 



wetenschap, in uw doelstellingen, en in uw hartstochten. Materialisme heeft jullie toewijding aan Mij 
bepaald, en ook al jullie werken. 
42  De liefde tot de wereld, de hebzucht naar aardse dingen, de begeerte naar het vlees, het genot 
van alle onedele begeerten, het egoïsme, de eigenliefde en de hoogmoed zijn de kracht geweest 
waarmee gij een leven hebt geschapen volgens uw intelligentie en uw menselijke wil, waarvan Ik u 
de vruchten heb doen oogsten opdat uw ervaring volmaakt zou zijn. Maar als dit tijdperk, dat nu ten 
einde loopt, in de geschiedenis van de mensheid gekenmerkt zal worden door zijn materialisme - 
waarlijk, ik zeg u, het nieuwe tijdperk zal gekenmerkt worden door zijn spiritualiteit. Want daarin 
zullen het geweten en de wil van de geest op aarde een wereld doen ontstaan van wezens die 
vrijgevig zijn door de liefde - een leven waarin men de geest van de Vader voelt vibreren in de geest 
van de kinderen, want dan zullen alle gaven en bekwaamheden die thans verborgen leven in jullie 
wezen, oneindigheid als werkterrein hebben. 
43  Geliefde mensen, jullie moeten Mij begrijpen, want Ik spreek tot jullie in de eenvoudigste 
bewoordingen en Mijn Woord bevat geen geheimen. Ik ben jullie Vader en heb geen geheimen voor 
jullie. Ik heb Mijn schatkamer geopend, opdat jullie daarin de wijsheid zullen vinden die jullie nodig 
hebben om verlicht te worden in de periode waarin jullie leven. 
44  De menselijke ziel is geëvolueerd, haar vermogens zijn ontwikkeld, en zij is in staat de studie van 
mijn Werk aan te vatten. 
45 De gave van inspiratie, die van het (innerlijke) woord, en die van kennis is in u allen, wanneer gij 
bereid zijt, omdat het licht op uw ziel is uitgestort. 
46  Weet dat het je lot is Mij te bereiken langs dezelfde weg die Ik voor je heb gebaand toen Ik mens 
werd. Mijn voorbeeld is bij iedereen bekend. Wie heeft de naam van Christus niet horen uitspreken? 
Wie heeft niet aan zijn Meester gedacht in zijn uren van beproeving? En wie heeft niet in zijn 
vroegere aardse levens, om de geestelijke gewesten te bereiken, op het uur des doods, wanneer zijn 
lichaam sterft, uitgeroepen: "In Uw handen beveel ik mijn geest?" Ik ken je verlangen naar licht, je 
verlangen naar vergeestelijking. Daarom ben ik naar je toe gekomen. 
47  Uw Herder heeft u voorbereid om tot Mij te komen. Het is dezelfde als Hij die in de woestijn riep 
in het Tweede Tijdperk, en tot wie velen die hongerden en dorsten naar liefde kwamen om bereid te 
worden. 
48 Het is Elia die jullie tot Mij gebracht heeft, want zijn opdracht om Mij voor te gaan bij iedere 
komst van Mij is en blijft dezelfde. 
49  Heden beleeft gij een nieuwe tijd, en in het aangezicht van de wonderen waarvan gij getuige zijt 
geweest, heeft uw ziel zich nedergebogen. Het heeft zich op zichzelf geconcentreerd, en in mijn 
woorden heeft het het antwoord gevonden dat het nodig had om zijn twijfel te kalmeren - het licht 
dat het uitnodigt om verder te gaan op het pad. En daar, in het Oneindige, ziet zij de deuren 
opengaan van een huis dat op haar wacht, waar de Vader en de Moeder haar zullen ontvangen om 
voor altijd bij hen te wonen. 
50 Open uw ogen voor de waarheid, want het is nu geen tijd van geheimen, integendeel, het is de 
tijd om ze op te helderen. 
51 Laat het geen vrees zijn die uw schreden richt, noch zal het vrees zijn die u dwingt de wet te 
vervullen. Laat geloof en liefde de kracht zijn die u aanspoort om goede werken te doen in uw leven. 
Want dan zullen je verdiensten waar zijn. 
52 Dit tijdperk van licht zal aan alle mensen begrip brengen, want elke verborgenheid zal worden 
opgehelderd. 
53  Gij zegt tot Mij in uw hart: "Heer, als Gij Uw waarheid voor ons stelt, welke verdienste zullen wij 
dan hebben? U hebt gezegd dat gezegend zijn zij die geloven zonder te zien." 
54  O, gij mensen die niet weet hoe Mijn Woord te interpreteren. Ziet gij niet hoe noodzakelijk het is 
dat ik u help de betekenis ervan te doorgronden en haar te begrijpen? 
55  Het is waar dat ik in die tijd zei: "Zalig zijn zij die geloven zonder te zien." Maar ik bedoelde te 
zeggen: "Zalig zijn zij die - zonder te trachten het Goddelijke met hun aardse ogen te zien - het weten 
te zien door het licht van het geloof, dat het geestelijk zicht is. Gezegend is hij die - zonder het 
geestelijke met zijn zintuigen te willen aanraken of waarnemen - zich wist voor te bereiden om de 
goddelijke aanwezigheid in zijn ziel te voelen". 



56  Begrijp, discipelen, dat toen Ik zei: "Zalig hij die gelooft zonder te zien", Ik doelde op het zicht en 
de zintuigen van het "vlees", want degene die zo geloofde, deed dat omdat hij Mij met zijn ziel had 
gezien en gevoeld. 
57 U gaat nu een tijd tegemoet waarin u niet alleen zult geloven door geloof, door die hogere kijk op 
de geestziel, maar u zult ook begrijpen met een begrip dat boven dat van uw menselijk verstand 
uitgaat, omdat het de ziel zal zijn die verlicht wordt door geestelijke wijsheid. 
58 Ook in de tegenwoordige tijd zeg Ik tot jullie: "Zalig zijn zij die, zonder met hun lichamelijke ogen 
te zien en zonder met hun beperkte menselijke verstand te begrijpen, toch geloven, omdat zij met de 
ziel voelen, omdat zij met het geestelijke oog kijken en begrijpen met de intelligentie die boven alle 
menselijke slimheid uitgaat." 
59  Als het ware geloof in het Goddelijke in een mens ontstaat, is dat omdat hij met de geest heeft 
gezien. Wie of wat zou hem dan kunnen doen ontkennen wat hij zelf zo heeft ervaren? Maar zij, die 
zichzelf met een vals geloof bedriegen, omdat zij nooit hebben geweten hoe zij met de geest 
moesten kijken of voelen, en er genoegen mee hebben genomen te zeggen dat zij geloof hebben 
zelfs zonder te kijken, die geloven inderdaad. Maar zij zijn het die bij de eerste beproeving twijfelen, 
onzeker of verward worden, en ten slotte vaak ontkennen. 
60  Maar ik red jullie allemaal. Daarom is u in het verleden gezegd dat het uur zal komen dat ieder 
oog Mij zal aanschouwen. 
61  Uw vooruitgang of opwaartse evolutie zal u in staat stellen Mijn waarheid te ontdekken en Mijn 
Goddelijke aanwezigheid waar te nemen, zowel in het geestelijke als in elk van Mijn werken. Dan zal 
Ik tot jullie zeggen: "Zalig zijn zij die Mij overal kunnen herkennen, want zij zijn het die Mij waarlijk 
liefhebben. 
62 Gezegend zijn zij die in staat zijn Mij te voelen met de ziel en zelfs met het lichaam, want zij zijn 
het die subtiliteit hebben gegeven aan hun hele wezen, die zich werkelijk hebben vergeestelijkt." 
63  Hoezeer hebben de onzuivere godsdienstige culten, die door de mensheid worden beoefend, de 
ontwikkeling van de ziel belemmerd! Zo hebben de mensen verhinderd dat de wonderen die het 
geestelijk geloof verricht, werkelijkheid werden, en hebben zij ook de natuurlijke invloed van het 
geestelijke op het menselijk leven verhinderd. 
64  Wanneer de mensen mijn weldaden, mijn antwoorden en mijn onophoudelijke bewijzen van 
liefde ontvangen, is dat niet als een beloning voor een geloof of een ware vergeestelijking, maar uit 
mijn medelijden met hun onvolwassenheid, hun ellende en hun onwetendheid. 
65 Ik weet dat velen verontwaardigd zullen zijn wanneer zij dit woord leren kennen; maar het zullen 
zij zijn die in hun verwarring van geest niet willen erkennen dat in de mens, naast de menselijke 
natuur, ook het geestelijke deel van het zijn bestaat - of zij die in de menselijke ziel geloven, maar, 
gebonden door de gewoonte van hun tradities en hun overtuigingen, ontkennen dat er een oneindig 
lange weg van ontwikkeling voor de ziel is. 
66  Ik weet ook dat ik tot u moet spreken met woorden van gerechtigheid om u wakker te schudden 
en u te doen ontwaken uit de diepe lethargie waarin de wereld zich bevindt. Lange tijd hebben de 
mensen hun kracht gebruikt om hun wil te doen, door de gave van de vrije wil te gebruiken voor 
aardse werken. Maar ik zie dat zij nog kracht hebben, en ik zal daarvan gebruik maken door hen te 
inspireren met het ideaal van een nieuwe wereld, een betere wereld, waarvan de grondslag het ware 
geloof zal zijn, en waarvan het doel zal zijn de verheffing van de ziel door liefde en gerechtigheid. Is 
dit niet altijd Mijn leer geweest? 
67  Bestudeer mijn les en vraag, nadat gij er diep over hebt nagedacht, uw geest om zijn oordeel 
daarover. Het zal niet uw verstand of uw hart zijn dat als eerste oordeelt over iets dat hen te boven 
gaat. Want jullie leven in een tijd waarin mijn Goddelijk licht, dat gedachte wordt, jullie geest bereikt 
en doet binnentreden in een wereld van oneindige schoonheid en wijsheid. 
68  Hier is Hij bij u, die nooit moe is geworden op u te wachten en die uw hart nabij komt, het met 
geestelijke verlangens bezielt en de immense leegte ervan met mijn liefde vult. 
69  Bijna twintig eeuwen zijn voorbijgegaan sinds de wereld ophield Mij te horen en te zien, zonder 
te weten dat Ik Mijzelf geen ogenblik van haar heb afgescheiden, noch een ogenblik tot haar heb 
gesproken. 



70  In die tijd moest Ik mens worden, opdat jullie Mijn woord zouden horen. Nu moest Ik Mijzelf 
bekend maken door het intellect van de mens, zodat de wereld opnieuw "het Woord" zou kunnen 
horen. 
71 Het is niet langer Jezus van Nazareth die zich voor uw ogen vertoont - het is Christus, het is de 
Meester in de geest die zich voor uw geest vertoont om u zijn nieuwe les te geven. 
72  Jezus was het lichaam, de vleesgeworden gedaante die Ik gebruikte om Mijzelf zichtbaar te 
maken voor de ogen van de mensen en Nazareth was het dorp waar Ik opgroeide als man, waar Ik 
Mijn kinderjaren doorbracht en Mijn jeugd begon. Uit Nazareth kwam Maria, de gezegende Moeder, 
die Mij haar schoot schonk om mens te worden, en daar groeide dat lichaam en ontwikkelde het 
zich, hetgeen de reden was waarom de wereld Mij later de Nazareeër noemde. 
73 Heden kom Ik niet uit Nazareth, Ik woon in de wereld die met Mij overeenkomt, dat is het 
geestelijk koninkrijk dat Ik u reeds in die tijd heb verkondigd, en Ik laat u Mijn stem horen waarvoor 
geen hindernissen noch afstanden zijn. 
74 Ik zegen u, o volk, dat vanavond bijeenkomt om de eerste dag te verwelkomen van het laatste jaar 
waarin u de manifestatie van mijn woord in deze vorm zult hebben. 
75  Spoedig zal Ik niet meer tot u spreken in vervoering door deze stemdragers. Maar jullie moeten 
niet vergeten dat Ik jullie heb gezegd dat Ik Mij nooit van jullie zal scheiden en dat Ik nooit zal 
ophouden jullie Mijn woord te zenden in de vorm van inspiratie. 
76  Er was veel verwarring onder de mensen toen Ik Mijzelf bij hen plaatste in dat Tweede Tijdperk. 
Maar vandaag, nu Ik Mijn menselijke stem weer laat horen, ontdek Ik dat de verwarring nog groter is. 
Daarom zie Ik dat het door Mij aangekondigde uur gekomen is om Mijzelf opnieuw aan de mensheid 
te openbaren en Ik begin Mijn lichtwerk, Ik verspreid Mijn waarheid en breng de mensen stap voor 
stap dichter bij de weg waar zij alle mysteries moeten ontrafelen die zij moeten kennen en waar zij 
elke uitleg en elke opheldering moeten vinden. 
77 Het is een gedenkwaardige tijd die nu is aangebroken - een tijd van onmetelijke gevolgen voor 
mensen en geestelijke wezens. 
78 En dit jaar, het laatste van mijn proclamatie, is ook van oneindig belang voor dit volk, omdat ik 
jullie daarin de normen, het licht, de bevelen en de kennis geef om met moed en vastberadenheid 
een nieuwe periode in te gaan. 
79  Mijn boodschap is duidelijk, helder en begrijpelijk geweest, opdat gij nooit zult struikelen over de 
keien van dwaling of onwetendheid. 
80 Zie toe, dat gij de zin in uw hart bewaart, zodat gij Mij in u draagt, en in een ieder is een 
Raadsman, een Gids, een Geneesheer. 
81  Als jullie Mijn Leer volgen zoals Ik jullie heb geleerd, als jullie geestelijke naastenliefde beoefenen, 
zullen jullie spoedig ophouden kleine kinderen te zijn en discipelen worden, en zullen jullie 
ontdekken hoe gemakkelijk het is om met Mijn Geest te communiceren door een zuivere en 
opwaartse gedachte. Dan zult u begrijpen waarom de periode van mijn aankondiging een limiet had. 
Want als er nooit een einde aan zou komen, zouden jullie je nooit vergeestelijken, want in plaats van 
op te staan in verlangen naar mijn inspiratie door jullie loutering en jullie verdiensten, zouden jullie 
altijd daar beneden in jullie wereld wachten tot de stemdrager zich zou voorbereiden om jullie een 
boodschap te brengen. 
82  Waarlijk, Ik zeg u: de vrucht van Mijn woord, dat zaad in uw hart is geweest, zal, naar Mijn wil, de 
dialoog van geest tot geest zijn. Ik heb je het zaad al toevertrouwd, Ik heb je al geleerd het te zaaien. 
Nu heb je de taak om het te verspreiden en te verzorgen. Want Ik zal in afwachting zijn van de vrucht 
van Mijn zaaien, om in Mijn Geest het onuitsprekelijke geluk te voelen van de aanwezigheid van de 
kinderen bij Mij, om hun geestelijke stem te horen, om hun strelingen te voelen zoals Ik deed door 
de lippen van Jezus. "Ik dorst, ik dorst naar uw liefde." 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 



Instructie 306  
 
1 Gij zijt bijeengekomen om te drinken uit de fontein des levens, welks kristalhelder water over uw 
ziel wordt uitgegoten. Als je de openbaring van mijn woord als waarheid aanneemt, is dat het bewijs 
dat je een lange geestelijke weg hebt afgelegd om mijn nieuwe les in deze vorm te ontvangen. 
2 Waarlijk, Ik zeg u, gij zijt vele malen geweest, zowel in het "Geestelijk Dal" als op de planeet die gij 
bewoont. Maar ik zal u ook zeggen wanneer uw geestelijke geboorte was, en wanneer u voor het 
eerst op het stof van deze wereld stapte, net zoals u het nodig vindt dat ik u onthul hoe vaak u erop 
bent geweest, en wie u in andere incarnaties bent geweest. Mijn Leer openbaart u niet wat gij nu 
nog niet weet, en wat u misschien pas aan het einde van de weg zal worden geopenbaard. Mijn Werk 
toont u de weg die u naar de top van de geestelijke kennis zal leiden, en die u stap voor stap zal 
voeren op de ladder van goedheid, van liefde, van broederschap. 
3  Om Mijn Werk in dit Derde Tijdperk te verbreiden, heb Ik 144.000 zielen uit de grote menigte 
uitgekozen en Ik heb hen gemerkt met een kus van Goddelijk Licht, niet met een Judaskus, noch met 
het zegel van een verbond dat uw ziel in gevaar zal brengen. Mijn merkteken is het teken dat de 
Heilige Geest in Zijn uitverkorenen plaatst om een grote zending te vervullen in deze "Derde Era". Zij 
die dit merkteken dragen zijn niet vrij van gevaar - integendeel, zij worden meer verzocht en meer 
beproefd dan de anderen. Gedenkt elk van de twaalf die door Mij in de "Tweede Era" zijn uitgekozen 
en gij zult bevestigen wat Ik u nu zeg. Onder hen waren er momenten van twijfel, van zwakheid, van 
verwarring, en er was er zelfs een die Mij verraadde door Mij door een kus aan Mijn beulen over te 
leveren. 
4  Hoe zouden de uitverkorenen van deze tijd niet moeten waken en bidden, opdat zij niet voor 
verzoeking bezwijken! Maar voorwaar, Ik zeg u, er zullen verraders zijn onder de 
honderdvierenveertigduizend. 
5 Waakt en bidt, geliefde mensen, de aardse weg is vol gevaren en verleidingen, het is een 
voortdurende strijd tussen het licht en de duisternis. Strijd en bid zonder ophouden, gehoorzaam 
mijn woord en bereid u voor als u mijn werk niet wilt verraden. Bedenk dat als je de waarheid 
verraadt, je ook ongewild of onbewust verrader kunt worden. 
6 Uw ziel, verscheurd tussen geweten en vrijheid van wil, tussen de neiging tot het hoge dat eigen is 
aan de geest en de neiging tot het lage, natuurlijke in het vlees, weet dat zij de mogelijkheid heeft 
zich te bevrijden en de mogelijkheid heeft verdiensten te verwerven om de opperste overwinning te 
behalen van het goede op het kwade, van de ziel op het "vlees", van het licht op de duisternis. 
7 Het teken betekent overgave, opdracht en verantwoording aan God. Het is geen waarborg tegen 
verzoekingen of ziekten; want als dat zo was - welke verdiensten zou mijn uitverkorene dan hebben? 
Welke inspanning zou je geest zich getroosten om trouw te blijven aan mijn woord? Ik spreek op 
deze wijze tot u, omdat er vele harten onder dit volk hier zijn, die wensen te behoren tot dat getal 
der uitverkorenen. Maar Ik heb gezien dat meer dan de wens om de mensheid te dienen door middel 
van de gaven die Ik geef met het teken, het de wens is om zich veilig te voelen of het is ijdelheid die 
hen beweegt om Mij te vragen hen te roepen. Ik zal deze discipelen van Mij op de proef stellen, en zij 
zullen zichzelf overtuigen dat Mijn woord niet zonder grond is. 
8  Het merkteken is het onzichtbare teken waardoor degene die het draagt met liefde, eerbied, ijver 
en nederigheid zijn taak kan volbrengen. Dan zal hij kunnen ontdekken dat het merkteken een 
goddelijke genade is die hem boven de pijn doet uitstijgen, die hem verlicht in de grote 
beproevingen, die hem diepe kennis openbaart, en die voor hem, waar hij maar wil, een weg opent 
waarlangs de ziel steeds verder vooruitgaat. 
9 Het merkteken is als een schakel die degene die het bezit verbindt met de geestelijke wereld, het is 
het middel voor de gedachte en het woord van de geestelijke wereld om zich in jullie wereld te 
openbaren, daarom zeg Ik jullie dat een gemerkt iemand een boodschapper van Mij is, dat hij Mijn 
boodschapper en Mijn instrument is. 
10 Groot is de taak zowel als de verantwoordelijkheid van de gemarkeerde ten opzichte van mijn 
werk. Maar hij is niet alleen op zijn weg, aan zijn zijde is altijd de beschermengel die hem beschermt, 
hem leidt, inspireert en aanmoedigt. 



11 Hoe sterk is degene geweest die zich met liefde aan zijn kruis wist vast te klampen, en hoe hard en 
bitter is de weg geweest voor die uitverkorene die zich niet gereed vond om het goddelijke 
merkteken van de uitverkorene te dragen in de "Derde Tijd". Ik zeg tot allen die Mij horen, dat zij 
moeten leren waken en bidden, dat zij hun kruis met liefde moeten dragen en rechtvaardig en 
gehoorzaam moeten handelen, opdat dit leven, dat voor jullie ziel de meest lichtende reïncarnatie 
betekent, niet onvruchtbaar wordt en later weent om verloren tijd en ongebruikte vermogens. 
12 Besteedt aandacht aan deze leer, jullie allemaal, of jullie nu gemerkt zijn of niet, want jullie 
hebben allemaal een doel te vervullen in mijn werk. 
13 Ik herinner u aan de wet, die niet uit uw gedachten kan worden gewist, noch door uw hart kan 
worden vergeten, noch in twijfel kan worden getrokken, omdat zij door de wijze Intelligentie, de 
universele Intelligentie is gedicteerd, opdat ieder mens innerlijk het licht zou bezitten dat hem op de 
weg naar God zou leiden. 
14 Het is noodzakelijk een grondige kennis van de wet te hebben, opdat alle handelingen van het 
leven op waarheid en rechtvaardigheid gegrondvest zullen zijn. Zonder kennis van de wet zult u 
onvermijdelijk veel fouten maken. Maar ik vraag je: Heeft je verstand je nooit naar het licht van de 
kennis gebracht? Voorwaar, ik zeg u, de geest is nooit ledig of onverschillig geweest. Het is uw hart, 
het is ook uw geest, die het innerlijke licht verwerpt, gefascineerd door de pracht van het uiterlijke 
licht, dat wil zeggen, door de kennis van de wereld. 
15 terwijl Ik jullie eerste liefde zou moeten zijn, hebben jullie de laatste aan Mij overgelaten omdat 
illusies en dromen, aardse liefdes en jullie hartstochten jullie te zwak hebben gemaakt om Mij te 
kunnen beminnen 
16 U hebt uw hart in de liefde voor de wereld en ook door het lijden zeer versleten, maar uw ziel, die 
elk ogenblik kan opstijgen, blijft werkzaam, omdat bij haar de vermoeidheid slechts schijnbaar is, en 
zij niet oud wordt zoals het lichaam, noch verslijt zoals het hart. 
17 Jullie dachten dat jullie Mij meer liefhadden dan al het geschapene, maar jullie zullen jezelf ervan 
moeten overtuigen dat jullie Mij slechts jullie laatste liefde hebben nagelaten. 
18 Wanneer jullie oud worden en om natuurlijke redenen voelen dat de hartstochten en begeerten 
in jullie hart zijn afgestorven, dan zullen jullie je ogen op Mij richten en tot Mij zeggen: "Heer, U had 
gelijk. Zolang wij ons jong en sterk voelen op aarde, vergeten wij U, hoewel wij dikwijls hebben 
geloofd dat wij U liefhadden en dat U de eerste was in ons leven". 
19 Realiseer je je dat ik je de waarheid vertelde toen ik je vertelde dat ik je laatste liefde in het leven 
ben? Maar laat niemand denken, dat toen Ik jullie zei, dat Ik de eerste in jullie leven moest zijn, Ik zei, 
dat jullie niemand anders lief moesten hebben dan Mij. Ik wilde dat jullie zouden begrijpen dat wie 
Mij meer liefheeft dan wie ook, werkelijk liefheeft. Deze zal alleen liefhebben wat juist is, hij zal nooit 
uitgeput raken in het leven, noch zal hij teleurstellingen lijden. Want door Mij boven alles lief te 
hebben, heeft hij de waarheid en de gerechtigheid liefgehad, die, door ze op zijn leven en werken toe 
te passen, hem boven de menselijke ontberingen hebben verheven, hem voor illusies hebben 
behoed en hem in een wereld van licht, vrede en wijsheid hebben doen leven. 
20  Soms wordt u getroffen wanneer u beseft dat zelfs als u mijn wet zoveel mogelijk volgt, u niet 
ontkomt aan pijn, tegenslagen en beproevingen, en dit is waar, geliefde mensen. Maar dat gebeurt 
alleen hier in dit tranendal, dat een toetssteen is, een zuiverende rivier, en een leerschool voor de 
ziel. 
21  Maar waarom geloven dat de beproevingen straffen zijn? Het is beter te geloven dat de 
beproevingen geen straffen zijn, maar ervaringen die je moet doorleven opdat je ziel meer licht zal 
bereiken. Hoe dikwijls onderwerp Ik u niet aan beproevingen, opdat gij het gebed moogt oefenen, 
opdat gij het geloof moogt aanwakkeren en opdat gij ziet, hoe Ik uw oproep onmiddellijk 
beantwoord door u troost en vrede te zenden! Maar jullie begrijpen het niet en in plaats van te 
bidden en op Mij te vertrouwen, worden jullie ondankbaar en lasteren jullie Mij en zeggen dat Ik 
jullie vergeten ben, dat Ik jullie niet hoor, en dan kloppen jullie aan de deuren van jullie medemensen 
die Mij even hard nodig hebben als jullie. 
22  Ik ben het niet die Mijn barmhartigheid aan de wereld heeft onttrokken, maar de mensen hebben 
haar geweigerd. Ik laat ze nog een tijdje zo doorgaan, vertrouwend op hun kennis en hun kracht. 
Want later, wanneer zij overtuigd zijn van hun onvermogen om de pijn te overwinnen die de wereld 



zal overspoelen, zal hun ziel snel tot Mij terugkeren om te bekennen dat zij onvolwassen, teerhartig, 
ondankbaar en hardvochtig zijn. 
23 Ik, voor wie er geen werk van jou kan zijn waaruit Ik geen licht laat voortkomen, ook al is het een 
slecht werk dat je hebt verricht, zal ervoor zorgen dat de wereld, wanneer zij aan haar chaos 
ontsnapt, meer licht in haar geest zal hebben dan zij voor haar val had; Ik zal ervoor zorgen dat de 
wereld, wanneer zij aan haar chaos ontsnapt, meer licht in haar geest zal hebben dan zij voor haar 
val had; Ik zal ervoor zorgen dat de wereld, wanneer zij aan haar chaos ontsnapt, meer licht in haar 
geest zal hebben dan zij voor haar val had 
24  Ik zal al uw zonden vergeven omdat zij de vrucht waren van uw onwetendheid. Maar wanneer 
het licht in uw wezen is opgegaan, zoudt gij dan willens en wetens kunnen zondigen, voorbij uw 
ervaring en uw geweten? Nee, discipelen, jullie kunnen nooit meer in die fout vervallen die jullie zo'n 
bittere beker heeft doen drinken. 
25 Besef, dat gij licht oordeelt, wanneer gij uw beproevingen straf noemt, dat zij geen ander doel 
hebben, dan u ervaring te geven, u sterk te maken in het geloof, u te verrijken met ware kennis, en u 
recht te maken met uw geweten. 
26 luistert naar Mij in nederigheid, overwint de hoogmoed die jullie in je hart dragen en begint 
beetje bij beetje de ware zin van het leven te ontdekken en herkent bij elke bocht de wonderen die 
jullie voorheen niet zagen omdat jullie onvermogen een sluier van geheimzinnigheid over de 
waarheid had gelegd 
Hier is mijn licht, dat u niet alleen onthult wat verborgen is, en u zegt dat niet ik het ben die mij voor 
uw ogen verborgen heb, maar dat gij het zijt die mij niet hebt willen erkennen. 
27 Wanneer Ik Mijn blik richt op de ziekenhuizen, de gevangenissen, de huizen in rouw, de gebroken 
huwelijken, de wezen of de geestelijk hongerigen, waarom ontdek Ik U daar dan niet? Bedenk dat Ik 
jullie niet alleen heb geleerd te bidden, maar dat Ik jullie ook de gave van het woord heb gegeven en 
jullie heb geleerd te genezen. En bij vele gelegenheden heb ik je gezegd dat je aanwezigheid 
wonderen kan verrichten als je echt voorbereid bent. 
28 Hoeveel gelegenheden om goed te doen biedt het leven je elke dag! Maar vergeet niet dat, net 
zoals er gelegenheden zijn waarin het enige wat je kunt doen bidden is, er andere zijn waarin het 
nodig is te spreken of te handelen. 
29  Zalig zijn zij, die geen kwaad of lasterlijke blikken vrezen, maar slechts het verlangen hebben goed 
te doen. Zij zijn het die Mij geestelijk vergezellen naar het bed van de zieken, die naar hen gaan die in 
duisternis verkeren om hun het licht van het geloof, de kennis of de troost te brengen. 
30 Zalig zijn zij die gedenken wie treuren, en zij die gedenken wie materieel en geestelijk arm zijn, 
want hun hart klopt dicht bij mijn geest. 
31 Hoe zult gij denken aan het leed van uw medemensen, indien gij u door uw eigen leed laat 
beheersen? Hoe zul je ontdekken dat er miljoenen mensen in de wereld zijn die oneindig veel meer 
lijden dan jij, als je alleen maar onwillig je kruis draagt en altijd maar zegt dat jij de ongelukkigste 
bent? Er zijn velen die ver, heel ver van het ware pad aflopen - velen die nog nooit een woord van 
liefde hebben gehoord, velen die geen sprankje licht in hun wezen dragen, en toch hebben jullie niet 
stilgestaan om hen te helpen toen zij jullie pad kruisten. Hoevelen van deze geestelijk armen dragen 
het gewicht van hun last zonder te lasteren of in opstand te komen, zoals u doet! 
32  U moet leren iets verder te kijken dan uzelf, iets verder dan uw huis en uw gevoelens, om mee te 
voelen met de pijn van anderen, zodat goedheid kan ontwaken in uw hart, geliefde mensen, zodat de 
ziel kan overstromen en het hoogste gebod kan vervullen dat in uw geweten geschreven staat - dat 
wat zegt: "Hebt elkander lief". Als u materieel arm bent en daarom uw naaste niet kunt helpen, treur 
dan niet. Bid, en ik zal licht laten schijnen en vrede laten komen waar niets is. Echte naastenliefde, 
waaruit mededogen voortkomt, is het beste geschenk dat je kunt geven aan mensen in nood. Indien 
gij bij het geven van een muntstuk, een brood of een glas water niet het gevoel hebt van liefde voor 
uw medemens - waarlijk ik zeg u, dan hebt gij niets gegeven; het zou beter zijn indien gij u niet zoudt 
afscheiden van hetgeen gij geeft. 
33  Wanneer zult gij, o mensheid, de kracht van de liefde kennen? Tot op heden hebben jullie nog 
nooit gebruik gemaakt van die kracht, die de oorsprong van het leven is. 



34  Toen Ik door het land trok, gevolgd door Mijn discipelen, en dorpen, steden en huizen bezocht, 
bood Ik de armen nooit een munt aan, omdat Ik er nooit een had. Toch gaf ik hen de gezondheid 
terug die ze gevonden hadden, zonder prijs. Ik bracht hen terug op de goede weg en gaf hun een pad 
vol licht, troost en vreugde. Bij een zekere gelegenheid, toen een grote menigte Mij gevolgd was naar 
de woestijn om Mijn woord te horen, zegende Ik enkele broden en vissen en liet ze uitdelen, nadat Ik 
de mensen het brood der ziel had gegeven en had gezien dat zij honger hadden. De menigte 
verwonderde zich erover dat zo'n kleine voorraad voldoende was geweest voor iedereen. Dit was 
een wonder door liefde verricht, als een eeuwige les voor deze sceptische, materialistische en 
egoïstische mensheid. 
35 O, indien de volkeren der aarde hun brood als broeders zouden delen, al was het maar om mijn 
leer op de proef te stellen, hoeveel goeds zouden zij dan ontvangen en welke wonderbaarlijke 
openbaringen zouden zij dan beleven! Maar nog hebben zij elkander niet lief, nog erkennen de 
volkeren elkander niet als broeders. Zij beschouwen elkaar als vreemden en noemen elkaar 
vreemdelingen. Zij benijden elkaar, nemen het elkaar kwalijk, haten elkaar bijna altijd, en voeren 
oorlog met elkaar. De oorlog die door alle mensen wordt gevoed, is overal waar een mensenhart is. 
Sommigen bevorderen het op de ene manier, anderen bevorderen het op een andere manier, velen 
weten goed wat zij doen, anderen zijn zich er niet van bewust. 
36  Op dit dorre veld, verstoken van liefde, geloof en goede wil, zal Ik Mijn barmhartigheid laten 
neerdalen als een weldadige en vruchtbare regen. Maar eerst zal Mijn gerechtigheid, als een storm, 
alle kwaad wegvagen, de slechte bomen omverwerpen, de velden en de steden reinigen en de 
slapende ziel van deze mensheid wekken, opdat zij de goddelijke boodschap kan ontvangen die Mijn 
Liefde voor de komende tijden in petto heeft. 
37  Het jaar 1950, waarin gij thans zijt binnengetreden, geeft - zoals het van eeuwigheid af 
geschreven stond - het einde aan van het stadium van mijn geestelijke manifestatie door het intellect 
van de mens. Het is het jaar waarin de ziel van de mensen mijn aanwezigheid zal voelen en in gebed 
zal gaan. 
38 Het jaar 1950 is niet het einde van een tijdperk, maar de dageraad van een nieuwe tijd die grote 
openbaringen en gebeurtenissen voor de mensheid inhoudt. 
39  Welke ervaring heeft u het afgelopen jaar opgedaan, discipelen? Welke voornemens heb je 
gemaakt voor dit jaar, het laatste van mijn rally? 
40  Jij bidt, en ik zegen je. Want hij die zijn smeekbede tot Mij richt, zal nooit worden teleurgesteld. 
41 Blijf bidden, maar probeer nu meer dan ooit mijn onderricht te begrijpen, opdat jullie de weg uit 
jullie stagnatie zullen vinden en alles uit de weg zullen ruimen wat jullie in jullie erediensten hebben 
ingevoerd en wat jullie, in plaats van vooruitgang te brengen, in routine heeft vastgehouden. 
42 Luister naar de stem van uw geweten, zij zal u moed geven om de hindernissen te overwinnen en 
met de tradities te breken. 
43  Jullie hebben veel werk te doen, geliefde mensen, Ik breng jullie nu dichter bij elkaar en Ik geef de 
oproep aan hen die zijn afgedwaald van jullie bijeenkomsten. U zult hen slechts eenmaal roepen, en 
indien zij gehoor geven, zal ik hun hun erfdeel openbaren. Maar indien zij doof zouden blijven, zult gij 
de zaak aan Mij overlaten; want Ik ben de enige die kan oordelen over hen die hun Heer niet meer 
wensten te horen. 
44  Mijn woord dat Ik jullie in dit laatste jaar geef, zal de essentie zijn van alle boodschap die Ik jullie 
breng in deze tijd van Mijn manifestatie. Daarin zul je onderricht vinden voor alle stappen van je 
leven en openbaringen, zodat je wapens zult hebben wanneer de strijd begint. 
45  Zeg tegen uw medemensen dat Ik u heb geroepen tot eenheid en eensgezindheid. Want zolang 
die broederschap niet bestaat, is het een leugen dat jullie één volk vormen, want dan zijn jullie 
slechts schijnbaar verenigd, want in werkelijkheid zijn jullie verdeeld en ver van elkaar verwijderd. 
Zeg hun, dat gij eensgezind moet zijn, omdat de vervolgingen en de vijandelijkheden tegen u zullen 
komen - dat Ik niet wil, dat zij later wenen om hun ongehoorzaamheid, noch dat zij klagen, wanneer 
er geen tijd meer is om het goed te maken. 
46 Weet dat Ik geen punt verlaat zonder er licht in te brengen, zodat niemand zal kunnen klagen en 
zeggen dat Ik de mensen niet met Mijn woord heb gewaarschuwd. 



47  Mijn stem is profetisch geweest, mijn woord is dat van een God voor wie de toekomst niets kan 
verbergen. Alles is voorzien, alles is voorzien, jullie hoeven alleen maar in overeenstemming te 
komen met mijn woord, zodat alles plaatsvindt volgens mijn wil. 
48 Zelfs al zou de meerderheid van de mensen in dwaling vervallen en van de uitgestippelde weg 
afwijken, zelfs al zouden de meesten mijn geboden niet gehoorzamen, dan nog zal dit licht niet 
ophouden te schijnen, want de waarheid kan nooit door slechtheid verduisterd worden. 
49 Een paar gehoorzame, energieke, geestelijke en nederige harten zouden voor Mij voldoende zijn 
om hen te gebruiken als instrumenten om de waarheid van Mijn Woord te blijven verspreiden. 
50  Het is mijn plicht op deze wijze tot u te spreken, omdat gij reeds moet weten dat velen van u Mij 
in het laatste uur een nieuwe beker van lijden zullen overhandigen. Verwarring en duisternis zullen 
over dit volk komen, net zoals in het uur toen Jezus aan het kruis stierf, de wereld verduisterd werd. 
Maar jullie weten nu niet hoe lang deze duisternis zal duren, en daarom zeg Ik jullie te waken en te 
bidden, opdat jullie niet in verzoeking vallen en niet behoren tot hen die Mijn instructies niet 
opvolgen. 
51 Ik zeg jullie dat er in de duisternis van deze verwarring een doorbraak van licht zal zijn, zodat allen 
die Mij met hart en ziel willen volgen, de weg zullen ontdekken en tot Mij zullen komen op de weg 
van de vergeestelijking. 
52 Dit volk is er zich niet van bewust dat het zelf de beproevingen schept die het morgen moet 
doorstaan, om het uit zijn diepe lethargie wakker te schudden. 
53 zoals in alle tijden waren er velen geroepen en weinigen uitverkoren, want ik kies alleen hen die 
op tijd klaar zijn om hun taak te vervullen; en aan de overigen geef ik een licht, opdat zij weten hoe 
zij moeten wachten op de tijd dat ook zij uitverkoren zullen zijn 
54  Hoevelen, die slechts geroepen zijn, zonder dat het reeds tijd was om hen voor een zending uit te 
kiezen, hebben zich onder mijn discipelen en werklieden geschaard, zonder dat hun ziel de absoluut 
noodzakelijke ontwikkeling had om de last van dit kruis te dragen, noch hun geest het noodzakelijke 
licht om mijn inspiratie te ontvangen! Wat deden velen van hen nadat zij in de gelederen van de 
uitverkorenen waren? Zij hebben ontheiligd, zij hebben de atmosfeer vergiftigd, zij hebben anderen 
besmet met hun slechte neigingen, zij hebben gelogen, zij hebben tweedracht gezaaid, zij hebben 
geprofiteerd van Mijn naam en van de geestelijke gaven die Ik in Mijn discipelen heb gelegd. 
55  Niemand probeert te ontdekken welke dat zijn, want dat kun je niet. Alleen Mijn doordringend 
oordeelsoog verliest hen niet uit het oog en Ik laat Mijn woord in hun geweten binnendringen en zeg 
tot hen: Waakt en bidt, opdat gij te zijner tijd berouw zult hebben over uw overtredingen; want als 
gij dat doet, beloof Ik u, dat Ik u geestelijk spoedig aan Mijn tafel zal zetten en een feest van 
verzoening en vergeving zal vieren. 
56  Geliefde discipelen, dit is het gezegende uur waarin Ik jullie Mijn aanwezigheid laat voelen. De 
Stemdrager, door wie Ik u Mijn Woord geef, heeft zich gereed gemaakt, en de scharen die Mij horen, 
hebben zich verzameld, hebben zich in gedachten tot Mij opgeheven. 
57 Zo wil Ik jullie altijd zien, opdat jullie getuige mogen zijn van het wonder van mijn manifestatie en 
opdat jullie in het diepst van jullie wezen mijn liefde, mijn blik, mijn essentie mogen voelen. 
58  Waarlijk, Ik zeg u, gij zijt niet de enigen die Mijn Aanwezigheid hebben op het ogenblik van de 
geestelijke voorbereiding. Er is geen godsdienst, noch kan er een aan Mij gewijde handeling zijn, 
waarin Mijn Geest niet aanwezig is. Juist op dat moment, wanneer de menigte ontroerd is, bidt en 
vraagt, Mijn naam uitspreekt en zegent, dring Ik door tot in het diepst van haar hart om haar te 
geven waar zij om heeft gevraagd. 
59  Als de volkeren en religieuze gemeenschappen van de wereld reeds hun geestelijke gaven 
hadden ontwikkeld, zouden zij die gevoeligheid hebben verworven die hen in staat zou stellen de 
genade te genieten om Mijn Aanwezigheid op de een of andere wijze waar te nemen. Maar zij 
kunnen Mij niet zien, noch horen, noch voelen, omdat hun zintuigen en hun vermogens zijn 
ingeslapen in de praktijken van afgodische en fanatieke culten. 
60  Als gij Mij nu vraagt: Meester, wanneer zullen onze broeders en zusters van de verschillende 
religieuze gemeenschappen U voelen, U horen en U zien, zoals Gij ons nu onderwijst? - Ik zou u 
antwoorden: Dan, wanneer allen zichzelf vergeestelijkt hebben. - Maar wanneer dit zou zijn gebeurd, 
zouden zij reeds zijn afgeweken van alle zinnelijke godsdienstbeoefening en fanatiek geloof. 



61 Ik spreek tot hen door beproevingen, die lessen voor hen zijn: nu eens beloon ik hun geloof, dan 
weer bestraf ik hen met mijn goddelijke gerechtigheid, wanneer zij mijn weldaden zoeken door 
manieren van handelen, die niet geschikt zijn om aan mij geofferd te worden. 
62  Zeer zelden begrijpen zij wat Ik wil dat zij begrijpen door Mijn beproevingen. Maar hun pijn, hun 
geloof of hun hoop op Mij, vergeef Ik hun fouten en hun onwetendheid en zend hun Mijn 
barmhartigheid. 
63  Nu is een tijd aangebroken waarin mijn Geest onophoudelijk spreekt tot de geest, tot de ziel, tot 
het verstand en tot het hart der mensen. Mijn stem bereikt de mensen door middel van gedachten 
en beproevingen, waardoor velen uit eigen beweging ontwaken tot de waarheid, omdat zij die hen 
leiden of onderrichten, slapen en wensen dat de wereld nooit ontwaakt. 
64 Geliefde mensen, onthoudt dit: als jullie bereid zouden zijn de blijde boodschap van mijn Woord 
naar andere landen te brengen, zouden velen mijn boodschap begrijpen. 
65 Als ik zo tot u spreek, zegt u in de grond van uw hart: "Hoe zal ik in staat zijn in verschillende talen 
les te geven als ik mijzelf te onhandig voel om mij in mijn eigen taal uit te drukken?" Toch zeg ik 
tegen jullie: Ah, jullie mensen zonder geloof in Mijn Woord! Denkt u dat die apostelen van het 
Tweede Tijdperk fysieke training hadden om verschillende talen te spreken? Neen, Mijn kinderen, en 
toch hebben zij zich door allen verstaanbaar gemaakt, want de taal die zij spraken, en die zij van Mij 
geleerd hadden, was de taal der liefde. Zij troostten zoals hun Meester hun geleerd had, zij genazen 
de zieken, zij stelden vrede, zij brachten het licht, zij openbaarden de waarheid en zij wezen de weg. 
Maar zij deden het meer met werken dan met woorden. Dit is hoe liefde zich uitdrukt: door werken. 
Zo spreekt ook de Lichtziel, voor wie menselijke woorden vaak overbodig zijn. 
66  Ziet gij reeds hoeveel geestelijk onderricht er van deze lippen vloeit in de korte tijd dat Ik u Mijn 
boodschap verkondig? Zien jullie hoeveel woorden er uit deze mond komen zolang Mijn manifestatie 
duurt? Maar het zijn er maar weinig in vergelijking met het aantal werken dat ik uur na uur en te 
allen tijde met u verricht. Daarom zeg Ik u in waarheid dat Ik meer tot u spreek door Mijn werken 
dan door Mijn woorden. Het is alleen dat jullie je nog niet hebben ingespannen om te leren Mijn 
Woord te interpreteren, dat wijs en onophoudelijk tot jullie spreekt. Jullie geloven dat jullie Mijn 
openbaringen alleen kunnen ontvangen door middel van het menselijk woord, en daarom heb Ik 
jullie toegestaan dat jullie Mijn woord vermenselijkt horen in jullie eigen taal. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 307  
 
1 Het is Mijn Woord dat rust geeft aan uw hart en vrede aan uw ziel. Het grootste wat ik voor haar 
bestemd heb is vrede. Hij die deze schat bezit, heeft alles - hij die deze zielstoestand kent, zou haar 
niet ruilen voor de grootste bezittingen en schatten van de aarde. 
2 Als jullie Mij vragen wat het geheim is om vrede te verkrijgen en te bewaren, zeg Ik jullie dat het 
geheim is de wil van jullie Vader te doen. En als je Mij zou vragen hoe je de Goddelijke Wil moet 
doen, zou Ik je antwoorden door Mijn Wet en Mijn Leer op je leven toe te passen. 
3 Sommigen zijn teleurgesteld als zij Mij horen zeggen dat het grootste wat Ik jullie geef vrede is. 
Want zij zouden Mij willen horen zeggen dat Ik gekomen ben om de schatten en goederen van deze 
wereld te verdelen. De reden is dat zij niet weten wat vrede is - maar niet alleen zij. Wie kent vrede? 
Welk mens kan beweren het te bezitten? Niemand, mensen. Daarom zie ik velen voor wie het weinig 
lijkt wat ik breng als het grootste geschenk voor jullie: vrede. 
Als u eenmaal weet wat deze toestand van de ziel is, zult u er alles aan doen om deze genade niet te 
verliezen, want daardoor zult u een idee krijgen van wat het geestelijk leven in het koninkrijk van het 
licht zal zijn. 
4 Daar gij niet weet wat ware vrede is, stelt gij u tevreden er naar te verlangen en tracht gij met alle 
mogelijke middelen en op alle mogelijke wijzen een weinig gemoedsrust, troost en bevrediging te 
verkrijgen, maar nimmer datgene wat waarlijk gemoedsrust is. Ik zeg u dat alleen de 
gehoorzaamheid van het kind aan de wil van de Heer het verkrijgt. 
5 De wereld heeft geen goede uitleggers van mijn woord, geen goede uitleggers van mijn leer. 
Daarom leeft de mensheid, zelfs voor zover zij zich christen noemt, geestelijk achterwaarts, omdat er 
niemand is om haar met mijn ware leer door elkaar te schudden, er is niemand die zich om de harten 
bekommert met de liefde waarmee ik de mensen heb onderwezen. 
6  Dag na dag wordt in parochiezalen, kerken en kathedralen mijn naam uitgesproken en worden 
mijn woorden herhaald, maar niemand wordt innerlijk bewogen, niemand beeft bij hun licht, en dat 
komt omdat de mensen de betekenis ervan verkeerd begrepen hebben. De meesten menen dat de 
werkzaamheid van het woord van Christus berust op het mechanisch steeds maar weer herhalen 
ervan, zonder te begrijpen dat het niet nodig is het te reciteren, maar het te bestuderen, erover na te 
denken, het in praktijk te brengen en het te beleven. 
7 Als de mensen de betekenis in het woord van Christus zouden zoeken, zou het steeds nieuw voor 
hen zijn, fris, levend en waarachtig. Maar zij kennen het slechts oppervlakkig, en daarom kunnen zij 
zich er niet mee voeden, noch zullen zij dat ooit kunnen doen. 
8  Arme mensheid - zwervend in duisternis, hoewel het licht zo nabij is, angstig weeklagend, hoewel 
vrede binnen handbereik is! Toch kunnen de mensen dat Goddelijke Licht niet aanschouwen, omdat 
er mensen zijn geweest die hen zonder medelijden hebben geblinddoekt. Ik, die u waarlijk liefheb, 
kom u te hulp, bevrijd u uit de duisternis en bewijs u dat alles wat Ik u toen heb gezegd voor alle 
tijden bestemd was en dat u dat Goddelijke woord niet moet beschouwen als een oude leer uit een 
voorbije tijd. Want de liefde, die de kern was van al Mijn onderricht, is eeuwig en daarin ligt het 
geheim van jullie verlossing in deze tijd van dwalingen, onmetelijk lijden en ongebreidelde 
hartstochten. 
9 Noch is het een nieuwe leer, die Ik u in deze tijd breng, maar een licht, opdat gij zult begrijpen alles, 
wat u geopenbaard is van de vroegste tijden tot heden. 
10  De mensheid zal verrast zijn wanneer zij deze geestelijke boodschap ontvangt, en zal zich 
overtuigen van de oneindige liefde van mijn vroegere leringen - een liefde die zij niet eens 
vermoedde. Dan zal het begrijpen dat het ondankbaar, ontrouw, onverschillig jegens zijn Vader is 
geweest, tot wie het zich slechts wendde wanneer een nood of materiële tegenspoed het kwelde. 
11 Ik vergeef u, Ik heb u lief, en Ik ben u werkelijk genadig. Gezegend is hij die zich geestelijk, mentaal 
en intellectueel voorbereidt, want hij zal direct mijn licht ontvangen, dat hem vanaf dat moment zal 
leiden langs wegen die heel ver afliggen van de paden die zijn medemensen van de wereld voor hem 
hebben uitgestippeld. 
12 Ik laat jullie mijn liefde voelen, opdat het jullie in de strijd niet aan moed zal ontbreken. 



13 De Derde Tijd betekent geestelijke strijd, het is een toetssteen en ook een erfenis, want Ik heb 
jullie een Goddelijk Testament nagelaten. 
14  Ik inspireer de arbeiders die op Mijn akkers hebben gewerkt om voor hun zaaigoed te zorgen om 
het voor Mij te brengen op die dag van genade die reeds nadert en zal zijn aan het einde van het jaar 
1950, de laatste van Mijn manifestatie aan u. Ik wil dat je dan de gouden korenaar brengt, de 
zuiverste en mooiste die je op de velden hebt geoogst. Dan zal Ik uw oogst aannemen om die te 
zegenen en om tot u te zeggen: "Dit zaad zult gij op Mijn akkers blijven zaaien." 
15  Is het niet zo, discipelen, dat wanneer gij op deze wijze hebt gestreden, gij tegelijkertijd vreugden 
hebt geoogst, en dat wanneer gij de beker van het lijden hebt gedronken, gij Jezus, uw Meester, 
beter hebt begrepen? Is het niet dat jullie na jullie beproevingen Mij meer zijn gaan liefhebben? Ja, 
mensen, waarlijk ik zeg u, er is een groot verschil tussen vragen en ontvangen om te geven. 
16 De dag nadert dat jullie zonder mijn woord zullen zijn, zodat jullie het zullen zijn die over mijn leer 
spreken en die uitleggen met werken en met duidelijke en overtuigende taal. 
17 Bid opdat jullie met vaste tred de tijd van jullie daden binnengaan, de tijd van jullie strijd. Maar 
bid met die eenvoud waarmee Ik de scharen liet bidden toen zij Mij volgden in de woestijn, in de 
Jordaanvallei, of op de berg. 
18 Bidt voor alle mensen, bidt ook voor uzelf, geestelijken, want het uur van uw beproeving nadert. 
19  Wees niet ontmoedigd als Ik u zeg dat er bij Mijn vertrek verwarring in uw gemeenschap zal zijn 
die u tijdelijk zal verdelen. Voor een tijd zullen jullie in drie groepen worden verdeeld, totdat jullie 
allen Mijn bevel begrijpen. Maar nu reeds zegen Ik hen die Mijn Wil begrijpen en haar met liefde en 
goede wil volgen, want Ik zal hun zielen overvloedig overstelpen met Mijn ingevingen. Zij zullen de 
verantwoordelijkheid op zich nemen om zich voor te bereiden, hun manier van handelen te 
vergeestelijken en in alles trouw te zijn aan Mijn Werk, zodat wanneer de test komt die allen weer zal 
verenigen, zij in staat zullen zijn hun hart te openen zonder verwijt, zonder ijdelheid, zonder zich 
superieur te voelen aan hun broeders en zusters. 
20  Een wolk van droefheid heeft de vrede van uw hart overschaduwd toen gij de aankondiging van 
deze komende gebeurtenissen hoorde. Moge deze pijn die je voelt je behoeden om je te scharen 
onder hen die ontrouw zijn - zij die tegen mijn woord ingaan door te proberen hun wil te doen. 
21  Tot hen die Mij de rug toekeren, zeg Ik nu reeds dat zij veel zullen moeten wenen voordat zij hun 
dwaling belijden en terugkeren op de weg van gehoorzaamheid. en aan hen die Mij trouw zullen zijn, 
kondig Ik aan dat de strijd die hen wacht groot zal zijn en dat zolang de anderen zich niet 
onderwerpen aan het Goddelijk gebod, dat jullie allen kennen omdat het in jullie geweten 
geschreven staat, jullie vanwege de verdeeldheid veel tranen zullen moeten vergieten, zullen moeten 
verdragen, zullen moeten lijden en hopen op veel dingen. 
22 Zalig zijn zij die geduldig zijn, want zij zullen de vereniging van dit volk zien en het begin van de 
geestelijke strijd. 
23 Bidt, discipelen, dat gij vervuld moogt worden met licht en kracht en niet bezwijkt voor 
verzoeking. 
24 Leer uw beker van lijden met liefde te drinken, daarin ligt de verdienste van de discipel. Ga met 
vaste schreden uw weg en bereik de top van Golgotha, zegen uw Vader en de mensheid. Ik zeg u: 
Wie weet hoe hij trouw en gehoorzaam moet blijven op mijn weg, zal niet vallen of afdwalen. Hij zal 
mijn aanwezigheid voelen tijdens zijn levensreis en zal mijn vrede ervaren. 
25 Waarom willen sommigen gered worden op het ogenblik van hun lichamelijke dood, terwijl zij een 
zondig leven hebben geleid? Waarom willen velen in vuiligheid leven en over distels lopen zonder 
vuil te worden of zich te bezeren? 
26 Ik breng jullie een duidelijke en eenvoudige leer, opdat jullie leren te midden van de zondaars te 
leven zonder besmet te worden; je een weg tussen de doornen te banen zonder jezelf te kwetsen; 
getuige te zijn van gruweldaden en schanddaden zonder woedend te worden; te leven in een wereld 
vol ellende zonder eraan te willen ontkomen, maar veeleer te verlangen in haar midden te blijven, al 
het mogelijke goed te doen aan hen die in nood verkeren en op alle mogelijke manieren het zaad van 
het goede te strooien. 
27 Daar het aardse paradijs door de zonde van de mensen in een hel is veranderd, is het noodzakelijk 
dat zij hun vlekken wegwassen en zo hun leven weer in zijn oorspronkelijke zuiverheid herstellen. 



28  Discipelen, merk op hoe Ik met elk van deze leringen Mijn Goddelijk Plan steeds duidelijker voor 
jullie maak en jullie je zending kenbaar maak, en daardoor begrijpen jullie steeds meer de betekenis 
van deze boodschap. 
29  Mijn leer zal zich verspreiden en vele harten veroveren. Maar zij die er de spot mee drijven, die 
het verwerpen, die het bestrijden, zullen in overvloed zijn. Maar dit zal niets nieuws zijn, het zal 
hetzelfde zijn als wat er te allen tijde tegen de waarheid is gedaan. 
30 Opdat dit volk voorwaarts kan gaan te midden van de storm die hen zal overvallen, zal het zijn 
schreden moeten versterken op de weg van Mijn Wet, het zal de vlam van het geloof moeten laten 
schijnen in zijn hart. Zijn geest zal, als reddingsboot, moeten streven naar ware toewijding aan de 
geest, en zijn hart zal zijn toevlucht moeten nemen tot toewijding aan het gezin, dat de tweede 
tempel is in het leven van de mens. 
31 Op deze dag spreek ik vooral tot de meisjes die morgen door hun aanwezigheid het leven van een 
nieuw huis zullen moeten verlichten, die zullen moeten weten dat het hart van de echtgenoot en dat 
van de moeder lichten zijn die dat heiligdom verlichten zoals de Geest de innerlijke tempel verlicht. 
32 Bereid u nu reeds voor, opdat uw nieuw leven u niet zal verrassen; bereid nu reeds het pad voor 
waarop uw kinderen zullen wandelen - de zielen die wachten op het uur om uw boezem te naderen, 
om vorm en menselijk leven aan te nemen, om een taak te vervullen. 
33 Weest mijn medearbeiders in mijn plannen van herstel, in mijn werk van vernieuwing en 
gerechtigheid. 
34 Wend u af van de vele verleidingen die u op dit ogenblik omringen. Bid voor de zondige steden, 
waar zoveel vrouwen omkomen, waar zoveel heiligdommen worden ontheiligd, en waar zoveel 
lampen doven. 
35 Verspreid door uw voorbeeld het zaad van het leven, de waarheid en het licht, dat een einde zal 
maken aan de gevolgen van het gebrek aan spiritualiteit in de mensheid. 
36  Maagden van dit volk: Ontwaak en bereid u voor op de strijd! Laat u niet verblinden door de 
hartstochten, laat u niet verblinden door het onechte. Ontwikkel uw gaven van intuïtie, inspiratie, uw 
gevoeligheid en uw fijngevoeligheid. Wordt sterk in de waarheid en u zult uw beste wapens klaar 
hebben om de strijd van dit leven aan te gaan. Om de liefde met je bloed over te brengen, om je 
kinderen bij te staan met de essentie van het leven, die de liefde is waarover ik zo vaak tot jullie 
spreek, moeten jullie haar eerst ervaren, tot je laten doordringen, haar diep voelen. Dit is wat mijn 
onderwijs wil bereiken in jullie harten. 
37  Gelukkig is het hart van de vrouw, want het is de toevlucht van de man. Gezegend zij het hart van 
de moeder, want het is de bron van tederheid voor haar kinderen. Maar Ik zeg u ook dat gezegend 
zijn de maagden die de behoeftigen onder hun mantel beschermen, want hun tederheid zal zijn als 
een verloving en als een moederschap dat het menselijke te boven gaat. Hoe weinigen hebben de 
plichten van de wereld weten af te wijzen om de plichten van de geest te vervullen. 
38 Niet alle vrouwen en mannen hebben de opdracht ouders te zijn in de wereld. Kinderen zijn als 
ketenen voor hun moeders, en er zijn zielen die vrijheid nodig hebben om een of andere missie uit te 
voeren die niet verenigbaar is met kinderen. 
39 Wanneer zal deze mensheid één en ware familie vormen waarin iedereen - wanneer hij met zijn 
Vader aan tafel zit of bidt en tot Mij opstaat - Mij zijn vreugde zal tonen omdat hij zojuist zijn zending 
heeft volbracht? 
40  U leeft nog ver van die gehoorzaamheid, die instemming en die harmonie. Want terwijl 
sommigen tekortschieten op het pad, tonen anderen zich in strijd met hun bestemming. 
41 Het is noodzakelijk, dat de geestelijke leer, die Ik u door het verstand van deze stemdragers heb 
geopenbaard, op aarde wordt verspreid, opdat de duisternis plaats maakt voor het licht van de 
vergeestelijking, opdat de mensheid het water der waarheid drinkt. 
42  Thans beperkt mijn onderricht zich ertoe u voor te bereiden op de strijd; mijn profetie kondigt u 
slechts de grote beproevingen aan. Mijn woord waarschuwt je, corrigeert je en oordeelt over je. 
Maar de tijd van genade zal komen wanneer de mens zal communiceren van geest tot geest. Dan zal 
hij het goddelijk woord voelen klinken in het hoogste van zijn wezen - dat, wat zonder menselijke 
uitdrukkingen of accenten begrepen wordt door hen die het ontvangen. 



43 Dat woord zal geen oordeel meer brengen, noch verwijt, noch waarschuwing. Die boodschap zal 
vol wijsheid en liefde zijn. 
44 Jullie willen de komst van die tijd meemaken, maar jullie zullen nog geduld moeten hebben - niet 
in passieve verwachting, maar met niet aflatende inspanning en werk. 
45  Ik heb u geleerd te bidden en heb u de weg tot vergeestelijking geopenbaard. Want daarin ligt de 
sleutel die de deur zal openen naar de volmaakte dialoog tussen God en de mens door middel van de 
geest. 
46 Om dit te verkrijgen, geliefde mensen, verwerft verdiensten om de zonden van de wereld te 
weerstaan. Verhoog uw inspanning, ga zo ver dat u zich opoffert als dat nodig is. Als je beker bitter is, 
wees geduldig. 
47 Vertrouw op Mij. Onthoud dat jullie Mijn discipelen zijn en dat jullie Mij tot voorbeeld moeten 
nemen. Indien gij geloofd hebt, indien uw geloof groot is, aanvaardt de beproevingen, doorleeft de 
tegenspoed met moed. Als jullie tegen Mij getuigen, zal Ik tegen jullie getuigen. 
48  Mijn Geest is uitgestort over alle mensen, maar jullie zijn het volk dat mijn aanwezigheid heeft 
kunnen voelen. De andere volkeren der aarde kennen de openbaringen van deze tijd niet, zij weten 
niet dat het Derde Tijdperk is aangebroken. Daarom is jullie opdracht nog groter, want jullie moeten 
degenen zijn die de wake-up call laten klinken, degenen die het Goede Nieuws verspreiden. 
49  Waarlijk, velen hebben reeds de tekenen van Mijn wederkomst herkend, de Schriften 
doorzoekend op zoek naar de profetieën - gevoelende dat de beproevingen die thans op de 
mensheid wegen, spreken van het oordeel des Heren. Zij zoeken Mij, verwachten Mij, verlangen naar 
Mij, maar zij weten niet dat Mijn Goddelijke Straling reeds onder de mensen is. Zij weten niet op 
welke wijze Ik Mij aan dit volk kenbaar heb gemaakt en op welke wijze Ik alle materie en iedere ziel 
doorstraal. 
50  De blijde boodschap zal aan de volkeren worden gebracht op de lippen van hen die Mij hebben 
gehoord tijdens Mijn manifestatie. Dan zal de hele wereld weten van Mijn komst, zal Mijn boodschap 
kennen. Wanneer de mensen de tijd leren kennen waarin deze manifestatie begon en de tijd waarin 
zij eindigde, zullen zij verbaasd zijn te ontdekken dat elk volk, elk volk en elke mens beproevingen en 
gebeurtenissen doormaakte die Mijn aanwezigheid aankondigden. 
51 Waarlijk, Ik zeg u: Ik zal Mij niet meer openbaren in de gedaante waarin gij Mij hebt ervaren, noch 
hier, noch in andere volken, want de verdienste zal zijn dat dit volk het getuigenis van Mijn Woord 
over de aarde zal verspreiden en dat de mensheid in Mijn Boodschap zal geloven. 
52 Waarlijk, Ik zeg u, als eens zelfs koningen verbaasd waren over de ellende waarin Ik geboren ben, 
zullen zij in deze tijd even verbaasd zijn wanneer allen de onopvallende wijze zullen kennen die Ik 
verkoos om u Mijn Woord te brengen 
53  Er zullen geschillen uitbreken rond mijn boodschap: Sommigen zullen bevestigen dat het waar is, 
anderen zullen het trachten te ontkennen - sommigen zullen getuigenis afleggen van hun eigen 
geestelijke ervaringen, en anderen zullen het bestaan van dergelijke manifestaties ontkennen. Maar 
de waarheid zal zegevieren, want nu is de tijd aangebroken waarin de gaven en vermogens die in de 
ziel sluimeren, naar buiten treden en zich door de mensen openbaren. Want de lichamen hebben op 
dit moment al de absoluut noodzakelijke ontwikkeling en subtiliteit bereikt voor communicatie met 
het spirituele. 
54  Van kinderen, via de adolescentie, tot volwassenen zullen allen uitingen hebben die hun 
aanvankelijk vreemd zullen voorkomen, omdat de mensen lange tijd ver van het geestelijke hebben 
geleefd. Maar daarna zullen zij ze beschouwen als iets volkomen natuurlijks in het hogere leven van 
de mens. 
Dit zal gebeuren wanneer zelfs kinderen over diepzinnige dingen spreken, wanneer mannen en 
vrouwen geestelijke visioenen en profetische dromen hebben, en wanneer de gave van genezing zich 
over de aarde verspreidt. 
55  Hoezeer zullen de eersten die het ontwaken van hun geestelijke gaven openbaren, worden 
tegengewerkt! Maar Ik zal hun kracht en geduld geven om de kritiek, de veroordelingen en de spot te 
weerstaan. 
56  Wees niet verontrust, geliefde getuigen. Ik kondig jullie aan dat deze materialistische mensheid, 
die zo lang alleen geloofd heeft in wat zij aanraakt, ziet en begrijpt met haar beperkte verstandelijke 



vermogens, en in wat zij bewijst met haar wetenschap, geestelijk zal worden en in staat zal zijn Mij 
aan te kijken met haar geestelijke blik en de waarheid te zoeken. 
57  "Groot zal de ontsteltenis zijn van de heersers en de machtigen der aarde wanneer zij de 
waarheid van Mijn wederkomst ontdekken. Want in hun harten zullen ze zich afvragen waarvoor ik 
gekomen ben. Onder de armen daarentegen zal er grote blijdschap zijn, want hun harten zullen hun 
zeggen dat het ogenblik van genade, van vrijheid en van vrede nu nadert voor de verdrukten en voor 
hen die een oneindige honger naar liefde en gerechtigheid hebben gekoesterd. 
58  Dit werk, dat u thans nog beperkt ziet tot uw sociale onbeduidendheid en verborgen in uw 
armoede, zal als een goddelijk licht schijnen, de gehele aarde verlichten, de slapende zielen wekken, 
het geloof in de harten aanwakkeren en voor het begrip van de mensen het boek van het ware leven, 
het boek der waarheid, openen. 
59  Het volk: Indien gij één van de redenen wilt weten waarom Mijn openbaring zo lang bij u is 
geweest, is het dat gij, die Mij gehoord hebt, Mijn woord in uw hart zoudt bewaren en het in boeken 
zoudt opschrijven. Jullie zullen de boodschappers en agenten zijn om het naar de harten te brengen. 
60 U zult nu spoedig vrij zijn om met uw voorbereiding daarop te beginnen, want in 1950 loopt mijn 
aankondiging ten einde. 
61 Spoedig zal een nieuwe periode aanbreken en daarin zullen jullie streven naar de bloei van jullie 
gaven, zodat de inspiratie zal stromen, de gave van het (innerlijke) woord zal intreden, de gave van 
het zien zal worden vervolmaakt en jullie hart vervuld zal zijn van liefde en barmhartigheid jegens 
jullie medemensen. 
62  Gij zult de drie Testamenten als één erfenis ontvangen, en wanneer gij op uw weg hen ontmoet 
die de komst van de Heilige Geest verwachten, zult gij hen op mijn boodschap wijzen en hun zeggen 
niet te zijn als het Joodse volk, dat de Messias verwachtte en niet in staat was Hem te herkennen 
toen Hij tot hen kwam, en nog steeds op Hem wacht. 
Bewandel de wegen van uw spirituele zending - op zo'n manier dat wanneer uw medemensen uw 
manier van leven zien en uw woord horen, zij u zullen herkennen als het zaad voor een nieuwe 
wereld, als de generaties die als fundament dienen voor een nieuwe mensheid. 
63  Vaders en moeders, u die het voorrecht hebt gehad deze generaties en die welke weldra op 
aarde zullen komen, te leiden: Waak en bid voor hen! Maak de weg voor hen vrij! Ik zal ze bereid 
vinden om mijn nieuwe openbaringen te ontvangen. Onder hen zullen de profeten opstaan die de 
wereld zullen doen schudden met hun voorspellingen, zoals de grote profeten van weleer, die in de 
uren van beproeving waren als herauten en als fakkels te midden van de duisternis. 
64 De geestelijke wereld zal als een onmetelijk grote engelbewaarder waken over de schreden van 
deze schepselen en met haar hen bijstaan die deze mannen, die Ik u aankondig en beloof, als 
kinderen in hun midden opnemen. 
65  Ik zegen u, mensen, omdat u zich voor een korte tijd hebt losgemaakt van alles wat bij de wereld 
hoort en u hebt overgegeven aan het geestelijk genot Mij te horen, beseffend dat in Mijn Woord alle 
vrede, vreugde en troost is die u nodig hebt om de last van uw kruis te dragen. 
66 Mijn liefde omgeeft u, mijn vrede streelt u, mijn Geest nodigt u uit te bidden voor hen die lijden 
en die op aarde geen druppel balsem of een woord van troost en liefde vinden. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 308  
 
1 Geliefde discipelen: Oefen dagelijks het geestelijk gebed en stel al uw goede wil in het volmaken 
van uzelf. Onthoud: Behalve dat je in intieme gemeenschap met je Meester komt en op die 
momenten een oneindige vrede ervaart, is het voor jou de beste gelegenheid om mijn goddelijke 
ingevingen te ontvangen. Daarin zul je de verklaring vinden voor alles wat je niet begrepen hebt of 
verkeerd begrepen hebt. U zult een manier vinden om een gevaar te voorkomen, een probleem op te 
lossen, een onduidelijkheid weg te nemen. In dat uur van gezegende geestelijke conversatie zullen al 
uw zintuigen opklaren, en zult u zich meer bereid en geneigd voelen om goed te doen. 
2 Leer zo te bidden - nu uw wereld allerlei gevaren inhoudt. Wie leert bidden met de geest zal de 
wapens hebben die hem onkwetsbaar zullen maken in de strijd, en die hem de kracht zullen geven 
om alle beproevingen te doorstaan. 
3  Ik breng u Mijn licht, daar gij nog niet in staat zijt uw weg met uw eigen licht te verlichten. Maar 
wanneer jullie Mijn onderricht in jullie leven toepassen, zullen jullie tot Mij zeggen: "Dank U, Vader, 
dat U ons hebt geleerd de weg van het leven te bewandelen, want nu zullen wij onszelf niet meer te 
gronde richten en niet meer vallen." 
4 Eens heb ik u gezegd: "Ik ben het licht der wereld", omdat ik sprak als een mens en omdat de 
mensen niets wisten van buiten hun kleine wereld. Nu in de geest zeg ik je: Ik ben het Universele 
Licht dat het leven verlicht van alle werelden, hemelen en huizen, dat alle wezens en schepselen 
verlicht en hun het leven schenkt. 
5 jullie zijn kinderen van de Vader van het Licht; maar als jullie geraden zijn, zal dit lijden voorbijgaan 
omdat jullie zullen opstaan op Mijn roep wanneer Ik jullie roep en tot jullie zeg: "hier ben Ik jullie 
wereld aan het verlichten en Ik nodig jullie uit om de berg te beklimmen op de top waarvan jullie alle 
vrede, geluk en rijkdom zullen vinden die jullie op aarde tevergeefs hebben proberen te vergaren". 
6 Mijn vergeving omhelst u, volkeren en schepselen van deze wereld, en Mijn licht, als een dief die 's 
nachts een slaapkamer binnendringt, dringt door tot in de meest verborgen harten om hen Mijn 
aanwezigheid als Vader te doen voelen, want Ik heb u allen lief. 
7 Ik zegen jullie lijden en jullie tranen, geliefde mensen, maar ik zeg jullie dat jullie nog niet geleerd 
hebben de beker van het lijden met liefde en overgave te aanvaarden. Gij hebt u niet voorgenomen 
Mij tot een voorbeeld te nemen, en daarom toont gij in uw beproevingen dikwijls onwil en zelfs 
opstandigheid. 
8  Ziet, gij wilt Mijn discipelen zijn, maar als zodanig moet gij uw beker ledigen, zoals Ik u geleerd heb. 
Toon uw zwakheid niet aan de wereld, noch uw tegenslagen. Heb Ik Mijn beulen weerstaan op de 
lijdensweg naar Golgotha? Nee. Die lippen zegenden alleen en zeiden met een lage stem: "Vader, Uw 
wil geschiede." "Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen." 
9  Vergeet niet dat verdienste niet bestaat in lijden, maar in lijden met liefde tot de Vader, met geloof 
en geduld, om het grootste voordeel uit het lijden te halen en de diepste lessen te ontvangen. Als er 
in jullie beproevingen geen liefde is voor de wil van de Vader, dan hebben jullie in mijn ogen geen 
verdienste verworven, dan hebben jullie geen gebruik weten te maken van de gelegenheid om jezelf 
een beetje meer te verheffen, en daarom zullen jullie opnieuw die beproeving moeten doormaken 
die jullie ziel nodig heeft. Je leven zou anders zijn als je, in plaats van je kruis verdrietig met je mee te 
slepen, voorwaarts zou gaan op de weg, je pijn zegenend. Want onmiddellijk zou je het gevoel 
hebben dat een onzichtbare hand naar je toekomt om de beker van het lijden van je lippen te 
nemen. 
10 Gezegend is hij die de wil van zijn Heer zegent, gezegend is hij die zijn eigen lijden zegent, 
wetende dat het zijn vlekken zal wegwassen. Want dit geeft houvast aan zijn schreden, om de 
Geestelijke Berg te bestijgen. 
11 Het zal niet altijd nodig zijn dat jullie de beker van het lijden helemaal leegdrinken. Want het is Mij 
genoeg te zien dat uw geloof, uw gehoorzaamheid, uw vastberadenheid en uw voornemen om Mijn 
bevel te gehoorzamen, dat Ik u het moeilijkste ogenblik van uw beproeving bespaar. 
Bedenk dat Abraham het leven van zijn zoon Izaäk moest offeren, van wie hij zielsveel hield, en die 
de aartsvader, zijn pijn en liefde voor zijn zoon te boven komend, op het punt stond te offeren in een 



beproeving van gehoorzaamheid, geloof, liefde en nederigheid, die gij nog niet kunt bevatten. Maar 
het was hem niet toegestaan het offer aan de Zoon te voltooien, omdat hij in het diepst van zijn hart 
reeds zijn gehoorzaamheid aan de Goddelijke Wil had bewezen, en dit was voldoende. Hoe groot was 
de innerlijke vreugde van Abraham toen zijn hand door een hogere macht werd tegengehouden en 
hem belette Izaäk te offeren! Hoe hij de naam van zijn Heer zegende en zich verwonderde over Zijn 
wijsheid! 
12  Zo, geliefde mensen, wil Ik dat jullie je bewust zijn van de grote voorbeelden van onderwijs die Ik 
jullie te allen tijde heb gegeven, opdat jullie Mij werkelijk zullen kennen, opdat jullie Mijn 
Aanwezigheid zullen voelen in jullie beproevingen, in de beslissende ogenblikken, en Mijn 
barmhartigheid zullen voelen in alle moeilijke en bittere ogenblikken. Want tot op heden hebben 
jullie nog niet de spirituele gevoeligheid bereikt die jullie in staat stelt Mijn aanwezigheid te voelen. 
Daarom kunnen jullie Mijn werken van liefde en gerechtigheid, die Ik telkens in jullie leven verricht, 
niet waarderen. 
13  Hoeveel beproevingen verwerpt gij niet uit onwetendheid, onbewust van het licht dat zij uw ziel 
brachten! Hoeveel lessen hebben hun doel niet bereikt omdat jullie onwil, jullie gebrek aan geloof, of 
jullie lafheid het niet hebben toegelaten! 
14  Het is niet zo dat ik u zeg van pijn te houden - nee, het is vrede, het is geluk, het is licht dat u 
moet liefhebben. Maar omdat de pijn door uw onvolkomenheden tot uw lippen is gekomen, als een 
beker van verlossing, ledig hem met geduld en zegen hem - wetende dat gij daardoor uw loutering 
kunt verkrijgen, alsook de openbaring van vele waarheden. 
15 Gij mannen en vrouwen van weinig geloof: waarom verlies je de moed in beproevingen? Hebt gij 
Mij nooit de gevallenen zien opstaan, de tranen zien drogen van hen die wenen, de eenzamen zien 
helpen en de zieken bezoeken? 
16  Mannen en vrouwen die veel hebben geweend in het leven, deze les is aan jullie opgedragen. 
Denk er diep over na, en je zult de zoete troost ervaren die je hart zal binnentreden. In het meest 
verborgen deel van je wezen zal een lichtje ontbranden en een gevoeligheid die je nog nooit hebt 
ervaren zal de slappe snaren van je hart doen trillen en je mijn geestelijke aanwezigheid doen voelen, 
zowel in je lijden als in je vreugden en momenten van vrede. 
17  Laat elke klaagzang en pijn bij Mij in deze ogenblikken. Ween en snik, want in het wenen zal uw 
ziel haar drukkende last afwerpen, en daarna zal het hart vrijer zijn. 
18  Ween, geliefde mensen, want wenen is een van de meest oprechte gebeden die uit het hart tot 
God komen. Morgen, wanneer jullie de pijn hebben overwonnen en de spiritualiteit hebben bereikt, 
zal niet meer het wenen jullie beste gebed zijn, maar de vrede van jullie ziel waardoor jullie tot Mij 
zullen naderen om Mij te zegenen. 
19 heden verschijn Ik met u in de geest en spreek tot u in de geest, opdat gij Mij een weinig beter 
leert kennen 
20 Toen Ik in de wereld was, zagen de mensen Mij als een mens en kenden zij Mijn naam: Jezus. Pas 
na Mijn Hemelvaart begon het volk te begrijpen dat Hij die in Jezus gesproken had, de Christus was 
die door de profeten was aangekondigd, en van toen af aan noemden zij Jezus "Christus". 
21 Waarlijk, Ik zeg u: Christus is niet in uw wereld geboren, want Hij was vóór alle werelden, één 
zijnde met den Vader. 
22 Hij die in uw wereld geboren werd en vlees aannam in de schoot van een moeder was Jezus, de 
mens, het gezegende lichaam, dat Mijn werktuig en Mijn spreekbuis was opdat de mensen Mij 
zouden zien en Mij zouden horen. 
23 Ik, Christus, die tot u spreek, was in Jezus. Ik gaf hem leven, versterkte hem en inspireerde hem. 
Hij was voorbestemd om een goddelijke zending te vervullen, en dat zijn leven, zijn lichaam en zijn 
bloed, gewijd aan Hem die hem geestelijk bezielde, alles zou bezegelen wat "Het Woord" door zijn 
lippen zou spreken. 
24  Jezus was een menselijk schepsel, maar verwekt zonder bezoedeling, zonder onreinheid, om God 
als werktuig te dienen. In hem vleesgeworden was "Het Woord", het Goddelijke Woord. Op 
dertigjarige leeftijd, toen hij volgroeid was, openbaarde Christus, die in hem woonde, zich in al de 
luister van zijn heerlijkheid, zijn waarheid en zijn liefde. 



25 Jezus, de liefdevolle en nederige Nazarener, die had gewacht op het uur waarop het goddelijke 
woord uit zijn mond zou komen, zocht Johannes op aan de oever van de Jordaan om het doopwater 
te ontvangen. Ging Jezus in verlangen naar zuivering? Nee, mijn mensen. Ging hij een rite uitvoeren? 
Hij ook niet. Jezus wist dat het uur gekomen was dat Hijzelf zou ophouden te bestaan, dat de mens 
zou verdwijnen om de Geest te laten spreken, en Hij wilde dat uur markeren met een daad die in de 
herinnering van de mensen gegrift zou staan. 
26  Het symbolische water had geen smet om weg te wassen, maar het maakte dat lichaam - als 
voorbeeld voor de mensheid - vrij van elke gehechtheid aan de wereld, om het mogelijk te maken 
één te worden met de Geest in de wil. Dit gebeurde toen de aanwezigen een Goddelijke stem 
hoorden die met menselijke woorden sprak: "Dit is Mijn geliefde Zoon, in wie Ik Mijn welbehagen 
heb. Luister naar hem." 
27 Vanaf dat moment werd het woord van God het woord van eeuwig leven op de lippen van Jezus, 
omdat Christus zich in volheid door Hem bekend maakte. De mensen noemden Hem Rabbi, Meester, 
Boodschapper, Messias en Zoon van God. 
28  Drie jaar lang heb ik tot de wereld gesproken door de mond van Jezus, zonder dat ook maar één 
van mijn woorden of gedachten door die geest werden verdraaid, zonder dat ook maar één van zijn 
daden niet in overeenstemming was met mijn wil. De reden was dat Jezus en Christus, mens en 
geest, één waren, zoals Christus één is met de Vader. 
29  Discipelen: Nu heb Ik tot u gesproken, Mijzelf geestelijk openbarend door mensen. Maar deze zijn 
niet Mijn lichaam, zoals Jezus was, noch ben Ik mens geworden in deze tijd, en daarom zien jullie dat 
wanneer Ik spreek door middel van onreine schepselen, zoals jullie allen zijn, jullie je moeten 
voorbereiden om Mij te horen, om Mijn Goddelijke betekenis en waarheid te ontdekken, voorbij de 
onhandige en onvolmaakte uitdrukking van mijn stemdragers. 
30 Zalig zijn zij die mijn betekenis ontdekken en die deze scheiden van de onvolkomenheden van de 
menselijke uitdrukking, want zij zullen mijn beste uitleggers zijn, die niet in verwarring zullen 
vervallen zoals zij die, mijn woord en mijn werken van het Tweede Tijdperk bestuderend, niet weten 
te onderscheiden wanneer het Jezus de mens is die spreekt en wanneer het Christus de Geest is die 
onderwijst. 
31 Bestudeer mijn lessen met liefde, opdat jullie later, wanneer jullie van mijn openbaring moeten 
getuigen, zullen weten hoe je waarachtig en eenvoudig tot je medemensen kunt spreken. 
32 Toont Mij met vreugde jullie werken, spreekt met Mij over jullie overwinningen en ook over jullie 
nederlagen en Ik, de Vader die jullie leven leidt en eeuwig over jullie waakt, moedig jullie aan om 
door te gaan, om met ijver te strijden, opdat jullie deugd en gerechtigheid zullen bereiken in alles 
wat jullie doen 
33  Gij hebt geleerd te bidden alvorens een stap te zetten, gij wilt werken in de strengste 
gehoorzaamheid aan mijn wetten, en gij denkt te allen tijde aan uw verantwoordelijkheden als mijn 
discipelen, die gij zijt. Jullie bereiden je zodanig voor dat je je taken op aarde kunt vervullen zonder 
dat ze al je tijd en aandacht in beslag nemen, zodat je de beste uren, je energie en je hart kunt wijden 
aan de vervulling van je spirituele missie. 
Je bedenkt dat de tijd van leven die je is gegund, net genoeg is om een groot werk te verrichten dat 
je geest waardig is. Daarom, wanneer je je gaven kent, maak je jezelf klaar om te werken met alle 
krachten van je wezen. Dan is er vreugde in u en tevredenheid in uw Vader. 
34  Ik heb u geroepen en u voorbereid als een zuiver vat dat in staat is de hele essentie van deze Leer 
te bevatten. Wanneer je dit vat gevuld hebt, breng je het naar je medemensen, zodat ook zij in jouw 
vreugde kunnen delen. Jullie zien reeds een uitgestrekte horizon voor jullie, een weg die bij Mij 
begint en ook bij Mij eindigt. Onthoud dat Ik jullie heb gezegd: "Ik ben de Weg", en als jullie die 
gehoorzaam aanvaarden, als jullie liefdevol ontvangen wat Ik jullie aanbied, zullen jullie het doel 
bereiken met voldoening en vrede weerspiegeld in jullie wezen. Jullie zullen geen klacht bij Mij 
indienen, want jullie hebben alles weggegeven wat jullie bezaten. Jullie zullen jezelf volledig gegeven 
hebben om een deel van de mensheid bij te staan op zijn weg naar vergeestelijking, dat deel dat aan 
jullie werd toegewezen in dit werk van herstel. 
35 Verstrooi u niet eer gij u sterk gevoelt, studeer, eer gij naar andere gewesten vertrekt, opdat gij 
een vuurtoren moogt zijn op het pad uwer medemensen. Bereid je voor zoals mijn discipelen van het 



tweede tijdperk dat deden. Ook zij voelden zich, nadat zij met hun Meester hadden geleefd, gretig 
Mijn woorden in zich hadden opgenomen en getuige waren geweest van Mijn wonderen, te zwak en 
te onbeduidend om Mijn Werk voort te zetten, en daarom vroegen zij Mij om langer bij hen te 
blijven. Maar hoe meer de dag van Mijn vertrek naderde, hoe meer zij ermee instemden dat hun zo 
geliefde Meester zou vertrekken en zo'n moeilijke opdracht aan hen zou overlaten. Ik drong door in 
hun harten en zag de pijn die hen drukte en Mijn woorden druppelden op hen neer als een balsem 
om hen te troosten in hun grote verdriet en zo zei Ik tot hen: "Vrees niet, want Ik zal met jullie zijn en 
Mijn licht zal altijd neerdalen om jullie te verlichten." Zo ben Ik ook nu slechts voor een bepaalde tijd 
gekomen, gedurende welke gij Mijn weldaden hebt ontvangen, en ook aan dit woord zal een einde 
komen, om daarna van geest tot geest te blijven stromen, zonder bemiddeling van een mens. 
36  Ik wil niet dat jullie je ontevreden beklagen over het verdwijnen van deze manifestaties, maar 
zoals jullie je zeer verheugd hebben over Mijn woord, wil Ik ook dat jullie aanvaarden dat deze vorm 
ophoudt te bestaan om plaats te maken voor een nieuwe van een hogere soort, die jullie nog dichter 
bij Mij zal brengen. 
37  Aanschouw Mij met uw geest en geef u, vervuld van liefde, over aan de plechtigheid van dit 
ogenblik. Mijn straal verlicht een stemdrager en Mijn Woord stroomt om neer te dalen op de grond 
van je hart, dat een tuin is die Ik met liefdevolle zorg verzorg. Mijn Woord is het water dat het 
bevloeit om het vruchtbaar en productief te maken, en dan de nieuwe zaden uit te strooien op de 
velden van deze naar liefde verlangende mensheid. 
38 laat Mij jullie leiden en jullie zullen aan het eind van de weg ontdekken dat jullie werk groots is 
omdat jullie wisten hoe jullie Mijn Wil moesten gehoorzamen en volgen; Ik zal jullie leiden en jullie 
zullen ontdekken dat jullie werk groots is omdat jullie wisten hoe jullie Mijn Wil moesten 
gehoorzamen en volgen 
39  Reeds nadert het einde van mijn manifestatie, daar dit jaar 1950 ten einde loopt. Daarna zal de 
wervelwind komen om de machtige boom te geselen, zodat de dorre bladeren zonder leven en de 
slechte vruchten ervan zullen vallen. 
40  Als gevolg van deze grote beproeving die over mijn volk zal komen, zullen vele harten afvallen als 
dorre bladeren, losgerukt van de boom die hun sap gaf. Zij zullen afvallen door gebrek aan geloof of 
liefde, uit verwarring of door een gebrek aan idealen. Maar de leemten die zij hebben achtergelaten 
zullen later worden opgevuld door vurige gelovigen en discipelen van goede wil. 
41  De nieuwe discipelen zullen voortkomen uit hen die thans Mijn Werk zelfs niet bij naam kennen. 
Sommigen zullen nederig en vurig zijn vanaf het eerste ogenblik, en zodra zij Mijn stem horen die tot 
hen zegt: "Volg Mij", zullen zij Mij volgen en zo lijken op de discipelen die Ik vond vissend bij de zee in 
het Tweede Tijdperk. 
42 Ook zullen er zijn die tegen mijn werk in opstand komen en mijn volk woedend vervolgen. Maar 
ook onder hen zullen Mijn grote zaaiers opstaan, Mijn trouwste en edelmoedigste discipelen, die met 
hun bekering zullen denken aan Saulus, Mijn geliefde Paulus, die met zijn liefdesoffer aan zijn 
Meester de plaats heeft opgevuld die onder de twaalf discipelen was leeggelaten door degene die 
Mij verkocht had. 
43 Op dezelfde wijze zullen in deze tijd de nieuwe scharen tot mijn volk moeten komen om de lege 
plaats op te vullen van hen die Mij de rug hebben toegekeerd, Mij hebben verloochend of Mij 
hebben verraden. 
44  O jullie harten die ontrouw aan Mij zullen zijn in het uur van beproeving! Bewaar in uw zielen het 
onsterfelijke zaad van Mijn Woord, opdat gij op een dag uw verlossing daarin zult vinden! 
45 En tot hen die Mij trouw zullen zijn - tot hen die Mij tot het einde toe zullen volgen, zeg Ik dat zij 
zich moeten voorbereiden, dat zij zich moeten sterken in de kern van Mijn Woord, opdat zij geen 
moment van zwakte hebben tegenover hen die jullie veroordelen, bekritiseren, belasteren of 
vervolgen. 
46  Vergeet niet de zaak van Petrus, Mijn discipel, toen hij door Saul werd vervolgd tot de dood. Ik 
bewees de trouwe apostel dat hij niet alleen was in zijn beproeving en dat, als hij op Mijn macht 
vertrouwde, Ik hem zou beschermen tegen zijn vervolgers. Saul werd verrast door mijn Goddelijk 
licht toen hij Petrus ging zoeken om hem te arresteren. Mijn licht bereikte de diepten van Sauls hart, 
die, ter aarde geworpen in het aangezicht van Mijn tegenwoordigheid, verslagen door Mijn liefde, 



niet in staat om de taak te volbrengen die hij had beraamd tegen Mijn discipel, in zijn binnenste de 
verandering voelde van zijn gehele wezen, en nu, bekeerd tot het geloof in Christus, zich haastte om 
Petrus te zoeken; maar niet meer om hem te doden, maar om hem te vragen hem te onderrichten in 
het woord van de Heer en hem te doen delen in Zijn werk. 
47 Vanaf die tijd was Saulus Paulus, die naamsverandering duidde op de volledige transformatie van 
de ziel van die man, zijn volledige bekering. 
48  Ook in deze tijd zeg Ik tot Mijn volk dat als zij werkelijk op Mij vertrouwen, zoals die discipelen, zij 
zich niet eens zullen behoeven te verdedigen tegen hun lasteraars of vervolgers. Want Ik zal hen 
midden op hun weg verrassen en hen Mijn stem doen horen in het zuiverste van hun ziel - de stem 
zelf die tot het hart van Saul sprak en tot hem zei: "Waarom vervolgt gij Mij?" 
Hoeveel gevallen van bekering zul je meemaken! Hoeveel wonderen zullen je ogen aanschouwen! 
Maar weet hoe je je moet voorbereiden en hoe je moet wachten. Kijk en bid, mensen. De stormen 
zullen de boom doen schudden, en ik wil dat jullie er allemaal aan vast blijven zitten. Dan zul je al 
mijn profetieën vervuld zien. 
49  Maakt u geen zorgen over de zwakheid van uw geheugen, omdat u denkt dat de meeste van mijn 
woorden erdoor verloren zijn gegaan. Ik kan u in waarheid zeggen, dat indien gij op het ogenblik van 
een beproeving in staat zoudt zijn u voor te bereiden en te bezinken, mijn schijnbaar vergeten woord 
in uw herinnering zou terugkeren. 
50 Daar, in de stilte en de innerlijke bijeenkomst van je meditatie, zal het je toeschijnen alsof je dit 
woord hoorde, en het zal je gebeuren dat je de betekenis ervan werkelijk geestelijk zult ontvangen. 
51 Deze ervaring zal u met vertrouwen vervullen, omdat gij nu weet, dat mijn woord op ieder 
oogenblik van uw strijd tot uw lippen zal komen, en mijn licht uw geest zal verlichten. 
52  Roque Rojas, de pionier, geïnspireerd door de geest van Elia, schreef de volgende zin: "Wees 
barmhartig en wees nog eens barmhartig jegens je medemensen, en je zult mijn Vader zien in al zijn 
glorie. Waarheid en licht zijn in deze woorden, discipelen, want wie in zijn leven geen barmhartigheid 
betracht, zal nooit mijn Koninkrijk binnengaan. Integendeel, ik verzeker u dat zelfs de hardvochtigste 
en hardnekkigste zondaar in staat is zichzelf te redden door genade. 
53  Stel de uitoefening van barmhartigheid niet uit tot het laatste ogenblik, opdat gij niet met zeer 
geringe verdiensten aan de deur van het geestelijk koninkrijk komt en er niet binnengaat. 
54 Ik raad u aan, dat gij, gedurende de levensreis die gij nog moet maken, dit zaad zaait en bewerkt, 
opdat gij een overvloedige oogst moogt oogsten. 
55 Zorg ervoor dat liefdadigheid de eerste plaats inneemt onder uw aspiraties, en heb er nooit spijt 
van dat u liefdadig bent geweest, want door deze deugd zult u de grootste bevredigingen en het 
grootste geluk van uw bestaan hebben, en tegelijkertijd alle wijsheid, kracht en verhevenheid 
bereiken waarnaar iedere edele ziel verlangt. 
56  Door uw medemensen barmhartigheid te bewijzen zult gij uw ziel zuiveren en op deze wijze oude 
schulden aflossen. U zult uw menselijk leven veredelen en uw geestelijk leven verheffen. Wanneer u 
dan aankomt bij de deur waarop u allen zult kloppen, zal uw gelukzaligheid zeer groot zijn, want u 
zult de welkomstroep horen die de geestelijke wereld u zal aanbieden, die u zal zegenen en u zal 
oproepen tot het werk van vernieuwing en vergeestelijking. 
57  Komt tot Mij, gij scharen der mensen, en leert in Mijn Woord barmhartigheid te betonen. Kom en 
hoor Mij aan en ontvang alles wat Ik over u wil uitstorten, opdat gij zult begrijpen dat de armste 
onder u geestelijk een schat van goederen bezit die door uw barmhartigheid kan worden veranderd 
in leven, in gezondheid, in troost, in vrede, in wijsheid. 
58  Laat niemand zeggen dat hij, gezien zijn materiële armoede, niet in staat is werken van 
barmhartigheid te verrichten. Want het zal zijn onwetendheid zijn, zijn gebrek aan geloof, en zijn 
dweepzucht van ziel die zo spreken. 
59 Hier, in mijn volk, kunnen er geen armen zijn, want mijn koninkrijk is tot de mensen genaderd om 
zijn schatten over hen uit te storten. 
60  Mijn woord is als een rivier met kristalhelder en zuiver water, die naar uw land is gekomen om de 
akkers te bevloeien en ze vruchtbaar te maken. Zuivert uw hart en uw ziel daarin, opdat gij uw weg 
moogt gaan vrij van de last van uw fouten, die gij zonden noemt. 



61  Indien gij u niet eerst reinigt, zult gij niet in staat zijn het gevoel van barmhartigheid jegens uw 
medemensen te ervaren, en nog minder zult gij in staat zijn met hen te wenen en met hun pijn mee 
te voelen. Wees je er altijd van bewust dat dit volk de missie met zich meebracht om de mensheid 
geestelijk te verenigen tot één familie. 
62 Jullie zijn reeds in 1950, de laatste van Mijn manifestatie in deze vorm. Gij zult niet kunnen 
ontkennen, dat gij Mij dikwijls hebt gehoord, en dat, wanneer Mijn boodschap eindigt, alles door Mij 
is gezegd. Daarom is het uur gekomen dat Ik jullie zeg dat jullie je passiviteit achter je moeten laten 
en actieve werkers moeten worden op deze gezegende velden - dat jullie niet langer alleen maar 
degenen zijn die tevreden zijn om bij Mijn woord aanwezig te zijn om het te horen of erover na te 
denken. Het is tijd voor uw ziel om op te staan, vrij van banden, boeien of ketenen, en in deze tijd te 
verschijnen en de wereld de boodschap te brengen die haar is toevertrouwd. 
63  Het is noodzakelijk dat velen, die zich slechts tevreden stellen met het bijwonen van deze 
geestelijke manifestaties, hun zending gaan vervullen en dat deze plaatsen van samenkomst, waar de 
woorden van de Meester worden gehoord en de raad van de geestelijke wereld wordt gehoord, 
worden beschouwd als een school. Het is ook nodig dat de werkers, die zich lange tijd hebben 
beperkt tot het werken in deze vergaderplaatsen, begrijpen dat spoedig het uur zal komen waarop zij 
zich moeten verspreiden naar verschillende delen van de aarde om het zaad van licht en liefde te 
verspreiden waarmee mijn Geest hen heeft begiftigd. 
64  Gij zult nog veel strijd onder elkander moeten leveren en Ik zal u nog vele malen op de proef 
moeten stellen opdat gij de toerusting bereikt die nodig is om uw zending te volbrengen. 
65  De beproevingen zijn voor uw eenwording. Want zolang er geen geestelijke eenheid is in de 
boezem van dit volk, zal het zaad dat zij oogsten doof zijn. 
66  Daarom heb Ik u in de tijd gezegd, dat gij in harmonie met elkander moest komen, indien gij later 
in harmonie met de gehele mensheid zoudt komen, en Ik heb u van de eerste dagen af gezegd: 
"Wees barmhartig en wees ook uw medemensen barmhartig, en gij zult mijn Vader aanschouwen in 
al zijn heerlijkheid." 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 309  
 
Mijn vrede zij met u! 
1 Wees welkom, o discipelen, bij Mijn onderricht. Je hebt Mij gevoeld in het zuiverste van je wezen, 
en Ik heb tot je ziel gesproken. Mijn onderwijs is voor Israël en voor de hele mensheid. Ik train jullie, 
zodat de onzekerheid uit jullie ziel verdwijnt. 
2 Jullie moeten de grootsheid leren begrijpen en waarderen van de missie die ik jullie heb 
toevertrouwd. Opdat uw ziel haar recht zou doen, moet zij met haar gebed twijfel, onzekerheid 
verwerpen, zij moet weten dat zij hulp nodig heeft die alleen mijn openbaringen, mijn leringen en 
mijn ingevingen haar kunnen geven. 
De zielen die op deze wijze tot mijn leer zijn ontwaakt, zijn van kind-discipelen in discipelen 
veranderd, omdat zij onvermoeibaar naar mijn leer hebben geluisterd. Als ze ook maar één woord 
van mij missen, betreuren ze dat. Zij zijn het die de toekomstige strijd voorzien - zij die beseffen dat 
zij met de mensheid alle weldaden moeten delen die zij uit mijn barmhartigheid hebben ontvangen. 
Allen die de grote verantwoordelijkheid op deze manier hebben begrepen, horen hier Mijn 
onderricht door de Stemdrager - het Woord dat hun alle beproevingen, lessen en gebeurtenissen 
verklaart en interpreteert die jullie beetje bij beetje in jullie leven meemaken. Want waarlijk, Ik zeg u 
dat Ik Mij niet beperk tot het spreken door stemdragers. Er zijn een oneindig aantal manieren om 
Mijzelf aan jullie bekend te maken en dit is er slechts één van, waardoor Ik jullie Mijn leringen in 
menselijke vorm laat horen. Ik manifesteer Mij voortdurend aan Mijn kinderen, Ik wacht niet op de 
dag of de nacht, Ik heb geen vast uur noch een vast tijdstip om tot u te naderen. Ik ben eeuwig in 
alles wat geschapen is. 
3 Mijn universele aanwezigheid vult alles, op geen enkele plaats of habitat van het universum is er 
een leegte, alles is door Mij doordrongen. 
4  Jullie ziel is altijd in gemeenschap met Mij geweest, maar tot op heden hebben jullie de volle 
kennis van die gemeenschap niet bereikt, en daarom heb Ik Mij in het Derde Tijdperk door jullie 
bekend gemaakt, door jullie tot stemdragers van het eeuwige Woord te maken, om jullie te zeggen 
dat van die openbaring tot die van geest tot geest slechts een stap is, opdat jullie ernaar zullen 
streven de meest verheven gemeenschap met Mijn Goddelijkheid te bereiken. Maar voor het zover 
is, moet deze periode van manifestatie door een stemdrager voorbij zijn. 
5 Wanneer jullie Mij niet meer in deze vorm van openbaring hebben, zullen jullie je ziel verheffen 
door Mijn Naam aan te roepen, en hoeveel lessen zal Ik jullie niet openbaren in deze vorm van Mij te 
zoeken! Mijn goddelijke inspiratie zal wegen voor je verlichten om te reizen. Dan zul je je verleden 
zien - niet langer in duisternis, maar in helder daglicht. U zult begrijpen welke stappen u hebt 
ondernomen en beseffen welke juist waren en welke niet. In dit verheven streven zal Israël sterk 
worden, en deze kracht zal gaan van hart tot hart en van natie tot natie, totdat alle schepselen der 
mensen Mij zoeken van geest tot geest. 
6 Richt uw ogen op de wereld, bestudeer haar, en gij zult haar materialisme, haar lage hartstochten, 
haar verdorvenheid zien. Voor u zal de verwezenlijking van de vergeestelijking op dit ogenblik 
onmogelijk schijnen, maar de Meester heeft u in het verleden voorbeelden nagelaten, opdat gij niet 
zult falen. Bedenk dat toen Ik mens werd om onder u te leven, Ik de wereld een onderricht bracht dat 
zo hoog was voor de mensheid dat het zelfs voor mijn discipelen moeilijk en zelfs onmogelijk leek om 
het te volgen. Niettemin hebben die apostelen een voorbeeld nagelaten van vervulling van Mijn 
wetten van liefde en zij hebben Mijn boodschap van liefde, die Ik in het hart van dat volk heb 
gezaaid, vruchtbaar gemaakt en doen bloeien en vrucht dragen. Waarom zou de praktijk van 
vergeestelijking onder de mensen dan onmogelijk zijn in de Derde Era? 
7  Waarlijk, Ik zeg u, de mensheid zal sterke tekenen geven dat hun materialisme zijn einde nadert. 
De vooruitstrevendheid van de wetenschappers, die hun geheimen van de natuur zelf hebben 
ontvangen, bereikt haar grenzen, en de krachten van de natuur zullen zich keren tegen hen die haar 
ontheiligen. De natuur zal weigeren haar vruchten te schenken aan kwade doeleinden, en de mensen 
in hun waan en haat zullen de dood vinden, zullen de vrucht van hun verlangen naar macht door hun 
eigen hand ontketend vinden: Stormen, epidemieën, plagen. En wie kan dit alles stoppen? Hun eigen 



hand? Of de menselijke wetenschap, die Mijn mysteriën heeft ontheiligd toen zij ze opende met een 
sleutel die niet die van de liefde was? Waarlijk, Ik zeg u, zij zullen slechts de deuren openen naar Mijn 
Hemelse Gerechtigheid! 
8 Wee de mensen van het derde tijdperk! Hun gejammer zal gehoord worden in alle delen van de 
aarde. Het gist uit de beker van het lijden zal gedronken worden als in geen vroegere tijd, en ieder zal 
zijn deel moeten nemen. Want de pijn wordt van dag tot dag erger, en men begint reeds honger en 
dorst te voelen - honger naar zuiver zaad en dorst naar kristalhelder water, naar waarheid en 
eeuwigheid. 
9 Wat is uw taak in het licht van deze gebeurtenissen onder de mensen? Om Mijn leer in je te 
ontvangen, om het te begrijpen, om het te leven. Want het spiritualisme moet u niet alleen op de 
lippen liggen, maar u moet het ook in praktijk brengen, het geestelijk, zedelijk en praktisch beleven, 
zonder te vervallen in fanatisme, noch in geheimzinnigheid, eenvoudig en zuiver leven, de geestelijke 
ziel de waarde en de plaats geven die haar toekomen, opdat zij in het leven van de mens het oordeel 
kan vellen over haar lichaam, dat vergankelijk is, opdat er volmaakte harmonie zal zijn in uw 
vervulling van de zending, en opdat dit voorbeeld vrucht zal dragen onder de mensen. 
10  Ik zegen elk van uw schreden in mijn werk en zal ze vermenigvuldigen, zodat gij later, wanneer de 
uitgestrekte wegen van de wereld zich voor u openen, erop kunt wandelen als boodschappers van 
mijn vrede en van mijn nieuwe openbaringen. Het is mijn wil dat uw zielen, onderwezen door mijn 
goddelijke lessen, wegen van vernieuwing mogen banen voor de mensen en dat zij mogen ontwaken 
tot heilzame idealen en zich in het verhevene mogen bezielen om tot vergeestelijking te komen. Voor 
deze tijd zult u de onontbeerlijke voorbereiding en veerkracht in uw ziel hebben bereikt. Niets zal je 
kunnen doen terugkrabbelen op je pad. 
11  Dan zullen de beproevingen die u thans door elkaar schudden en u op het pad tegenhouden, 
slechts schijnen als lichte briesjes die uw gezicht niet kunnen beschadigen. Alleen dan zul je in staat 
zijn de kracht te erkennen die je hebt verworven door mijn wet te volgen. 
Blijf je voorbereiden, dring meer en meer door in de betekenis van Mijn woord. Doe eerst wat tot 
jullie komt als discipelen en sta Mij toe Mijzelf in jullie te openbaren als Meester, als Vader, als Licht. 
12  Alle zielen zullen hun zending vervullen en Ik zal van ieder van hen gebruik maken, zodat alles in 
gereedheid is gebracht voor de vervulling van Mijn woord. Maar wie meent dat hij de enige is die de 
opdracht heeft de mensheid te verlossen, op wie het kruis van de vervulling van de opdracht rust, die 
vergist zich. Slechts een zeer klein deel van dit werk komt u toe, want elk schepsel, op zijn 
verschillend levensniveau, is voorbestemd om mee te werken aan de eenwording van het universum. 
13 Er zullen velen zijn die op weg gaan met het ideaal van vrede, met gebed, met liefde en goede wil 
als hun werkinstrumenten, en deze deugden zullen hen verenigen, en hun zielen zullen overwinnen 
met mijn onderricht. 
14 Wordt geen rechters over uw medemensen en over Mijn Goddelijke Gerechtigheid. Mijn wet 
wordt vaak veroordeeld door de mensen, maar ik zeg u: In mijn hoge raad kan alleen Ik doordringen. 
15 Zij die hongeren en dorsten naar vrede, zij die in droefheid leven, wachten dag aan dag op de slag 
van Mijn Scepter der Gerechtigheid, die zal neerdalen op de mensen die de volkeren leiden naar 
ellende, naar verderf. Jullie moeten niet behoren tot hen die Mij zo verwachten, want Mijn 
goddelijke gerechtigheid is volmaakt en Ik bewijs het jullie door Mijn liefde. 
16 doorgrondt Mijn Woord, opdat gij u niet zult vergissen, zoals velen zich vergissen over de daden 
van Mijn Goddelijke Gerechtigheid, wanneer Ik degenen die slechts een geringe overtreding begaan 
krachtig bestraf, terwijl Ik degenen die een zware overtreding hebben begaan schijn te vergeven. De 
Meester vertelt het je: Als ik hem die schijnbaar slechts een geringe overtreding heeft begaan, met 
kracht bezoek, dan is dat omdat ik de zwakheid van de zielen ken, en als zij van het pad van de 
vervulling van de wet afwijken, kan dat de eerste stap zijn die hen naar de ondergang voert. Maar 
wanneer ik anderen een ernstige overtreding verwijt, dan is het omdat ik weet dat een grote 
overtreding aanleiding is tot een even groot berouw voor de ziel. 
17 Oordeelt niet, veroordeelt niet, wenst zelfs niet in uw gedachten dat mijn gerechtigheid zal vallen 
op hen die bloedvergieten veroorzaken onder de volken. Bedenk alleen dat ook zij, net als jullie, Mijn 
kinderen zijn, Mijn schepselen, en dat zij hun grote misdaden zullen moeten vergelden met grote 
boetedoeningen. Waarlijk, Ik zeg u: Degenen die gij met de vinger wijst als degenen die de vrede 



genadeloos hebben vernietigd en u in chaos hebben gestort, zullen in de komende tijden de grote 
vredestichters, de grote weldoeners der mensheid worden. 
18 Het bloed van miljoenen slachtoffers schreeuwt van de aarde om mijn goddelijke gerechtigheid, 
maar boven de menselijke rechtspraak zal het de mijne zijn die elke ziel, elk hart bereikt. De 
rechtspraak van de mensen vergeeft niet, verlost niet, heeft niet lief. De Mijne heeft lief, vergeeft, 
verlost, verkwikt, verheft en verlicht; en juist degenen die de mensheid zoveel leed hebben 
berokkend, zal Ik verlossen en redden door hen hun grote boetedoening te laten ondergaan, die de 
smeltkroes zal zijn waarin zij gezuiverd zullen worden en ten volle zullen ontwaken voor de stem van 
hun geweten, om in staat te zijn tot in de diepste grond van hun werken te zien. Ik zal hen hetzelfde 
pad laten afleggen dat zij hun slachtoffers, hun volkeren, lieten afleggen. Maar uiteindelijk zullen zij 
de zuiverheid van hun ziel bereiken om naar de aarde terug te keren, om alles wat verwoest is weer 
op te bouwen, om alles wat verwoest is te herstellen. 
19 Denkt gij dat Ik zwak ben in Mijn rechtvaardigheid tegenover deze overtredingen van Mijn 
kinderen? Ben ik een tolerante en zwakke rechter? Waarlijk, Ik zeg u, van den eersten moordenaar, 
dien gij kent, die Kaïn was, openbaarde Ik dezelfde rechtvaardigheid, als die waarover Ik thans tot u 
spreek. 
Terwijl Kaïn en Abel Mij hun brandoffers brachten, overdacht ik het offer van elk van hen: Dat van 
Abel was onschuldig en oprecht, dat van Kaïn was ijdel. Ik aanvaardde die van Abel en verwierp die 
van Kaïn. Maar toen hij dat begreep, doodde hij zijn broer met haat en woede. Ik eiste van hem een 
verklaring van dat leven, dat bloed, en toonde hem mijn ongenoegen daarover. Toen zei hij tot mij: 
"Mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Je bent boos op me omdat ik mijn broer vermoord 
heb. U verdrijft mij uit dit land en ik voel dat ik op deze manier gedood word, net zoals ik mijn broer 
heb gedood." 
Maar ik antwoordde hem: "Voorwaar, ik zeg u: wie Kaïn doodt, zal zevenvoudig gestraft worden." 
Toen begreep hij dat Ik hem nog steeds liefhad en dat het een bewijs was dat Ik hem Mijn vergeving 
schonk, maar dat het nodig was om boete te doen voor die misdaad, om de vlek weg te wassen en te 
bewijzen dat hij die verheven en Goddelijke vergeving waardig was. 
20  Wat was de stem die tot Kaïn sprak? Dat van zijn eigen geweten, die innerlijke rechter die Ik in elk 
van Mijn menselijke schepselen heb geplaatst. Diezelfde stem zal tot ieder mens spreken, en zij zal 
onverbiddelijk zijn omdat zij een rechter is die niet kan worden omgekocht. Het zal tot hem spreken 
met dezelfde duidelijkheid waarmee het tot Kaïn sprak. Maar u moet begrijpen dat Kaïn de ernst van 
zijn misdaad niet kende toen hij het bloed van zijn broer vergoot. Hij wist niet wat de dood was, maar 
de mensen uit die tijd weten heel goed wat het is. 
21 Daarom zal Ik in deze tijd niet wachten totdat de rechtvaardigheid der mensen zich doet gelden in 
de overtredingen van hun medemensen. Ik zal in Mijn Hof wachten op de komst van ieder van Mijn 
kinderen en daar zal Mijn Hof hun het vonnis geven dat hen toekomt, opdat zij boete zullen doen 
door het lijden dat berouw over het geweten brengt. Alleen daar zullen zij de grote liefde van hun 
Heer begrijpen. 
22  In dit derde tijdperk heb ik u de bevestiging gebracht van de reïncarnatie van de ziel. De 
mensheid heeft er altijd een intuïtieve kennis van gehad, en de ziel heeft dit mysterie aan het vlees 
geopenbaard, maar het vlees, altijd trouweloos en zwak, heeft eraan getwijfeld. Wezens van gene 
zijde zijn gekomen om de mensen deze openbaring te brengen, maar zij hebben slechts bij enkelen 
geloof gevonden, en deze zijn bestreden in hun geloof en verworpen door de onwetenden en 
ongelovigen. Maar vandaag leeft in de mensheid als nooit tevoren het voorgevoel, de zekerheid van 
deze manifestaties, ook al durft niet iedereen dit te belijden uit vrees voor de wereld. Maar Ik ben in 
deze tijd gekomen om jullie de bevestiging ervan te brengen en jullie te zeggen: In de reïncarnatie 
van de ziel wordt Mijn volmaakte wet van liefde geopenbaard. Maar waarlijk, ik zeg u: Hoe weinigen 
zijn zij die slechts eenmaal op aarde mens zijn geworden, en hoeveel gelegenheden heb Ik de zielen 
door verschillende lichamen in de wereld geschonken om het kwaad goed te maken dat de zielen 
hadden aangericht. Maar je lichaam is een dikke sluier die je verhindert de essentie van deze leringen 
te ontdekken. 
23  Zeer weinig heb Ik jullie laten weten over wie jullie door de eeuwen heen zijn geweest, omdat Ik 
niet wil dat jullie in het heiligdom, de intimiteit van Mijn hoge raadsbesluiten, in het vlees 



doordringen, voordat jullie de ware geestelijke rijpheid hebben bereikt. Ik wil niet dat u uit de 
leringen over het geestelijk leven nieuwe wetenschappen maakt, die u alleen maar nieuwsgierig 
maken, wat puzzelen en tijd verspillen. Ik wil niet dat je ook maar één stap op het spirituele pad zet 
die voor jou nutteloos is. Ik wil dat zij u allen tot nut zijn, dat u alleen datgene hoort en geopenbaard 
wordt wat u helpt in uw geestelijke ontwikkeling. Maar alles wat u slechts dient voor menselijke 
bevrediging zult u niet ervaren. Er zal altijd een sluier overheen liggen, want het vertegenwoordigt 
het heilige, het intieme van je spirituele erfenis. 
24  Zodra deze mensheid vaste stappen zet in de vergeestelijking, in de vervulling van mijn wetten, 
zal zij, reeds in haar menselijk leven, grote leringen van de Heilige Geest ontdekken, en dan zal zij een 
helder zicht hebben op het verleden, op het heden en op de toekomst - slechts beperkt voor zover 
het mijn Wil is. Daarom, leerlingen, betreedt de ware weg van vergeestelijking die mijn leer u toont, 
opdat gij de goede profeten moogt zijn die het gevaar aankondigen aan de massa en hen behoeden 
voor mislukking. 
Ik zal u bij uw zending bijstaan door u, op het juiste moment, een deel van de voorbije levens van die 
ongelovigen te tonen. Maar dit zal niet geschieden opdat gij hen zoudt veroordelen, maar opdat gij 
hen zoudt onderrichten in Mijn tekenen. 
25 Zo zullen zij de mensen wakker schudden in hun ontwikkeling en begrijpen dat een mensenleven 
niet genoeg is om mijn eeuwige les te kennen. 
26  Als u deze strijd met uw volle inzet voert, zult u veel bereiken. Maar wie van jullie heeft de 
zekerheid dat hij naar deze wereld terugkeert of dat hij niet terugkeert? Wie kan zeggen: "Alles wat 
ik in het leven deed, was wat de Vader voor mijn lot bestemd had. Nu kan ik naar andere werelden 
gaan en God blijven benaderen op de oneindige ladder van evolutie." 
Waarlijk, ik zeg u, om deze lessen te begrijpen, is de kennis die gij bezit te gering. Maar allen die hun 
taak vervullen zullen een stap naar Mij hebben gezet op het geestelijke pad, en zullen van les tot les 
gaan, van levenswereld tot levenswereld, naar de eeuwigheid. Indien dit niet zo was, gelooft gij dan 
dat gij in staat zoudt zijn op de hogere levensniveaus te vertoeven en dat het geweten u dit zou 
toestaan, hetgeen Mijn eigen rechtvaardigheid is? 
27 Wees toegewijd, werk en laat mijn goddelijke Wil in jullie vervuld worden. Velen van jullie zullen 
in het aardse lichaam nog de vervulling van mijn profetieën zien, de transformatie van deze 
mensheid, de verlossing van allen in mijn Wet. Maar voor het zover is zullen zij getuige moeten zijn 
van grote gevechten, grote oorlogen, zoals de mensen die nog niet kennen, zoals zij nog niet in de 
geschiedenis zijn opgetekend. Maar als gij, die reeds weet hebt van hetgeen zal gebeuren, van de 
gebeurtenissen die naderen, u moet reinigen, wat zal er dan gebeuren met hen die niet ontwaakt zijn 
voor de leer van de heilige Geest, die mijn wet ontheiligd hebben, die hun zending vergeten zijn, die 
leven in hun tradities en zich bezwaard hebben met ketenen van onwetendheid? 
28  De ontsteltenis, het lijden en het berouw zullen als een smeltkroes zijn voor de grote legioenen 
zielen die voor hun eigen rechter zullen worden gesteld. Maar waarlijk, Ik zeg u, Ik zal ook hen helpen 
en wanneer zij ontwaken uit hun diepe slaap, zullen zij Mijn stralend Aangezicht aanschouwen dat 
hun Mijn vergeving aankondigt en zij zullen slechts op Mij wachten om hen te zenden op de weg die 
zij vroeger ontheiligd en veracht hebben, om hun overtredingen goed te maken en te bewijzen dat zij 
Mijn Liefde waardig zijn. En ik als liefhebbende vader zal hen dit gunnen. 
29  Daarom zeg Ik u in Mijn onderricht, dat gij niet moet oordelen over hen, die gij heden met 
mensenbloed en met alle overtredingen bevlekt ziet. Want in uw eeuwig bestaan zijn er grotere 
overtredingen dan het vergieten van mensenbloed. Maar vraag voorlopig niet om alles te weten. Ik 
heb u er reeds op gewezen dat Ik alleen rechtvaardig kan oordelen in Mijn hoge raad. 
30  Nu moeten jullie alleen liefhebben en vergeven, en als Ik jullie toesta de gebeurtenissen die om 
jullie heen gebeuren te bestuderen en te beoordelen, dan is dat omdat Ik niet wil dat jullie 
onverschillig en blind en onverschillig zijn voor het leed van jullie medemensen. Ik heb u gevoelig 
gemaakt met Mijn leer, opdat gij, wanneer de tijd komt, onderricht, begrip, liefde, vergeving en 
vertroosting zult kunnen geven aan al uw medemensen. Daartoe maak Ik u tot een vuurtoren, een 
stralende ster en een trouwe vriend, opdat gij u daarnaar zult gedragen in uw huizen, in de 
instellingen en onder de volkeren. 



31  Ik wil niet langer dat jullie jezelf als vreemden beschouwen. Ik wil dat universele broederschap 
onder u tot bloei komt en vrucht begint te dragen in uw midden. 
32  Het is goed dat gij uw menselijke wetten onderhoudt, maar stelt Mijn Leer en uw vergeestelijking 
boven die. Wees gehoorzaam aan Mijn wetten en waarlijk, Ik zeg u, Ik zal u verlossen van de ergste 
conflicten die voor u ontstaan door menselijke wetten. Maar bestrijd onrechtvaardigheid, bestrijd 
corruptie - niet met moordwapens, noch met haat, maar met mijn zaad van liefde. Jullie zullen niet 
alleen zijn in de strijd; Ik heb jullie reeds gezegd dat er volkeren onder de mensheid zijn waar de 
mensen reeds op weg gaan, zich bevrijdend van hun materialisme, sterk wordend in hun slagen van 
het lot - met het doel zich met Mij te verenigen. Wie zijn deze zielen? Voorlopig is het niet nodig dat 
je ze kent. 
33  Verhef uw ziel, heb elkander lief, verenig u aan gene zijde met dit ideaal van universele 
broederschap. Ik zal u roepen naar de Geestelijke Berg, en daar zal Ik zijn met sommigen en met 
anderen - met allen die verlangen naar vrede, naar verlossing, om hun kracht en geloof te geven in 
mijn openbaringen, zodat zij hun weg aldus begiftigd kunnen voortzetten. Zielen zullen blijven 
verschijnen - sommige als wilde bloemen, andere als doornen in de woestijn. Maar zowel de een als 
de ander zullen worden verenigd door één enkel ideaal, en aan gene zijde zullen de bloemen van 
jullie liefde zich verenigen om Mij te bereiken als een liefdesoffer. 
34  Op deze wijze onderwijs Ik u, o discipelen, in het laatste jaar van deze manifestaties. Want 
voorwaar, Ik zeg u, wanneer deze periode voorbij is, zal uw spiritualiteit aan zeer grote beproevingen 
worden onderworpen. Hoeveel van jullie zullen het slachtoffer worden van fanatisme en afgoderij? 
Hoeveel van jullie zullen slechts op weg zijn naar geheimhouding, en hoeveel anderen zullen, om 
onder de mensen uit te blinken, aan mijn werk iets willen toevoegen wat er niet bij hoort? Kijk en 
bid, o mensen! Maar vergeet niet, dat hoe zuiverder en eenvoudiger uw godsdienstoefening is, en 
hoe meer zij door mijn wetten wordt ingegeven, des te groter zal de volmaaktheid zijn, die uw ziel 
bereikt. Heb minder ceremoniën en riten en een grotere spiritualiteit, meer barmhartigheid en liefde 
jegens je naasten, en je zult Mij liefhebben. 
35  In alle volkeren der aarde is een tijd van afgoderij en fanatisme aanstaande. De riten en 
ceremonies zullen de grootste intensiteit bereiken en tot het uiterste worden doorgevoerd. De 
geestelijken en priesters van de verschillende godsdiensten en sekten zullen hun volgelingen tot het 
punt van verheffing brengen. Ik laat dit gebeuren, want dit zal zijn als een storm onder de mensheid, 
en in deze chaos zullen de zielen zich als schipbreukelingen voelen. Er zal niemand zijn die het gevoel 
heeft dat hij in een veilige haven of in een reddingsboot is. 
36  Er zal een tijd komen waarin verwarring zal heersen onder alle zielen, en zij zullen nergens een 
toevluchtsoord van vrede vinden. Dan zullen de mensen op zoek gaan naar de meest illustere 
hoofden, naar de ministers die zich onderscheiden door hun grotere intelligentie, naar hen die door 
de mensheid als heilig worden beschouwd. Maar hun verbazing zal zeer groot zijn wanneer zij 
beseffen dat ook zij schipbreukelingen zijn, zonder kompas, zonder vrede, zonder licht. Dan zullen de 
duisternissen komen. Maar te midden van deze chaos zullen zielen opstaan op zoek naar hun 
redding, en voorbij de donkere stormwolken zullen zij het licht aanschouwen als een nieuw leven, als 
een nieuwe dageraad, en dat licht zal dat van de Heilige Geest zijn, zal de vuurtoren zijn die het hele 
heelal verlicht, wachtend op de terugkeer van de kinderen en de stormachtige oceanen verlicht. 
37  Na deze tijd van beproevingen zal er vrijheid van geest komen voor de mensheid. De voet der 
mensen zal zijn afgoden van vroeger vertrappen; teleurgesteld zullen zij hun verzamelplaatsen van 
ijdelheid, pracht en valse pracht vernietigen. De schrijvers van geleerde werken zullen hun eigen 
werken in het vuur werpen. 
38  In die tijd zal er aandachtig worden geluisterd naar de meest onwetenden en de minsten onder u. 
Hoevelen van hen die nu Mijn onderricht horen onder dit eenvoudige en arme volk, en die zich 
onbetekenend voelen omdat zij denken dat zij geen welsprekendheid en spiritualiteit bezitten, zullen 
zich omringd zien door menigten van mensen, en onder hen zullen sommigen zijn van hen die 
dachten dat zij gek waren toen zij Mij hoorden door de stemdrager? Hoevelen van hen die thans aan 
Mijn boodschap twijfelen, zullen later niet wenen als Petrus, wanneer zij de vervulling van Mijn 
woord bij elke bocht zien. 



39  Blijf u tot dan voorbereiden, versterk uw ziel in mijn Leer, die niemand op een dwaalspoor heeft 
gebracht, omdat zij van u slechts bevrijding, verlossing door vergeestelijking verlangt. Maar wat is 
vergeestelijking? Het is de weg die door Mij is uitgestippeld sinds het begin der tijden, en langs die 
weg zullen alle gelouterde zielen de boezem van God bereiken. Daarop staat de goddelijke wet, die 
de oorsprong is van alle deugdzaamheid. Er is het open boek, het Boek des Levens, dat alle wijsheid 
van God bevat. Op dit pad heb ik je nog één keer uitgenodigd. 
40 Vanaf de hoogte van de berg spreek Ik voor de derde maal tot u en zeg u: "Ik ben de Weg, de 
Waarheid en het Leven. Scheidt u niet meer van Mij af." 
41  Denk eraan: Toen Mijn lichaam van het kruis werd genomen en daarna begraven, geloofden de 
discipelen, die ontsteld waren en niet konden begrijpen wat er gebeurd was, dat met de dood van de 
Meester alles voorbij was. Het was nodig dat hun ogen Mij weer zouden zien en dat hun oren Mij 
weer zouden horen, opdat hun geloof zou worden aangewakkerd en hun kennis van Mijn woorden 
zou worden versterkt. 
42  Nu kan Ik u zeggen dat er onder die discipelen één was die nooit aan Mij twijfelde, die nooit 
wankelde in de beproevingen en die Mij nooit een ogenblik verliet. Het was Johannes, de trouwe, 
moedige, vurige en meest liefdevolle discipel. Het was om deze liefde dat Ik Maria aan Hem 
toevertrouwde toen zij aan de voet van het kruis stonden, opdat Hij liefde zou blijven vinden in dat 
hart zonder smet en opdat Hij aan haar zijde nog meer gesterkt zou worden voor de strijd die Hem 
wachtte. Terwijl zijn broeders, de andere discipelen, één voor één onder de doodsstrijd van de beul 
vielen en zo met hun bloed en hun leven de waarheid die zij hadden verkondigd en de naam van hun 
Meester bezegelden, overwon Johannes de dood en ontsnapte aan het martelaarschap. Toen hij 
naar de woestenij werd verbannen, dachten zijn vervolgers niet dat daar, op dat eiland waarheen zij 
hem hadden verdreven, tot die mens vanuit de hemel de grote openbaring zou neerdalen van de 
tijdperken die u zo langzamerhand doormaakt - de profetie die tot de mensen spreekt over alle 
dingen die zullen geschieden en in vervulling gaan. 
43 Johannes, die veel liefde had gegeven aan zijn broeders en zijn leven had gewijd aan de taak hen 
te dienen in de naam van zijn Meester, moest apart van hen leven, alleen; maar altijd bad hij voor de 
mensheid, altijd dacht hij aan hen voor wie Jezus zijn bloed had vergoten. 
44 Gebed, stilte, introspectie, de oprechtheid van zijn bestaan en de goedheid van zijn gedachten 
bewerkstelligden het wonder dat die mens, die ziel, in korte tijd ontwikkelde wat andere zielen 
millennia nodig hebben om te bereiken. 
45  Ja, discipelen, Johannes is een voorbeeld van wat de ziel van de mens in de komende tijden zal 
bereiken. De verrukking van Johannes, waardoor hij sprak, zag en hoorde, was de openbaring van 
wat gij in die tijd zoudt beleven. De geestelijke visioenen, weergegeven in allegorieën, werden gezien 
door de gave van het zienerschap, dat wil zeggen, het geestelijk zicht. 
46  De goddelijke stem en de stem van de geestenwereld die zijn hersenen bereikten en zijn hart 
raakten, waren de eerste tekenen van de manifestatie die u in deze tijd hebt gehad door middel van 
stemdragers en giftdragers. En tenslotte, Johannes, die onder leiding van een engel alles opschreef 
wat hij zag en hoorde, openbaarde aan de mensheid de dialoog van geest tot geest, die zou komen 
wanneer de mensen zich zouden hebben ontdaan van onzuiverheden en materialisme in hun leven. 
47  Wanneer zullen de mensen aandacht schenken aan wat mijn geliefde leerling heeft 
opgeschreven? Vreemd is de wijze waarop zijn openbaring is neergeschreven, geheimzinnig zijn 
betekenis, diepzinnig tot in het onmetelijke zijn woorden. Wie kan ze begrijpen? Mensen die zich 
beginnen te interesseren voor de Openbaring van Johannes verdiepen zich erin, interpreteren, 
observeren en bestuderen. Sommigen naderen de waarheid een beetje, anderen menen de 
betekenis van de Openbaring ontdekt te hebben en verkondigen die aan de hele wereld; weer 
anderen zijn verward of te moe om verder te onderzoeken, en ontkennen tenslotte die boodschap 
elke goddelijke betekenis. 
48  Discipelen van het "Derde Tijdperk", nu zeg ik u, dat als u werkelijk dit heiligdom wilt binnengaan 
en de betekenis zelf van die openbaringen wilt kennen, u zich vertrouwd moet maken met het gebed 
van geest tot geest - hetzelfde gebed dat Johannes in zijn ballingschap beoefende. U moet eerst 
begrijpen dat de Goddelijke openbaring, hoewel weergegeven door aardse figuren en beelden, 
geheel en al gaat over de ziel van de mens, over zijn ontwikkeling, zijn worstelingen, zijn 



verzoekingen en vallen, zijn ontheiligingen en ongehoorzaamheden. Het gaat over mijn 
gerechtigheid, mijn wijsheid, mijn koninkrijk, mijn liefdesbetuigingen en mijn communicatie met de 
mensen, hun ontwaken, hun vernieuwing en tenslotte hun vergeestelijking. 
49  Ik openbaarde u daar de geestelijke levensweg van de mensheid, verdeeld in perioden van tijd, 
opdat gij de evolutie van de ziel beter zoudt begrijpen. 
50 Dus, leerlingen, aangezien de Openbaring betrekking heeft op jullie geestelijk leven, is het 
passend dat jullie haar vanuit een geestelijk gezichtspunt bestuderen en overwegen; want als jullie 
haar alleen in termen van aardse gebeurtenissen interpreteren, zullen jullie, net als vele anderen, in 
verwarring raken. 
51  Het is waar dat vele aardse gebeurtenissen in verband staan met de vervulling van die 
openbaring en dit ook in de toekomst zullen hebben. Maar weet, dat de daarin vervatte 
gebeurtenissen en tekenen ook figuren, beelden en voorbeelden zijn om jullie te helpen Mijn 
waarheid te begrijpen en jullie bestemming te vervullen om je tot Mij te verheffen op de weg van de 
zuiverheid van de ziel, waarvan Mijn leerling Johannes jullie een lichtend voorbeeld heeft nagelaten, 
die de mensheid millennia lang is voorgegaan in de dialoog van geest tot geest met zijn Heer. 
Mijn vrede zij met u! 
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Het ware geestelijke gebed 16 
De dwaling van de sacramenten van boetedoening 18 
Profetieën over het einde van oorlogen 24 
De betekenis van de proeven 31 
De perfecte spirituele communicatie 42 
De zending van het volk van Geestelijk Israël 59 
Het gevoel van mysterie 61 
 
Instructie 279 
Het geestelijk gebed 1 
De vervulling van de profetieën 9 
Tijd om het goed te maken 17 
De tijd van de terugkeer van de Heer 39 
Spiritualiteit 65 
Het verschil tussen goddelijk en 
menselijke verovering 75 
 
Instructie 280 
De Boodschap van de Derde Tijd 2 
Het oordeel dat de mens zelf velt 11 
Overgangsperioden 20 
Vaderlijke raad 31 
De zending van de apostelen van het derde tijdperk 49 
De symbolen zullen verdwijnen 65 
Het nieuwe Manna 71 
 
Instructie 281 
Het doel van de nieuwe geestelijke manifestatie 1 
Het geestelijk gebed 23 
De grondslagen voor vrede 29 
Werken, woorden en gedachten in harmonie 42 
Mentale analyse 46 
De werkelijke waarden 63 
 
Instructie 282 
Kracht van de geest 3 
De onbestendigheid en broosheid van de mens 9 
Menselijke onwetendheid en ware wijsheid van de Geest 17 
De mens is het middel tot geestelijke manifestatie 31 



De beloofde Trooster 57 
Het ware geestelijke gebed 61 
 
Instructie 283 
De ware betekenis van het lot 10 
Israël en zijn missie 15 
Spiritualiteit is geen religiositeit 23 
Wetenschap geleid door geweten 48 
De geestelijke ingevingen ter voorbereiding van alle 51 
Wat is de natuur? 57 
 
Instructie 284 
Het ontwerp van het "Boek des Levens" 11 
Spirituele en materiële vervulling 24 
Het verlangde "koninkrijk van vrede" 31 
144.000 zielen bereid 34 
De derde keer 38 
Het Zesde Zegel Opgelost 46 
 
Instructie 285 
De vrede in ons 1 
Het goede van pijn 6 
Gebed is geestelijk werk 10 
De Derde Tijd en Geestelijk Leven 18 
Geestelijke ontwikkeling zonder verheerlijking van de zinnen 43 
De strijd van de Spiritualisten 54 
De ware tempel van God 62 
De reden van het bestaan van de mens 69 
Waarheid is goddelijke essentie 81 
 
Instructie 286 
De harmonie tussen de geïncarneerde en de niet-geïncarneerde geestenzielen 2 
De geestelijke verheffing 9 
1 september 1866, Dageraad van het Derde Tijdperk 14 
De zending van Jezus, Mozes en Elia 15 
Over de pijn 27 
De tijd aangekondigd door profeten 45 
Het spirituele ontwaken 57 
 
Instructie 287 
Het glorieuze spirituele pad van terugkeer naar de Schepper 6 
De betekenis van het paradijs (zie 161:7) 12 
Instinct en geweten 25 
Wat is barmhartigheid 31 
De weg naar gelukzaligheid 37 
Geestelijke barmhartigheid 54 
De Jacobsladder 59 
 
Instructie 288 
Het nieuwe Israël door de Geest 1 
De gelijkenis van Verloren Paradijs (zie 161:7) 29 
De Goddelijke Flits der Waarheid 36 
Incarnatie van Geestwezens in overeenstemming met hun missie en doel 46 



De herhaalde incarnaties 56 
Zwerver tussen de twee werelden 62 
 
Instructie 289 
Het ontwaken tot de ware geestelijke waarden 3 
Het bestaan van de geestenwereld 17 
De vervulling van de tijden 31 
De nadering van het koninkrijk van de vrede 57 
Allen zijn kinderen van God 66 
Belang van 1950 67 
 
Instructie 290 
Ontwikkeling in de incarnaties 4 
De valse menselijke uitleggingen en de goddelijke waarheid 13 
Het belang van het gezin voor de Geest, de ziel en het bloed 40 
De openbaring over reïncarnatie 53 
Het tijdperk van spirituele bevrijding 58 
 
Instructie 291 
Sereniteit en gewetensvolheid, grondslagen van vervulling 2 
De Wet van Liefde 8 
De erkenning van de waarheid 9 
Het spirituele belang van het jaar 1950 44 
Weet dat ik in 1950 voor de laatste keer mijn woord heb gegeven 57 
De 144.000 en hun missie 63 
Mentale communicatie 81 
  
Instructie 292 
"In het huis van de Vader zijn vele woningen" 3 
Naar universele harmonie 5 
De mentale capaciteit en de spirituele 15 
Het nieuwe Israël 28 
De opkomst van het Spiritualisme 31 
"Geen middel wordt onbeproefd gelaten" 33 
Opvrolijken bij tegenslag 46 
Het lot van uw planeet 53 
De wederkomst van de Heer 65 
 
Instructie 293 
Voorbereiding op communicatie van Geest tot Geest 11 
De "Drievuldigheid" 19 
Het menselijke equivalent van goddelijke liefde is verdienste 44 
De nieuwe goddelijke komst verheft ons boven de muur van het materialisme 56 
God maakt geen onderscheid tussen godsdiensten 61 
De stem van het geweten 73 
 
Instructie 294 
Tijd van spiritualiteit 1 
De spirituele bevrijding 24 
De "Beyond" 32 
Verhouding tussen ziel en lichaam 37 
Tijdstip van het verkeer van geest tot geest 44 
 



Instructie 295 
De betekenis van leven en dood, licht en duisternis 1 
De grote fout van de mensheid 2 
De verleidingen 13 
Het gevaar van ijdelheid 18 
De terugkeer van het "woord" in de geest 26 
Verduidelijking over de feestdag voor de doden 34 
Spiritualiteit en Wetenschap 36 
De geestziel van de mens is het beeld van de Schepper 44 
Vrije wil en geweten 49 
Reïncarnatie en geestelijk leven 52 
De drie tijdperken op aarde 56 
 
Instructie 296 
De geestelijke evolutie van de mens 2 
De nieuwe komst van God 20 
Geweten moet ons onderzoek leiden 26 
Eeuwige verdoemenis bestaat niet 30 
De schat van de vrede 39 
De grootsheid van het goddelijke werk van het derde tijdperk 45 
De manifestatie van het geestelijk leven 55 
De kracht van de liefde 60 
 
Instructie 297 
Betekenis en doel van het intellectuele werk 2 
We zijn niet alleen 6 
Materialisme binnen godsdiensten en sekten 39 
Profetieën over een betere wereld 68 
 
Instructie 298 
De uitoefening van geestelijke gaven bevrijdt en verheft 1 
Het belang van de voorbereiding van de ziel 19 
De geestenwereld omringt ons 41 
 
Instructie 299 
Kerstmis 1949 2 
Spiritualiteit zonder filosofische besmetting 32 
Het voorbeeld van Jozef 60 
 
Instructie 300 
Het getuigenis van het Spiritualisme 3 
Het belang van de geschriften van het derde tijdperk 17 
Een nieuwe oorlog nadert 33 
Voorbereiding op spiritualiteit 36 
De profeten van alle tijden 50 
 
Instructie 301 
Het stadium van de geestelijke voorbereiding 2 
Brood en wijn van de Geest 5 
Het Zesde Zegel 9 
De kennis van het geestelijk bestaan 10 
De gaven van de Geest 14 
Het waarom van examens 24 



De zending van de Spiritualisten tegenover de jeugd 33 
 
Instructie 302 (1950) 
De weg naar vergeestelijking 2 
In de hut van Emmaüs 3 
De Goddelijke Lessen 5 
Het waarom van reïncarnatie 14 
De zondvloed 15 
Het belang van de geestelijke ark 17 
Het oneindig aantal geestelijke woningen 23 
Niets is voor altijd verloren 31 
De verdwijning van de afgodendienst 36 
 
Instructie 303 
Mentale voorbereiding 1 
De betrekkingen tussen geesten 11 
Iets over het fanatisme en de onwetendheid op de begraafplaatsen 20 
Nu is het tijd om onszelf spiritueel te leren kennen 24 
Iets over de geneugten 27 
De voleinding der eeuwen en het oordeel 35 
Waar is de dood, eeuwige verdoemenis en het vagevuur? 41 
De zeven zegels 52 
 
Instructie 304 
De ontwikkeling van de geest vereist voorbereiding en wilskracht 1 
God is alomtegenwoordig 13 
De tests komen overeen met de fouten 38 
Mentale communicatie na 1950 51 
 
Instructie 305 (1 januari 1950) 
De drie tijdperken en hun geschreven boodschappen 1 
De geestelijke oproep tot de mensheid 2 
De geestziel is de oorspronkelijke 6 
De komst van het uur des oordeels en vergeving voor allen 12 
De Alomtegenwoordigheid van de Goddelijke Trillingen 22 
De Goddelijke Zuiverheid van de Geestelijke Tempel 30 
Het ontwaken van de mensheid tot het spirituele 36 
De doodsstrijd van het tijdperk van materialisme 41 
De missie van Elias 47 
Niet vrees, maar liefde moet u leiden 51 
Een vals geloof 59 
Goddelijke Barmhartigheid en Spirituele Evolutie 64 
Het geweten staat boven het verstand en het hart 67 
Jezus en Christus 71 
Het belang van 1950 74 
 
Instructie 306 (1950) 
De 144.000 uitverkoren geesten 1 
Het mentale merkteken 3 
Eeuwige geestelijke waarden en vergankelijke materiële 14 
De zegen van beproevingen 20 
Kansen om barmhartigheid te betonen (Hebr. 13:16) 27 
Waar geen genade is, is oorlog 35 



1950 is het begin van een nieuw tijdperk 38 
Geroepen en uitverkoren 53 
Geen religiositeit, maar spiritualiteit 59 
De universele taal 65 
 
Instructie 307 
Vrede is het hoogste spirituele goed 1 
Spiritualisering in de praktijk 6 
Woorden tot de maagden 31 
De ware geestelijke familie 36 
Voorbereiding 42 
De geestelijke manifestatie in Mexico 49 
De ontplooiing van de geestelijke gaven 54 
 
Instructie 308 (1950) 
De beklimming van de geestelijke berg 5 
Overgave aan de beproevingen 7 
Jezus en Christus ─ Mens en Geest 20 
Het jaar 1950 en zijn belang 35 
Petrus en Saulus Paulus 42 
De ervaring van de voorbereiding 48 
Genade 52 
 
Instructie 309 
De Universele Goddelijke Aanwezigheid 3 
Spiritualiteit en de ondergang van het materialisme 6 
Ambassadeur van de Vrede 10 
Goddelijke gerechtigheid 14 
De les van Kaïn en Abel 19 
De volmaakte wet van reïncarnatie 22 
Universele broederschap 31 
Schipbreukelingen zonder kompas 35 
Vrijheid van geest 37 
Het voorbeeld van Petrus 38 
De ballingschap van de apostel Johannes op Patmos 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bronlink  
 

De Goddelijke Leer in Mexico 1866-1950 
 

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

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

Goddelijke openbaringen over levenskwesties 
Profetieën voor de derde keer 

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

Tel: +49 (0) 7371 929 66 42, e-mail: manfredbaese@gmx.de  
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El Amor Divino - Oorsprong, bestaan en einde van ons leven en alles wat we zijn 
Boek van het Ware Leven, Volumes VII, VIII, IX, X, XI 

Het Derde Testament 
 

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

Inleiding tot het "Boek van het Ware Leven" (gratis) 
Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 
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Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 

El Tercer Testamento 
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