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Opmerking over deze kwestie: 
Dit deel is getrouw verwerkt naar de inhoud van de bovengenoemde oorspronkelijke Duitse vertaling voor het 
vertaalprogramma DeepL, ProVersion, https://www.deepl.com/translator , dat in 12 talen vertaalt.  
Tot dusver zijn de volgende delen mee vertaald: 
 
Het Derde Testament  
Uit het oorspronkelijke Duits in de talen:  Nederlands, Pools, Russisch, Portugees, Portugees-Braziliaans,. 
Wordt gevolgd door: Japans en Chinees 
Het was tot nu toe beschikbaar in de volgende talen: Engels, Spaans, Duits, Italiaans, Frans...  
Het Boek van het Ware Leven 
Uit het Duits in het Engels: Volumes IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - de andere 5 volumes waren reeds beschikbaar in 
het Engels. 
Verdere vertalingen zullen volgen.  
 
Het is de wil van de Heer om deze werken gratis ter beschikking te stellen van alle mensen. Het is niet Zijn wil 
om dit werk voor geld te verkopen. Alle beschikbare delen kunnen gratis als PDF worden gedownload op het 
internet.  
Het is ook de wil van de Heer om zijn woord over de wereld te verspreiden. Dit moet gebeuren in verband 
met het getuigenis van mijn eigen, spiritistisch voorbeeld. Daarom zijn alle 6 delen van mijn persoonlijke, 
spiritualistische voorbeeld die tot nu toe zijn gepubliceerd, beschikbaar op mijn homepage voor gratis PDF 
download, evenals 5 dichtbundels in het Duits en Engels die zijn gebaseerd op het Boek van het Ware Leven.  
De Heer riep me in Zijn dienst in 2017. Ik heb deze geschiedenis in de bovengenoemde 6 delen opgetekend, 
met vermelding van de datum van elk deel. Het bevat vele dromen, visioenen, geheimen die de Heer mij 
heeft geopenbaard, profetieën, voorspellingen van actuele gebeurtenissen in de wereld. Het is een oproep 
aan de mensheid om wakker te worden en voor mij een fase van zuivering en opstijging en terugkeer naar de 
boezem van de Vader.  
 
Mijn naam, Anna Maria Hosta is een geestelijke naam die de Heer in 2017 aan mij openbaarde.  
Hosta, vertelde de Heer mij, heeft de volgende betekenis:  
Hos... (de achternaam van mijn man) - Hos - t.... (gastheer, brood des levens, woord van God) en  
Hos...t...A (A als in mijn naam, Anna)  
Mijn burgerlijke naam is van geen belang, want het is de wil van de Heer dat het WOORD de harten beroert 
en dat deze zich oriënteren op het woord, niet op de boodschapper. De boodschapper is slechts de drager 
van het WOORD en dit is God zelf. Het is de essentie van al Gods eigen ervaringen met de wezens die Hij 
geschapen heeft, en het is voor hun onderricht, zodat zij het kunnen bestuderen om zichzelf te zuiveren en te 
vervolmaken, met het doel om tot God terug te keren en weer in de schoot van de Vader binnen te treden.  
 
Anna Maria Hosta 
Vreedzame Christus op Aarde 
https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  
E-mail: a.m.hosta@web.de  
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Voorlopige nota 
De lezer zal opmerken dat in de tekst van de delen die het "Boek van het ware leven" vormen sommige 

thema's herhaald worden, soms met een te grote frequentie, hoewel ze altijd op verschillende manieren 

worden ontwikkeld; dit is een steeds terugkerende bijzonderheid van deze compilatie van de leringen die 

van de Heer zijn ontvangen. 

In dit verband moeten wij bedenken dat de boodschappen in dit boek zijn ontvangen in meer dan vijftig 

verschillende plaatsen van samenkomst, verspreid over deze hoofdstad en over het hele land (dat wil 

zeggen Mexico, red.), en dat deze boodschappen anderzijds zijn ontvangen door een groot aantal 

woordbemiddelaars. 

Waarlijk bewonderenswaardig is de innerlijke samenhang van het geheel van de leringen van de 

Goddelijke Meester, die bevestigt dat het woord dat van de lippen kwam van hen die voor deze 

manifestatie waren uitgekozen, waarheid is. 

"Mijn Woord is één met allen," zei de Heer door Zijn stemdragers, en zo was het in waarheid; want wat 

Hij met één openbaarde, bevestigde Hij met al de anderen, en Hij voegde eraan toe: "Grote waarheden 

openbaar Ik u door verschillende Woorddragers, want één zou niet volstaan om het licht van Mijn 

Goddelijkheid over te brengen." 

Hetzelfde gebeurde met de boodschap die de Goddelijke Meester in het Tweede Tijdperk aan de 

mensheid openbaarde. Vier van de discipelen van Zijn onderricht hebben aan de mensen schriftelijke 

getuigenissen nagelaten van wat zij hadden gehoord, en de overeenkomst die bestaat tussen de vier wijzen 

van voorstelling is verbazingwekkend, vele passages worden in bijna dezelfde vorm herhaald in elk 

geschrift. De overtuigingskracht die de vier Evangeliën verkrijgen door hun onderlinge bevestiging samen 

is buitengewoon, want in alle wordt men gewezen op de kern van de waarheid. 

Wij hopen dat deze korte uiteenzetting de lezer van dienst zal zijn om in de boodschappen van het 

derde tijdperk de aanwezigheid van een soortgelijk wonder te ontdekken als het wonder waarnaar wij 

hebben verwezen. 

De Commissie voor de samenstelling van het Boek van het Ware Leven  
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Inleiding 
Na het verschijnen van het eerste deel kwamen er veel verzoeken van lezers om meer te weten te 

komen over de oorsprong van het Geestelijk Werk van Christus. In antwoord op dit verzoek zal dit tweede 

deel beginnen met het hoofdstuk: 

OPKOMST EN EERSTE BEGIN VAN GODDELIJKE OPENBARINGEN IN MEXICO. 

De grote gebeurtenis, zoals ongetwijfeld voorgesteld door de Goddelijke Aankondigingen, was 

wijselijk voorbereid door de hand van God. De uitverkorene was Roque Rojas, geboren in de hoofdstad 

van Mexico in 1812. Hij was een eenvoudig, vroom man die zich sinds zijn jeugd aan religieuze zaken had 

gewijd. Toen gebeurde het in de nacht van 23 juni 1861, dat hij een geestelijk visioen kreeg, en een 

innerlijke stem tot hem zei: "Roque, jij bent uitverkoren om de sterke "Rots van Israël" te zijn." - Vanaf 

die tijd hoorde hij vaak innerlijke stemmen waarvan hij de betekenis eerst niet begreep. Geestelijke 

verschijningen kwamen ook tot hem. Dit alles bracht hem in grote verwarring en hij vreesde zijn verstand 

te verliezen. In zijn wanhoop vroeg hij de stem die hij hoorde om hem te vertellen wie er tegen hem sprak. 

En hij hoorde duidelijk, "Het is Gabriel die tot u spreekt." - Vanaf dat moment werd Roque Rojas innerlijk 

kalm, want hij wist nu van wie de stem kwam, en zo vaak hij hem hoorde concentreerde hij zich om de 

betekenis van de woorden te begrijpen. Zijn taak was hem duidelijk geworden, en volgens de instructies 

verzamelde hij gelijkgestemde mannen en vrouwen om zich heen. Op een van deze bijeenkomsten 

openbaarde zich de geest van Elia door de geest van Roque Rojas, die zei: "Ik ben de profeet Elia, die van 

de transfiguratie op de berg Tabor." Hij gaf de eerste leringen aan de aanwezigen en opende voor hen dat 

het "Derde Tijdperk", het Tijdperk van de Heilige Geest, aan het aanbreken was. De Geest van Elia was 

onvermoeibaar aan het werk bij de toerusting van de eerste discipelen, zoals Hij reeds de weg voor Jezus 

in het tweede tijdperk had bereid door Johannes de Doper. Op 1 september 1866, te midden van een 

talrijke vergadering, zalfde Elia, door zijn instrument Roque Rojas, zeven gelovigen om aan het hoofd van 

de zeven vergaderplaatsen te staan en de zeven zegels voor te stellen. Vermoedelijk werd op deze dag ook 

de eerder door Roque Rojas ontvangen Goddelijke Openbaring bekendgemaakt, die de geboden van 

Mozes, de leringen van Jezus en de instructies van Elia in één wet van 22 geboden verenigde. - Op een 

eerdere bijeenkomst waren 12 mannen en 12 vrouwen gezalfd die later zouden dienen als "stemdragers" 

van de Goddelijke Meester. 

Toen het zover was, rustte de Goddelijke Straal voor de eerste keer op een jonge vrouw, Damiana Oviedo, 

als het uitverkoren instrument door wie Christus sprak. 

Alles vond plaats in grote eenvoud, volgens de Goddelijke Wil; het begin was nederig, als gevolg van 

menselijke zwakheden en onvolmaaktheden. Maar aan het begin van deze eeuw waren er reeds 

verschillende gemeenschappen waarin Christus zich bekend maakte door middel van uitverkoren 

instrumenten. Deze personen, mannen en vrouwen, zijn door God uitgekozen en voorbereid om in 

geestelijke vervoering op te treden als instrumenten voor de manifestatie van Zijn boodschappen. In het 

Spaans is het woord "portavoz", wat stemdrager, woorddrager of mondstuk betekent. - Tussen 1930 en 

1950 had de geestelijke leer zich geconsolideerd en verspreid over vele gemeenschappen in de hoofdstad 

en in de gehele Mexicaanse Republiek. Christus openbaarde zich, onopgemerkt door de grote menigte, in 

glorierijke leringen. Het was de terugkeer van Christus in de Geest, in het Woord. Volgens de wil van God 

duurden de manifestaties in Mexico tot het jaar 1950, en in de laatste jaren daarvoor werden de preken van 

de Goddelijke Meester opgenomen. Een groep trouwe volgelingen van de Geestelijke Beweging 

verzamelde de transcripties en begon in 1956 met de publicatie van het eerste deel in het Spaans. In totaal 

bestaat de leer nu uit 12 delen. - Als men bedenkt dat de Goddelijke Openbaringen door verschillende 

stemdragers in de respectievelijke, talrijke gemeenten bekend werden gemaakt, en dat de boodschappen in 

hun betekenis volledig met elkaar overeenstemmen, is dit een extra bevestiging dat het Woord dat van de 

lippen van de uitverkorenen kwam, de Goddelijke Waarheid is. 

Na 1950 bleven de leden van de gemeenten bijeenkomen in de verschillende vergaderplaatsen, en zij 

gingen te werk volgens de eerder door de Heer gegeven instructies: Geestelijke verheffing werd beoefend 

door stil gebed, en daarna werd een onderricht voorgelezen. Daarna gaven de "profeten", die de gave van 

het geestelijk zien bezitten, getuigenis van wat de hemelse Vader hun toestond te aanschouwen. Anderen, 
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begiftigd met de gave van intuïtie, legden verschillende thema's van de voorgelezen preek uit en werkten 

ze verder uit. Op deze wijze moest de vergeestelijking van de leden worden bevorderd. 

De schrijver van deze regels had het geluk in 1930 naar Mexico te gaan voor een beroepsopleiding. 

Gedurende vele jaren genoot ik van de geneugten van een nieuwe wereld en professioneel succes. In 1942, 

terwijl de grote strijd der volkeren in verschillende oorlogsgebieden woedde, kwam ik in de hoofdstad van 

Mexico in contact met de Goddelijke Boodschappen en voelde mij er onmiddellijk door aangesproken. 

Niettemin onderzocht ik de boodschappen eerst kritisch, totdat ik spoedig inzag dat het echte openbaringen 

van de Hemelse Vader waren. Ik was toen een gretig toehoorder en persoonlijk getuige van hen. - Er was 

een tijd dat we een groep van wel 20 Duitsers vormden binnen de Mexicaanse gemeenschap waar we 

luisterden. Sommige landgenoten trokken zich echter terug. 

Elf jaar geleden, toen de tijd gekomen was dat ik mijn beroepsactiviteit in Mexico wenste te 

beëindigen, keerde ik naar Duitsland terug. Spoedig daarna begon ik, samen met mijn vriend Traugott 

Göltenboth, het eerste deel in het Duits te vertalen om de geweldige openbaringen toegankelijk te maken 

voor Duitstalige belangstellenden. Het eerste deel is al enige tijd vertaald en werd enige tijd geleden 

gepubliceerd door Otto Reichl Verlag, Remagen, onder de titel: "Boek van het ware leven". Nu is het 

tweede deel voltooid, en wij wensen dat ook dit zijn gezegende weg mag vinden naar de harten van de 

Duitse geestelijke broeders en zusters. 

 

Walter Maier 

Werknemers Traugott Göltenboth 
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Instructie 29  
1 leerlingen, wederom ben Ik onder u; maar omdat de vorm waarin Ik Mij manifesteer nieuw is, 

twijfelt u zonder te beseffen dat u niet moet blijven stilstaan bij vormen, want op deze manier zult u niet te 

weten komen waar de waarheid is. 

2 Het middel waardoor Ik Mij in deze tijd manifesteer is de mens; dit is de reden waarom jullie aan 

Mijn manifestatie twijfelen. Mijn boodschap ligt in de essentie van het woord dat door de lippen van de 

stemdrager komt. 
Benaming van de personen door wier geest als instrument de Heer zich bekend maakt. In het Spaans is het woord 

"portavoz", dat wil zeggen: stemdrager, woordbemiddelaar of mondstuk. 

3 Vandaag twijfel je opnieuw. Willen jullie dat Ik kom zoals in het verleden? Vergeet niet dat je toen 

ook twijfelde! 

4 Ik spreek niet tot u door middel van een geleerde of een filosoof, want dan zoudt gij het woord niet 

aan Mij hebben toegeschreven, maar aan hem. In plaats daarvan openbaar Ik Mij door de nederige, de 

onwetende en de onhandige, zodat wanneer u de onbeduidendheid en de schamelheid van zijn menselijke 

verschijning vergelijkt met de grootsheid en de wijsheid van het woord dat uit zijn mond komt, u tot het 

inzicht moet komen dat alleen de Heer op deze wijze tot u kan spreken. 

5 Er zijn er ook, die zich in hun twijfel afvragen: Is het werkelijk de Meester? Ben ik op de goede 

weg? Is dit niet een werk van verleiding? - Maar wanneer jullie je dit afvragen, horen jullie Mijn 

liefdevolle woord tot jullie zeggen: Heb je vrede gevoeld op deze weg? Heeft u troost gevonden en bent u 

hersteld van uw ziekte? - Dan belijd je het aan je geweten en zeg je: Ja, ik heb dit alles ervaren en 

ontvangen. 

6 Het is nog niet de tijd voor jullie allemaal om te geloven. De tijden, de beproevingen en de 

gebeurtenissen zullen de mensen wakker schudden, en morgen zullen zij zeggen: "Waarlijk, Hij die hier 

was en tot ons sprak was de goddelijke Meester. 

7 Ik onthul jullie vele geheimen van de geest, opdat jullie jezelf leren kennen en zo ook jullie Vader 

beter leren kennen. 

8 De mensen die God bestuderen zijn het er niet mee eens. Welke zijn in de waarheid? De 

wetenschappers zijn het niet met elkaar eens. Welke zijn in het recht? Godsdienst en wetenschap zijn altijd 

met elkaar in strijd geweest, zonder dat de mensen begrepen dat het geestelijke en het stoffelijke in 

volmaakte harmonie samenleven, en daarmee het ware werk van de Schepper vormen. De ene heeft een 

andere zending onder de mensen dan de andere; maar zij moeten zijn als het goddelijke werk, in harmonie 

met elkaar zoals alle wezens van de schepping. 

9 Hoeveel vloeken heeft de godsdienst niet tegen de wetenschap geslingerd, en hoe vaak heeft de 

wetenschap de godsdienst het bestaan van het geestelijk leven niet ontkend! De godsdienst berust op het 

kwaad dat de wetenschap de mensheid heeft aangedaan, en de wetenschap gebruikt als wapen het 

fanatisme en het bijgeloof dat de dienaren der godsdiensten de mensheid hebben bijgebracht. 

10 Voorwaar, Ik zeg u: het ontbreekt sommigen aan kennis van de waarheid die de natuur bevat, en 

het ontbreekt anderen aan de juiste uitleg van Mijn wet. 

11 Ik ben de Koning van de Vrede. Ik heb Mijn zwaard getrokken en ben gekomen met de bedoeling 

te vechten om alle zonde en duisternis te vernietigen. Zij die Mij volgen moeten niet vrezen als zij door 

hun ouders of hun kinderen verkeerd worden beoordeeld, want Mijn Liefde zal hen compenseren in hun 

strijd. 

12 Zelfs in het Tweede Tijdperk beoordeelden sommigen anderen verkeerd, want terwijl sommigen 

naar Jezus luisterden, verwierpen anderen Hem. 

13 Mijn nieuwe soldaten zullen op weg moeten gaan om deze boodschap te verkondigen onder de 

mensen die Mijn waarheid hebben vergeten, door hun werken en voorbeeld. Vandaag vind ik Mijn woord 

alleen in stoffige boeken. De mensheid is afgedwaald van het ware pad en is gewend geraakt aan zonde, 

ondeugd en losbandigheid. Zonde stoot hen niet langer af, misdaad vervult hen niet langer met afschuw, 

noch raakt overspel hen. 



U 29 

10 

14 Mensheid, hier heb je Mijn Woord in beperkte vorm, zodat je het kunt begrijpen. Maar als jullie 

bewijzen willen hebben van Mijn aanwezigheid, Ik heb jullie al bewijzen gegeven en Ik zal jullie er nog 

meer geven, maar weent niet en scheurt jullie haren niet als zij komen. 

15 In het tweede tijdperk ging Jezus eens op reis, gevolgd door enkele van zijn discipelen. Zij hadden 

een berg beklommen, en terwijl de Meester die mannen met bewondering vervulde door Zijn woorden, 

zagen zij plotseling het lichaam van hun Heer getransfigureerd, zwevend in de ruimte, met de geest van 

Mozes aan Zijn rechterhand en die van Elia aan Zijn linkerhand. 

16 Bij die bovennatuurlijke aanblik wierpen de discipelen zich op de aarde, verblind door het 

goddelijke licht. Maar zij bedaarden zich onmiddellijk en stelden hun Meester voor, dat Hij de purperen 

mantel der koningen over Zijn schouders zou leggen, en evenzo over Mozes en Elia. Toen hoorden zij een 

stem nederdalen uit de Oneindige, die zei: "Dit is Mijn lieve Zoon, in wie Ik Mijn welbehagen heb; luistert 

naar Hem!" 

17 Grote vrees kwam over de discipelen toen zij die stem hoorden, en toen zij opkeken, zagen zij 

alleen de Meester, die tot hen zei: "Vrees niet, en vertel dit visioen aan niemand, totdat Ik ben opgestaan 

uit de doden." Toen vroegen zij hun Heer: "Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerder moet 

komen?" En Jezus antwoordde hun: "Voorwaar, Elias zal komen en alle dingen rechtzetten. Maar ik zeg u, 

dat Elia reeds gekomen is, en zij erkenden hem niet; maar zij deden met hem wat zij wilden." Toen 

begrepen de discipelen dat Hij tot hen sprak over Johannes de Doper. 

18 Hoe dikwijls heb Ik in deze tijd voor jullie ogen het lichaam doen verdwijnen waardoor Ik Mijzelf 

meedeelde*, opdat jullie Mij zouden kunnen aanschouwen in de menselijke gedaante waarin de mensheid 

Jezus heeft gekend, en toch hebben jullie je niet neergeworpen voor de nieuwe transfiguratie. 
De Heer verwijst hier naar de vele getuigenissen van de geestelijke zieners onder de toehoorders, die getuigden 

dat het lichaam van de stemdrager verdween en dat zij de gedaante van Jezus daarvoor in de plaats zagen. 

19 Mijn Werk is de Geestelijke Berg waartoe ik jullie uitnodig om hem te beklimmen op wegen van 

liefde, barmhartigheid en nederigheid. Het is de nieuwe berg Tabor, waar het verleden, het heden en de 

toekomst ineenvloeien, en waar de wet, de liefde en de wijsheid tot één essentie zijn verenigd. 

20 Mozes, Jezus en Elia - dit is de weg die de Heer voor de mens heeft uitgestippeld om hem te 

helpen op te stijgen naar het koninkrijk van vrede, licht en volmaaktheid. 

21 Voel in uw leven de aanwezigheid van de boodschappers van de Heer. Geen van hen is gestorven, 

zij allen leven om het pad te verlichten van de mensen die afgedwaald zijn, en om hen te helpen op te 

staan uit hun val en hen te sterken, zodat zij zich met liefde kunnen wijden aan dezelfde in de 

beproevingen van hun schuld. 

22 Ken het werk dat Mozes op aarde volbracht door inspiratie van Jehovah. Bestudeer diepgaand de 

leer van Jezus, door wie het Goddelijk Woord sprak, en zoek de geestelijke betekenis van Mijn nieuwe 

openbaring, waarvan het tijdperk wordt voorgesteld door Elia. 

23 Wanneer gij de volle kennis van deze Goddelijke openbaringen hebt verkregen, vorm daaruit dan 

een boek dat in drie delen zal zijn verdeeld, en gij zult ontdekken dat het eerste spreekt over de Wet, het 

tweede over de Liefde en het derde over de Wijsheid. Dan zult gij begrijpen, dat het de wet is, die leidt, 

dat de liefde verheft, en dat de wijsheid volmaakt. Tenslotte zult gij begrijpen, dat deze openbaringen u in 

volmaakte orde zijn gegeven, verlichtend voor het menselijk leven: dat de leer van de liefde u werd 

gegeven, toen gij reeds een uitgebreide kennis van rechtvaardigheid bezat, en dat evenzo de wijsheid tot u 

zal komen, wanneer gij leeft in overeenstemming met de leer, die de liefde bevat. 

24 Altijd heeft de Heer door mensen tot de mensheid gesproken, want tussen het Goddelijke Wezen 

en de mens staat uw geest, die de hemelse boodschap weergeeft, die de Eeuwige waarneemt en goddelijk 

maakt. 

25 Mozes, Jezus en Elia vertegenwoordigen de drie stadia van ontwikkeling waarin Ik Mijzelf aan 

jullie heb bekend gemaakt: de arm van Mozes, die het tablet van de Wet vasthield en de weg wees naar het 

Beloofde Land; de lippen van Jezus, die het Goddelijke Woord verkondigde; en Elia, die met zijn 

geestelijke manifestaties de poorten opende die jullie leiden naar het Oneindige en naar de kennis van dat 

wat jullie Mysterie noemen. 

26 Ik spreek met jullie, Ik spreek tot jullie hart; terwijl jullie, om Mij te horen, dit moeten doen door 

de menselijke mond, hoor Ik jullie wanneer jullie tot Mij spreken in het diepste van jullie wezen. 
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27 Ik ben Christus, die vervolgd, gelasterd en aangeklaagd is in deze wereld. Na alles wat jullie Mij in 

het Tweede Tijdperk in Jezus hebben aangedaan, kom Ik tot jullie om jullie nogmaals te bewijzen dat Ik 

jullie heb vergeven en dat Ik van jullie houd. 

28 Naakt hebben jullie Mij aan het kruis genageld en evenzo keer Ik tot jullie terug, want Ik verberg 

Mijn geest en Mijn waarheid niet voor jullie ogen achter het gewaad van huichelarij of leugen. Maar om 

Mij te kunnen herkennen, moet je eerst je hart zuiveren. 

29 Jullie willen Mij zien in al Mijn grootheid, en zo wil de Meester Zich tonen aan Zijn discipelen; 

maar toch ontmoet Ik jullie bij de eerste stappen, en Ik moet Mijzelf beperken totdat Ik door jullie 

begrepen kan worden. 

30 Wat zou er gebeuren als je plots mijn licht in al zijn glorie zou zien ? Je zou blind worden. En als 

jullie Mijn stem in al zijn kracht zouden horen, zouden jullie je verstand verliezen. - Als al Mijn macht zou 

vrijkomen in de stemdrager door wie Ik Mijzelf manifesteer, wat zou er dan van hem worden? Zijn 

lichaam zou vernietigd worden. 

31 Stem er dus mee in dat de Vader Zich beperkt om door de mensen geestelijk begrepen, gevoeld en 

gezien te worden, want zelfs in deze beperking is Hij volmaakt, wijs en oneindig. Velen van jullie zouden 

willen dat Ik materiële wonderen verricht om te geloven dat Ik het ben die Mij bekend maak. Dit is wat U 

deed in het Eerste Tijdperk, toen Mozes het volk riep om hen door de woestijn naar het Beloofde Land te 

leiden. Velen van u eisten dat hij machtige werken zou verrichten om te geloven dat hij de boodschapper 

van God was, en hem daarom te volgen. 

32 Mozes had genoeg bewijs geleverd dat de ware God met hem was; maar het volk wilde meer 

getuigenis, en toen de boodschapper de scharen aan de voet van de berg Sinaï had gebracht, riep hij de 

macht van Jehovah aan, en de Here verhoorde hem en gaf hem grote bewijzen en wonderen. 

33 Toen het volk dorst had, nam Ik dit als een gelegenheid en door het geloof van Mozes openbaarde 

Ik Mijn macht door water uit de rots te doen ontspringen. Toen het volk honger had, gaf Ik een bewijs van 

Mijn aanwezigheid in het gebed van degene die Israël leidde, door hem het manna te zenden. 

34 Het volk wilde Hem horen en zien, die Mozes door zijn geloof hoorde en zag, en Ik openbaarde 

Mijzelf aan het volk in de wolk en deed hen urenlang Mijn stem horen. Maar het was zo krachtig dat het 

volk dacht dat het zou sterven van angst; hun lichamen beefden en hun geesten huiverden bij die stem van 

rechtvaardigheid. Toen smeekte het volk Mozes, Jehovah te smeken niet meer tot Zijn volk te spreken, 

omdat zij Hem niet konden horen. Zij beseften dat zij veel te onvolwassen waren om rechtstreeks met de 

Eeuwige te communiceren. 

35 In de tijd dat Christus in Jezus onder de mensen woonde, zeiden de mensen toen ze Hem zagen: 

Hoe kan de zoon van de timmerman en van Maria de beloofde Messias zijn, degene die de profeten 

aankondigden en op wie de aartsvaders wachtten? Hoe kan deze onbeduidende man de Zoon van God zijn, 

de Verlosser? - Maar de Meester sprak, en Zijn woord deed hen beven die tot Hem kwamen van goed 

geloof, en zelfs de ongelovigen. Telkens weer eisten de mensen een wonder van Jezus, en Hij deed het. De 

blinde kwam, en tot verbazing van de Farizeeën gaf de Meester hem gezichtsvermogen door hem slechts 

aan te raken. Evenzo herstelde Hij de beweeglijkheid van de verlamde, de melaatse werd gereinigd van 

zijn kwaad, de bezetene werd bevrijd, de overspelige vrouw werd met een woord veranderd, en de doden 

stonden op door Zijn stem. 

36 Alles wat de mensen vroegen om Mij te geloven en te kennen, heb Ik hun toegestaan; want in Mij 

was de macht om hun alles te geven wat zij vroegen, daar in Jezus de goddelijke Geest verborgen was om 

Zichzelf bekend te maken en de Wet te vervullen. 

37 Toen Jezus aan het kruis hing, was er geen geest die zich niet geschokt voelde door de stem van de 

liefde en gerechtigheid van Hem die stierf, naakt als de waarheid zelf die Hij bracht in Zijn woord. Zij die 

het leven van Jezus hebben bestudeerd, hebben ingezien dat er vóór of na Hem niemand was die een werk 

als het Zijne heeft volbracht, want het was een Goddelijk werk dat, door Zijn voorbeeld, de mensheid zal 

redden. 

38 Zachtmoedig kwam Ik om te offeren, want Ik wist dat Mijn Bloed jullie zou veranderen en redden. 

Tot het laatste ogenblik heb ik met liefde gesproken en u vergeven, want ik ben gekomen om u een 

verheven leer te brengen en u de weg naar de eeuwigheid te wijzen met volmaakte voorbeelden. 
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39 De mensheid wilde Mij van Mijn doel afbrengen door de zwakheid van het vlees te zoeken, maar 

Ik heb niet afgezien. De mensen wilden Mij tot lastering verleiden, maar Ik lasterde niet. Hoe meer de 

schare Mij beledigde, hoe meer medelijden en liefde Ik met hen had en hoe meer zij Mijn Lichaam 

schonden, hoe meer bloed er uit vloeide om leven te geven aan hen die dood waren voor het geloof. 

40 Dat bloed is het symbool van de liefde waarmee ik de menselijke geest de weg heb gewezen. Ik 

heb Mijn woord van geloof en hoop nagelaten aan hen die hongeren naar gerechtigheid, en de schat van 

Mijn openbaringen aan de geestelijk armen. 

41 Pas na deze tijd werd de mensheid zich bewust van Wie er in de wereld was geweest. Daarop werd 

het werk van Jezus opgevat als volmaakt en goddelijk, erkend als bovenmenselijk. - Hoeveel tranen van 

berouw! Hoeveel gewetenswroeging in de zielen! 

42 In de tegenwoordige tijd verschijn Ik geestelijk aan u op de berg der volmaaktheid en heb aan mijn 

zijde, zoals in het visioen van die discipelen, Mozes en Elia - zij zijn de drie boodschappers die de mensen 

de weg van de geest hebben gewezen door de vervulling van de wet. 

43 Mozes gaf de in steen gehouwen Wet aan de mensheid, Jezus bracht Zijn Wet van Liefde tot zijn 

hoogste bloei aan het Kruis, en Elia, als een Goddelijke Straal, verlichtte iedere geest met Wijsheid 

gedurende deze tijd. Elke afgezant had zijn tijd om de mensheid de Goddelijke boodschap, de 

openbaringen en de profetieën te doen begrijpen. 

44 Mozes werd uit het water gered zodat hij, als volwassene, zijn volk kon verlossen en hun de wet 

van God kon geven. 

45 "Het Woord" werd mens om de mensheid met zijn voorbeeld te zeggen: "Ik ben de Weg, de 

Waarheid en het Leven." Maria, de Maagdelijke Moeder, was de gezegende ladder waarop Christus 

afdaalde naar de mensheid. Maria, de heilige en lieve Moeder van Jezus, voedde in haar schoot Hem, die 

later alle geesten zou voeden met het goddelijk brood van Zijn Woord. 

46 Alles wat Christus u vertelde en u leerde met zijn werken, was een wet die bevestigde wat u door 

Mozes had ontvangen. Maar niet alles was gezegd, niet alles was geopenbaard, het moest nog komen dat 

Elia zou komen in vervulling van de profetieën en Mijn Woord, om opnieuw Mijn komst voor te bereiden. 

Daartoe heeft hij zich door de menselijke geest aangekondigd als middelaar door middel van zijn 

lichtstraal, om de geesten, de harten en de zintuigen te verlichten, om inzicht te brengen in wat reeds 

geopenbaard was en om de mensen voor te bereiden op de nieuwe openbaringen en verlichtingen die ik u 

in dit Woord wil toevertrouwen. 

47 Degenen die luisterden naar de eerste bijeenkomsten in 1866 hoorden de woorden: "Ik ben Elia, de 

profeet van het eerste tijdperk, dat van de Transfiguratie op de berg Tabor; bereidt u voor, want de zeven 

zegels zijn u bekend gemaakt en de poorten van het geheimenis zijn voor u geopend, opdat gij de weg tot 

uw verlossing moogt zien." 

48 Ook op dit ogenblik word ik, samen met Mozes en Elia, gezien door het geestelijk gelaat van hen 

die deze kostbare gave hebben ontwikkeld. - Sommigen doodsbang en anderen berouwvol, staat gij voor 

deze gedaanteverandering; maar dit licht en deze genade zullen over de gehele wereld worden uitgestort. 

49 "Mozes "*, kijk naar je volk. Het is dezelfde die je door de woestijn leidde op zoek naar het 

Beloofde Land. Verspreid en zwervend, beweegt het zich door de wereld. Terwijl sommigen begrepen 

hebben dat het Land van Belofte in Mijn boezem ligt en dat men het bereikt door de liefde die Mijn Woord 

leert, hebben anderen de wereld in beslag genomen alsof het hun laatste huis en hun enige bezit was. Zij 

geloofden niet in de Messias, noch voelden zij de aanwezigheid van de Heilige Geest. Keer in de geest tot 

hen terug en wijs hen opnieuw de weg naar het beloofde land, naar het hemelse vaderland. Maar als zij u 

niet geloven - verduister dan de zon, laat de maan haar licht verliezen en laat de aarde beven, want dit volk 

zal ontwaken en nooit meer dwalen." 
* De Heer spreekt hier tot Mozes die in de geest aanwezig is. 

50 Mijn helpende liefde is met de mensheid. Bij elke dageraad bied Ik de mensen vrede aan, maar zij 

hebben Mijn liefde niet gewild. Zij hebben oorlog gecreëerd, en zij verwerven hun eigen recht. Daarom 

zal het onkruid worden uitgehaald en al wat onrein is zal worden weggespoeld in het water van liefde en 

vernieuwing. 

51 Na de dood komt de opstanding tot het ware leven; na de oorlog komt de vrede, en zodra de chaos 

voorbij is, zal het licht schijnen in de gewetens, want Ik ben het Licht der wereld. 
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52 Het jaar 1950 zal komen, en tot dan zullen vele stemdragers Mijn Woord overbrengen. Ook in 

andere naties zal ik gehoord worden. Maar op de laatste dag van Mijn manifestatie zal de geestelijke vallei 

haar blik op u vestigen: de zielen van de bewoners van de aarde, die van uw ouders, en de aartsvaders en 

de rechtvaardigen zullen aanwezig zijn. Zalig zijn zij die Mijn wet gehoorzamen, want zij zullen als 

schapen van de goddelijke Herder worden geoordeeld; maar wee de ongehoorzamen, want zij zullen als 

bokken worden geoordeeld. 

53 "Elijah, jij bent het licht". In deze tijd, die de uwe is, is aan de mensheid geopenbaard dat haar niet 

drie wetten zijn gegeven, maar één, uitgelegd in drie tijden, samengevat in twee geboden: God meer lief te 

hebben dan alle geschapen dingen, en elkander lief te hebben". - Vandaag maak Ik Mijzelf bekend om 

Mijn volk te herinneren aan vroegere leringen en ook om hen Mijn nieuwe openbaringen aan te kondigen. 
* Hier spreekt de Heer tot Elia die in de geest aanwezig is. 

54 Op deze dag, waarop jullie het moment gedenken waarop Elia de Derde Tijd voor de mensheid 

opende*, waarop Hij zich bekend maakte door het verstand van de mens - voel de liefde van jullie 

Meester, bevrijd je van bitterheid en verstevig je schreden op de weg naar de verlossing! 
* Op 1 september 1866 

55 Leef in harmonie met Mijn openbaringen van de drie tijden en maak uw bestaan tot een 

onuitputtelijk toevluchtsoord van rechtvaardigheid, liefde en wijsheid voor altijd. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 30  
1 In de leringen die Ik jullie geef, heb Ik jullie "het volk van Israël" of "het zaad van Jakob" 

genoemd, en naarmate je Mijn leringen bent gaan begrijpen, ben je je ervan bewust geworden dat je 

geestelijk behoort tot het ras van dat oude volk, dat uitverkoren is uit de volkeren van de aarde om de 

opdracht te vervullen Mijn openbaringen aan de mensheid door te geven. 

2 Het zaad dat Ik aan Jakob heb toevertrouwd betreft de geest en niet het lichaam, zoals de mensen 

ten onrechte hebben aangenomen. Want ik zeg u: Als de erfenis die de eerste aartsvaders aan Israël hebben 

nagelaten van fysieke aard was geweest, zou het nog steeds profeten, afgezanten en verlichte mensen 

voortbrengen. Ziet, hoe dat volk in plaats daarvan ketenen van geestelijke en stoffelijke ellende draagt, 

wetende dat het niet langer kan hopen op de komst van een Messias, omdat het heeft begrepen dat Hij, Die 

hun beloofd was, in de schoot van hun volk heeft gewoond en niet is herkend. 

3 De geest van Israël als ras is in slaap gevallen, verzonken in een droom die eeuwenlang heeft 

geduurd, en het kan de waarheid niet zien, omdat het slechts heeft geleefd voor de genoegens van de 

wereld, in de verwachting hier zijn Beloofde Land, zijn oordeel en zijn heerlijkheid te verkrijgen. Maar 

denk niet dat zijn slaap eeuwig zal zijn. Neen, nu ellende, pijn en vernedering als een nieuwe lijdensbeker 

door dat volk zijn gedronken, begint zijn geest te ontwaken en door bezinning zijn weg te vinden, en 

daarbij ontdekt het geleidelijk, dat alle profetieën en tekenen, die het de komst van de Messias 

aankondigden, getrouw in Christus zijn vervuld. 

4 Niet veraf is zijn ontwaken op de meest omvattende wijze; reeds nadert zijn geestelijke dageraad. 

Maar eerst zal hij het materialisme van de mensheid vernietigd zien worden door zijn eerzuchtige 

aspiraties, zijn egoïsme en zijn onedele hartstochten. 

5 Wanneer dat volk zichzelf ervan overtuigt dat het koninkrijk van ware vrede en genade niet op 

aarde is, dan zal het Christus zoeken, de verstotene, de verstotene, en tot Hem zeggen: "Meester, Gij hebt 

gelijk, de vrijheid is alleen in hen die de vergeestelijking liefhebben. Want wij die naar materiële goederen 

hebben gestreefd, hebben daardoor slechts bereikt dat wij slaven zijn geworden." 

6 Als uit die harten deze belijdenis van Mij opstijgt, zal Ik onder hen Mijn nieuwe profeten doen 

verschijnen, die hen zullen helpen zich voor te bereiden op de weg van vergeestelijking, die de weg van 

hun bevrijding zal zijn. Wees niet verbaasd dat zij die eeuwenlang in hun evolutie hebben stilgestaan, er in 

korte tijd in slagen de weg af te leggen die zo lang duurde voor anderen die hen voorafgingen, en dat zij 

hen zelfs inhalen. 

Vergeet niet dat velen van hen een geest bezitten die vanaf de vroegste tijden naar de aarde is 

gezonden, en dat zij, wanneer hun verzoening is volbracht, opnieuw hun plaats zullen innemen onder de 

uitverkorenen van de Heer om licht te brengen aan hun broeders uit alle volkeren. 

7 Wanneer zij die de naam "Israël" dragen op grond van hun ras, op dezelfde wijze diegenen 

ontmoeten die dat zijn door de Geest, zullen beiden zich verenigen, erkennend dat zij beiden behoren tot 

dat gezegende zaad dat ontkiemd is door de profeten, door de patriarchen van het Eerste Tijdperk, en dat 

bewaterd is met het bloed van de Verlosser om tot bloei te komen in deze tijd van licht waarin jullie naar 

Mij luisteren. Nu hebben jullie Mij in de geest bij jullie, hoewel jullie er soms aan twijfelen en zeggen: 

"Hoe kan ik geloven dat de Meester met ons in verbinding staat en zich voor dit doel bedient van zo'n 

onvolmaakte en arme bemiddelaar?" - Maar dit is niet de eerste keer dat jullie aan Mijn aanwezigheid 

onder jullie twijfelen; zelfs in het Tweede Tijdperk zeiden de mensen: "Hoe kan de zoon van de 

timmerman de verwachte Messias zijn?" 

8 Mijn kinderen, jullie kunnen niet doordringen tot Mijn hoge raad. Maar nu Ik u de geheimen 

openbaar, die gij niet begrepen hebt, open dan uw zinnen en uw harten, opdat gij de diepere betekenis van 

vele Goddelijke openbaringen moogt kennen, voor zover het uw Heer behaagt u die te openbaren. 

9 Toen in de Tweede Era, onder Mijn discipelen of onder de scharen die Mij volgden, iemand vroeg 

of Ik tot u zou kunnen terugkeren, had Ik geen reden dit voor hen te verbergen en Ik legde hun uit dat Mijn 

terugkeer zou zijn in een tijd van grote beproevingen voor de mensheid, die zou worden voorafgegaan 

door grote gebeurtenissen en omwentelingen op de verschillende gebieden van uw leven. 
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10 De belofte die Ik u gegeven heb, heb Ik vervuld, want geen van de voorafgaande tekenen heeft 

ontbroken, noch een van de aangekondigde gebeurtenissen. Niettemin heeft de mensheid, verzonken in 

geestelijke lethargie, de tekenen van Mijn aanwezigheid onder de mensen onopgemerkt laten voorbijgaan. 

11 Niemand wachtte op Mij, Ik vond jullie harten koud, de lamp der liefde gedoofd. Je sliep een slaap 

die enkele eeuwen duurde. Slechts weinigen ontwaakten op de roep van de boodschapper van de Heer die 

tot u kwam om aan te kondigen dat Ik aan de deuren van uw harten klopte. 

12 Mijn eerste manifestatie vond plaats op een nacht terwijl de mensen sliepen, net als de nacht dat ik 

mens werd om onder jullie te leven. Als er weinigen waren die Mij bij die gelegenheid ontvingen, dan 

waren er nog minder die bij Mijn nieuwe verschijning aanwezig waren. Maar neem Mijn woorden niet als 

een verwijt, want dat zijn ze niet: Ik ben de volmaakte Liefde die jullie voor altijd bezielt. 

13 Ik ben gekomen om u de weg te wijzen die u zal leiden naar uw verlossing temidden van deze 

onmetelijke zee van boosaardigheid. Maar er zijn maanden en zelfs jaren voorbijgegaan sinds het moment 

van Mijn eerste manifestatie, en sindsdien zijn de "zwervers" gekomen, één voor één, op zoek naar de 

aanwezigheid van de Meester, en vandaag zijn het niet enkelen die aanwezig zijn bij Mijn manifestaties, 

nu vormen zij grote menigten. 

14 Denk niet dat allen die naar Mij luisteren overtuigd zijn van deze waarheid. - Nee. Terwijl voor 

sommigen dit Werk het grootste is dat hun hart bezielt, is het voor anderen iets dat zij niet kunnen 

bevatten, en dan oordelen zij, analyseren en onderzoeken zij, en wanneer zij de waarheid niet vinden in de 

vorm waarin zij die wensen, eisen zij een bewijs van Mij om te geloven, net als Thomas deed. Hierop 

zeide Ik tot hen: Stel Mij niet op de proef, Ik geef u genoeg bewijzen van Mijn tegenwoordigheid, van 

Mijn waarheid en van Mijn liefde. - Maar zij blijven bij hun eis en zeggen: "Als de Meester in de tweede 

Era, toen Hij al in de geest was, voor Thomas materialiseerde* om het bewijs te leveren van zijn ongeloof, 

- waarom doet Hij ons, de ongelovigen, dan nu niet de gunst om voor ons te materialiseren, al is het maar 

voor een ogenblik?" 
* een zichtbare vorm aannemen 

15. Ja, Mijn kinderen, jullie zouden Mij terecht om bewijzen vragen als jullie onvolwassenheid met de 

werkelijkheid overeen zou komen en als jullie onwetendheid waar zou zijn. Maar jij draagt een 

ontwikkelde geest in je die geen materiële bewijzen nodig heeft om te geloven. Wat jullie moeten doen is 

dematerialiseren*, dan zullen jullie je ervan bewust worden dat jullie in staat zijn om Mijn nieuwe leringen 

te begrijpen en dat het niet nodig is dat Ik Mijn Aanwezigheid materialiseer. 
spiritueel worden 

16 Geloof in Mij vanwege de geestelijke betekenis van Mijn Woord; het is duidelijk en zal u niet in 

verwarring brengen. Weet je nog dat ik toen zei: "De boom herkent men aan zijn vruchten." Nu zeg Ik u: 

Mijn Woord zal gekend worden door zijn geestelijke betekenis. 

17 Vaak hebben mensen gevraagd waarom Jezus, zelfs nadat Hij gekruisigd was, Zich liet zien door 

de zondares Magdalena, en daarna Zijn discipelen opzocht, maar er is niets bekend van dat Hij Zijn 

Moeder bezocht. Hierop zeg Ik u, dat het niet nodig was Mijzelf aan Maria bekend te maken op dezelfde 

wijze als Ik dat aan hen heb gedaan. Want de eenheid tussen Christus en Maria heeft altijd bestaan, zelfs 

voordat de wereld bestond. 

18 Door Jezus heb Ik Mij aan de mensheid geopenbaard om zondaars te redden, en na de kruisiging 

heb Ik hen naar Mij laten kijken om het geloof te doen herleven van hen die Mij nodig hadden. Maar 

waarlijk, Ik zeg u, Maria, Mijn liefhebbende Moeder als mens, behoefde zich van geen enkele smet te 

reinigen, noch kon zij een gebrek aan geloof hebben, want zij wist wie Christus was nog voordat zij Hem 

haar moederlijke schoot aanbood. 

19 Het was niet nodig Mijn Geest te vermenselijken om diegene te bezoeken die, met dezelfde 

zuiverheid en zachtmoedigheid waarmee zij Mij in haar schoot ontving, Mij terugbracht naar het 

Koninkrijk waaruit Ik was voortgekomen. Maar wie kan de vorm kennen waarin Ik tot haar sprak in haar 

eenzaamheid, en de Goddelijke streling waarmee Mijn Geest haar omringde? 

20 Zo antwoord Ik aan hen, die Mij deze vraag hebben gesteld, omdat zij dikwijls meenden, dat Jezus' 

eerste bezoek aan Zijn Moeder had moeten zijn. 
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21 Hoe verschillend moest de vorm zijn, waarin Ik Mij aan Maria bekend maakte, van de vorm die Ik 

gebruikte om Mij aan Magdalena en Mijn discipelen bekend te maken. 

22 Maria voelde Mij in haar geest. Maria rouwde niet om Mij, noch weende zij om de dood van Jezus. 

Haar smart betrof de gehele mensheid, die zij aan de voet van het kruis van haar Zoon had ontvangen als 

een goddelijk geschenk van de Eeuwige, en waarvoor zij de zuiverheid van haar lichaam en haar bloed had 

geofferd, opdat Het Woord mens zou worden. 

23 Maar toen Ik op de weg naar Emmaüs een aantal van Mijn discipelen inhaalde, herkenden zij, 

hoewel zij Mij zagen, hun Meester niet in die zwerver, totdat Ik hun Mijn Goddelijk Woord liet horen. En 

toen Thomas Mij zag, liet hij zich de wonde in Mijn zijde tonen om zich ervan te overtuigen dat Hij die hij 

dood achtte, in feite leefde. Want hiertoe ben ik gekomen: om sommigen tot het geloof geboren te doen 

worden en anderen daartoe te doen opstaan. 

24 Vandaag wilde Ik niet alleen Mijn boodschap aan jullie openbaren, maar jullie ook leren hoe je die 

het beste kenbaar kunt maken. 

25 In de tijd van Mijn prediking heb Ik uw ziel bijgestaan in haar ontwikkeling, door ontberingen weg 

te nemen, karakters te verzachten, leerlingen op te wekken opdat zij hun hart zouden wijden aan de 

naastenliefde, aan de vervulling van Mijn gebod, dat Ik zo vaak tot u heb herhaald toen Ik u zei: "Hebt 

elkander lief". Maar hoewel de tijd voor jullie nog niet gekomen is om te beginnen met het verspreiden 

van Mijn Woord, omdat jullie nog niet de noodzakelijke toerusting hebben verkregen, heb Ik aan allen die 

drinken uit deze fontein van gezondheid, zedelijkheid en leven, toegestaan dat zij beginnen met het in 

praktijk brengen van Mijn Goddelijke leringen, zodat zij zich kunnen trainen en wapenen voor de 

komende strijd, zodat zij met hun goede werken nieuwe harten kunnen overtuigen, die later ook arbeiders 

en nieuwe zaaiers zullen zijn op de velden van de Heer. 

26 Vandaag zie ik dat sommigen overdreven timide en geheimzinnig zijn, terwijl anderen juist 

opschepperig zijn. Maar ik wil niet dat je in een van deze uitersten valt. Ik wil niet dat angst voor de 

oordelen van je naasten je doet verbergen, want daarmee zou je bewijzen dat je geen vertrouwen hebt in 

Mijn onderricht, en als je geen vertrouwen hebt in de kracht die besloten ligt in het zaad dat je wilt 

doorgeven, wat zal dan de oogst van je zaad zijn? 

27 Vrees echter, dat uw slecht gedrag u onder uw broeders zal schaden. Maar zolang gij reinheid in 

uw leven hebt, zult gij waardig verschijnen, Mijn woord prediken en uw medemensen bekend maken met 

Mijn leer. 

28 Schep niet op met uw gaven en uw kennis van de waarheid die u hebt. Ik zeg u, als gij dat zoudt 

doen, zoudt gij u blootstellen aan het gevaar, door uw broeders aan grote beproevingen te worden 

onderworpen. 

29 Ik heb u Mijn woord niet gegeven om het te verkondigen op straten en pleinen. Jezus deed dat, 

maar Hij wist elke vraag te beantwoorden en hen te beproeven die Hem wilden beproeven. 

30 Jullie zijn klein en zwak, dus moeten jullie de woede van jullie broeders niet opwekken. Probeer 

niet de aandacht op jezelf te vestigen, denkend dat je niets bijzonders hebt. Probeer ook niet de mensen te 

bewijzen dat allen dwalen en dat alleen jij de waarheid kent, want op die manier zul je met je zaad niets 

goeds bereiken. 

31 Indien gij u geestelijk en zedelijk wilt ontwikkelen, beoordeel dan niet de fouten van uw broeders, 

opdat gij niet in dezelfde fout zoudt vervallen. Verbeter uw onvolmaaktheden, bid nederig tot uw Meester 

opdat u door Zijn zachtmoedigheid geïnspireerd zult worden, en denk aan Zijn raad om nooit uw goede 

werken bekend te maken, zodat uw linkerhand nooit zal weten wat uw rechterhand heeft gedaan. 

32 Ik zeg jullie ook dat het niet nodig is mensen op te zoeken om met hen over Mijn Leer te spreken, 

want Mijn barmhartigheid zal hen tot jullie brengen die jullie hulp nodig hebben. Maar als er ogenblikken 

zijn dat je, in vervulling van Mijn Wet, de behoefte voelt om een werk van naastenliefde te doen en je hebt 

niemand in nood in je nabijheid, wees dan niet bedroefd om die reden en twijfel niet aan Mijn woord. Dit 

zal het uur zijn waarin jullie moeten bidden voor jullie afwezige broeders, die Mijn barmhartigheid zullen 

ontvangen als jullie werkelijk geloof hebben. 

33 Streef er niet naar om meer te weten dan je broeders. Begrijp dat jullie allemaal de kennis 

verwerven die past bij jullie ontwikkeling. Indien Ik u Mijn licht zou schenken zonder dat gij verdiensten 

hebt, zoudt gij u groot achten en in uw ijdelheid verdorven worden, en uw wijsheid zou vals zijn. 
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34 Ik wil je nederig zien. Maar om zo voor Mij te zijn, moet je dat ook aan je naasten laten zien. 

35 Discipelen, liefde en wijsheid zijn nooit gescheiden; het ene is deel van het andere. Hoe komt het 

dat sommigen ernaar streven deze twee deugden te scheiden? Beiden zijn de sleutel die de poorten opent 

van het heiligdom dat u in staat zal stellen de volle kennis van Mijn Leer te bereiken. 

36 Ik zei tegen je: Wil je veel vrienden hebben? - Maak dan gebruik van goedheid, tederheid, 

verdraagzaamheid en barmhartigheid. Want alleen met behulp van deze deugden zal uw geest kunnen 

schijnen op het pad van zijn naaste, want zij zijn alle de directe uitdrukking van liefde. Want de geest 

herbergt liefde in zijn diepste wezen, daar hij goddelijke vonk is en God liefde is. 

37 Met Mijn onderricht vorm Ik jullie geestelijk, zodat jullie kunnen deelnemen aan het geestelijk 

banket, waar jullie kunnen genieten van het voedsel van wijsheid en volmaakte liefde. 

38 Begrijp, dat het je bestemming is te leven zoals Ik je geleerd heb, d.w.z. in nederigheid, in liefde, 

in vergeestelijking, en dat je daardoor een onuitputtelijke stroom van naastenliefde door je wezen laat 

stromen. 

39 In Mijn onderricht toon Ik jullie een wijde horizon, en als jullie je leven gelijkvormig maken aan 

het leven dat het Mijne was, wees er dan van verzekerd dat jullie tot ware rust zullen komen in Mijn 

Koninkrijk. 

40 Mijn werk verzekert je van eeuwig geluk in je geest. Hebt gij in uw hart niet een zoete en 

harmonische stem gehoord, die tot u spreekt telkens wanneer gij iets goeds doet, wanneer gij een troost 

geeft, of wanneer gij edelmoedig vergeving schenkt? Wie is Hij die zo tot u in uzelf spreekt en uw 

goedheid beloont? - Het is jullie Meester, die zich niet scheidt van zijn discipelen. 

41 Met deze leringen maak ik u duidelijk dat deugden de enige goederen zijn die uw ziel kunnen 

sieren. Ik zeg u ook dat gij dwalingen, overtredingen en kwade gevoelens kunt vergelijken met vodden 

waarmee gij soms uw ziel bedekt. Ik wil jullie rein en versierd zien, want met vodden van ellende zullen 

jullie niet kunnen schijnen in het universele paleis van jullie Vader. 

42 Goede werken zijn het kristalheldere water waarmee de zielen zich zuiveren. Maak er gebruik van! 

43 Ik spreek zo tot u, opdat gij moogt begrijpen, dat gij buiten uw koninkrijk zijt, en dat gij er naar 

moet terugkeren; want God wacht op u. 

44 Ik wil van elke man een apostel maken, en van elke apostel een meester. Want Ik heb u lief met 

oneindige liefde, en voordat ook maar één van u verloren gaat, zou Ik liever op Mijn geest alle pijn voelen 

die in de mensheid aanwezig is en was. 

45 In jullie hart zeggen jullie tegen Mij: "Meester, houdt U zoveel van ons?" Maar Ik zeg jullie dat 

jullie Mijn liefde nog niet kunnen bevatten, maar dat het voor jullie voldoende moet zijn te weten dat ieder 

kind dat tot God terugkeert, een schat is die tot de Vader terugkeert. - Ik moet u erop wijzen dat alles zal 

terugkeren naar de boezem van God. Al het fruit dat uit het scheppingszaad is voortgekomen, zal in Zijn 

graanschuur terugkeren. 

46 O geliefde leerlingen, werkt aan uzelf, opdat gij met een sterk geloof de ware tempel zult bereiken, 

die in u gebouwd is door Mijn barmhartigheid. Want daar zul je Mij vinden en Ik zal je vergezellen op je 

reis van evolutie naar Mij toe. 

47 Ik ben het die jullie leid, want ik ben volmaakt. Ik weet altijd waar ik heen ga en waar ik je heen 

breng. Ik ben de Goede Herder die jullie beschermt, die jullie streelt en die jullie zo liefheeft dat Ik geen 

moment heb geaarzeld om jullie, met Mijn offer aan het kruis, de les te geven die jullie naar het ware 

leven zal leiden. 

48 De mensen geloofden dat, als zij het leven van Jezus zouden nemen, zij Mijn Leer zouden 

vernietigen, niet wetende dat zij daardoor bijdroegen tot Mijn verheerlijking. 

49 Ik ben teruggekeerd tot de mensheid en Ik zal Mij manifesteren in deze plaatsen van samenkomst 

tot 1950 door middel van mannen van weinig verstand die door Mij bestemd zijn voor deze taak. Terwijl 

Ik in deze vorm met jullie in verbinding sta, wacht Ik op de komst van de geleerden die Mij zullen 

ondervragen en loochenen. 

50 Dit woord, eenvoudig en bescheiden in zijn vorm, maar diepzinnig in zijn betekenis, zal de 

geleerden opnieuw in verwarring brengen in hun hoogmoed en ijdelheid, en hun bewijzen dat de leer van 

Christus de Verlosser door niemand kan worden uitgewist, omdat Hij het Leven is. 
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51 Niemand zal een eind aan Mij kunnen maken, Ik zal opstaan tot nieuw leven, zoals Ik in die tijd 

opstond nadat een volk Mij uit zijn boezem had geworpen en Mij tot een schandelijke dood had 

veroordeeld. Maar als ik weer in deze wereld verschijn, is dat omdat ik van jullie allemaal hou. 

52 O geleerden, filosofen en doktoren! Gij zult weten, dat Ik uw Heer ben, wanneer gij tot Mij komt 

om te vragen, want gij zult Mij uw boze en boosaardige vragen zien beantwoorden, en gij zult zwijgen 

over Mijn tegenvragen. Maar als jullie berouw hebben en wanhopig zijn, zonder dat jullie Mij om 

bewijzen vragen, zal Ik jullie die bewijzen geven, en die bewijzen zullen liefde en vergeving zijn. 

53 Ik ben de enige die uw conflicten kan oplossen, die uw ziekten waarlijk geneest, die de kinderen 

streelt en de ouderen zegent, die, wanneer Hij tot de mens spreekt, zijn geest streelt en verlicht. De mensen 

en de eeuwen zullen voorbijgaan, maar niet Mijn Trinitair Mariaal Geestelijk Werk. 

Voorwaar, Ik zeg u: dit Werk, dat Mijn Wet en Mijn Leer is, zal de mensheid verlichten. Twijfel niet 

langer aan Mijn wijsheid en daag Mijn rechtvaardigheid niet langer uit. Indien Ik uw uitdaging zou 

aannemen, zou een vage zucht van Mijn natuurkrachten van Mijn kant voldoende zijn om uw wetenschap 

en uw theorieën tot stof of tot niets te doen vergaan. Zoek Mij niet als Rechter, zoek Mij als Vader, want 

Ik ben Liefde. 

54 O geliefde mensen, wier taak het is Mijn Woord te verspreiden onder de mensen die vandaag 

versteend zijn door hun materialisme - leer hen lief te hebben, en heb altijd medelijden met hen die Mijn 

leer van oneindige liefde niet begrijpen. 

55 Sluit uw lippen voor roddelen, spotten, oordelen of bekritiseren. Scheer dit tweesnijdend zwaard, 

dat naar rechts en naar links verwondt als je het hanteert. Als jullie in Mijn naam willen vechten, neem dan 

het zwaard der liefde op. 

56 Sluit uw lippen, opdat zij niet opnieuw godslastering spreken of schaamte veroorzaken. Maar open 

uw ogen, opdat gij het kwade ontdekt en u daarvan scheidt. Maar veroordeel niet uw broeders en zusters, 

de mensheid, want gij behoort daartoe en lijdt aan dezelfde kwellingen. Wanneer uw lippen en uw hart 

zich reinigen in het water van berouw en goede werken, zullen zij beginnen te spreken met de waarheid 

van Mijn Woord dat Ik u zal geven. 

57 Indien gij over Mijn leer zoudt spreken zonder u eerst vernieuwd en toegerust te hebben, in plaats 

van geloof in de harten te wekken, zult gij slechts de spot ontvangen van hen die van uw dwalingen op de 

hoogte zijn. Aan de andere kant, als spot en kritiek je hart bereiken nadat je hebt "toegekeken" en gebeden, 

zullen ze je niet kunnen kwetsen omdat je jezelf al hebt beschermd met de wapens die Ik je heb gegeven, 

namelijk geduld, barmhartigheid, zachtmoedigheid en liefde. 

58 Wees nederig, dan zullen zij die u liefhebben dat in waarheid doen. Indien gij die voorbereiding 

van geest en lichaam niet hebt bereikt, kunt gij beter niet voortgaan met Mijn woord te prediken, want gij 

zult er niet in slagen Mijn zaad te zaaien met de zuiverheid waarmee Ik het u heb gegeven en het zal altijd 

vermengd zijn met uw onvolkomenheden. Alvorens te zaaien, moet gij Mijn Leer onderzoeken en 

bestuderen, opdat gij in staat zult zijn Mijn onderricht te begrijpen en op te volgen. 

59 Als jullie weten hoe je de klap op de rechterwang kunt aanvaarden en de linker aan je belediger 

kunt aanbieden als teken van vergeving, liefde en nederigheid, dan kunnen jullie erop vertrouwen dat jullie 

Mijn discipelen beginnen te worden. Alleen wanneer onder de mensen vergeving verschijnt, zullen hun 

broederoorlogen ophouden en zal de eenheid van alle volkeren beginnen. 

60 Met deze leringen wil ik voorkomen dat jullie op een dag huichelaars worden, dat jullie spreken 

over liefde, onbaatzuchtige hulp en vergeestelijking, en dat jullie met jullie werken juist het 

tegenovergestelde doen. Ik zeg u dit, omdat er sommigen onder u zijn, die verkondigen, dat zij Mij 

liefhebben, maar in hun hart is geen liefde voor hun broeders. 

61 Ik wil dat jullie geestelijk en materieel oprecht zijn, zodat Ik jullie Mijn waardige kinderen kan 

noemen. Anders zal Mijn stem onverzoenlijk tot uw geest doordringen en u huichelaars noemen, zoals Ik 

de sekte der Farizeeërs in het Tweede Tijdperk noemde, die het levende beeld waren van een graftombe, 

aan de buitenkant wit geverfd, gepoetst en met bloemen bedekt, maar aan de binnenkant slechts verrotting 

en dood herbergden. 

62 Ik hoor hen tot Mij zeggen: "Meester, wij vinden het een zware beproeving om hem die ons aan de 

rechterzijde sloeg de linkerwang toe te keren. Toch willen we uw discipelen zijn. 
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63 O mensen die, wanneer zij Mijn woord horen, het altijd in zijn materiële betekenis opvatten, 

zonder te stoppen om het in zijn geestelijke betekenis te begrijpen. Ik zeg u, zoals men u op de wang kan 

slaan, zo kan men ook in uw hart, in zedelijke zin, of zelfs in uw ziel gewond worden. Maar denk niet dat 

deze beproeving die ik van je vraag, de grootste is die je kunt dragen. In dit Derde Tijdperk vraag Ik iets 

meer van jullie, wanneer Ik jullie in Mijn Leerwoord vraag: Als de moordenaar van jullie vader zichzelf 

vervolgd zag door de menselijke justitie en bij jullie aanklopte om bescherming te vragen, zouden jullie 

hem dan onderdak geven zonder hem te verraden, als een teken van vergeving? 

64 Dit is de test die ik nu eis van allen die discipelen van de Heilige Geest willen zijn in deze tijd. 

65 Als jullie deze leringen in praktijk brengen, voorwaar, dan zeg Ik jullie: jullie zullen een grote 

beloning ontvangen. Maar je moet de beloning niet verwachten terwijl je in deze wereld bent. 

Nogmaals, ik dring er bij u op aan niet te oordelen over de daden van uw broeders, want zoals uw 

oordeel zou zijn, zo zal ook uw veroordeling zijn. Laat de zaak aan Mij over, hetzij rechtvaardig of 

onrechtvaardig, bekend of onbekend, want Ik zal uw broeders hun verdiende loon geven en u uw 

verdiende loon. 

66 Wees nederig in alle handelingen van uw leven, voel u onwetend over de wijsheid van uw 

medemens. 

67 Gezegend is hij die zich voorbereidt, want hij zal Mij in waarheid horen. Zalig hij die zich zuivert 

en de geboden van zijn Heer gehoorzaamt, want hij zal Mij zien. "Zalig zijn de armen van geest, want van 

hen is het koninkrijk der hemelen. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 31  
1 Sluit uw stoffelijke ogen bij deze manifestatie en hef uw geest op tot uw Schepper, want het is uw 

geest tot wie Ik zal spreken. 

2 Ik beloofde naar u terug te keren, en kon niet anders dan deze afspraak met uw geest nakomen. 

3 Wees in vrede, luister aandachtig naar Mij en laat de beitel van Mijn Woord geleidelijk je geest 

vormen. 

4 Je hebt veel rondgezworven op zoek naar een plek die je vrede zou geven, maar je hebt het niet 

gevonden. - Toen jullie voor het eerst naar deze nederige plaatsen kwamen om Mijn woord te horen, 

hadden jullie niet gedacht dat jullie daar, arm en onopvallend als ze zijn, de vrede zouden vinden waarnaar 

jullie zo verlangden. 

5 Ik zal je voor Mij winnen door liefde. Daarom geef Ik u Mijn Instructie, die de bron is van 

onuitputtelijke zegeningen. Ik laat jullie deze bron na, opdat jullie daarin jullie broeders, de "reizigers", de 

"zwervers", met dezelfde zorg en liefde ontvangen als waarmee ik jullie heb ontvangen. 

6 De mens leeft niet alleen van brood, maar ook van mijn woord. Er is een honger en dorst in u die 

niet lichamelijk is, en om nieuwe kracht te krijgen zoekt u het water en het brood van de geest. Het was 

nodig dat pijn jullie trof, opdat jullie de leringen zouden begrijpen die Ik jullie in het tweede tijdperk gaf. 

7 Sommigen vragen Mij met ontzetting: "Heer, is de menselijke liefde voor U verboden en 

verwerpelijk en keurt U alleen de geestelijke liefde goed?" Maar ik antwoord u: Wees niet ontmoedigd. 

Aan de geest behoort de hoogste en zuiverste liefde. 

Maar ook in de materie van het lichaam heb Ik een hart gelegd, zodat het op aarde liefheeft, en Ik heb de 

mens zintuigen gegeven, zodat hij door die zintuigen geniet van alles wat hem omringt. 

8 Ik vertrouwde het menselijk leven aan de geesten toe, opdat zij de aarde zouden bewonen en 

daarna hun liefde voor God daarop op de proef zouden stellen. Daartoe verdeelde ik de menselijke natuur 

in twee delen, waarbij ik het sterkere deel aan de een en het zwakkere deel aan de ander gaf: die delen 

waren man en vrouw. Alleen verenigd kunnen zij sterk en gelukkig zijn; daartoe heb ik het huwelijk 

ingesteld. De menselijke liefde wordt door Mij gezegend wanneer zij wordt verheven door de liefde van 

de geest. 

9 De liefde die alleen door het lichaam wordt gevoeld is eigen aan de wezens zonder verstand, omdat 

zij geen geest bezitten die het leven verlicht van de wezens die met verstand zijn begiftigd. De goede 

vruchten moeten voortkomen uit de verbintenissen van volledig geestelijk inzicht en geesten van licht 

moeten in hen incarneren. 

10 Het is tijd om je zaad te zuiveren, zodat je een gezin vormt dat geestelijk en lichamelijk sterk is. 

11 Begrijp Mij, Mijn kinderen, interpreteer Mijn Wil juist, het jaar 1950 nadert reeds. Onthoud dat dit 

het jaar is dat Ik heb aangewezen als het einde van deze manifestatie. Ik wil u op dat ogenblik toegerust 

vinden; want alleen zij die dit bereikt hebben, zullen standvastig blijven op het niveau van geestelijke 

rijpheid dat zij bereikt hebben. Zij zullen degenen zijn die een waarheidsgetrouw getuigenis van mij 

afleggen. 

12 Alleen zij die zichzelf hebben vergeestelijkt zullen in staat zijn Mijn werk in zijn nieuwe vorm van 

manifestatie te openbaren. Maar hoe zullen zij het doen om de nodige inspiratie te ontvangen om Mijn 

gedachten te ontvangen en Mijn geestelijke boodschappen over te brengen? - Door te kijken en te bidden. 

13 Ik wil dat allen deze vooruitgang bereiken, dat niet slechts enkelen zo ver komen, zodat uw 

getuigenis ten goede zal komen aan de mensheid. Onthoud: Als sommigen van u op de ene manier denken 

en anderen op de andere, brengt u uw broeders alleen maar in verwarring. 

14 De essentie van dit woord is nooit veranderd sinds het begin van zijn manifestatie door Damiana 

Oviedo. Maar waar is het resultaat van die woorden? Wat is er met hen gebeurd? - Verborgen zijn de 

afschriften van die Goddelijke woorden van onderwijs die de eerste waren van deze tijd waarin Mijn 

Woord zo overvloedig onder u is uitgestort. 

Deze leringen moeten aan het licht komen, opdat jullie morgen kunnen getuigen hoe het begin van 

deze manifestatie was. Zo zullen jullie het volledige boek van Mijn Woord bezitten in dit Derde Tijdperk, 

zo zullen jullie de datum kennen van Mijn eerste onderricht, de inhoud ervan, en die van het laatste 

onderricht dat Ik jullie zal geven in 1950, wanneer deze periode voorbij zal zijn. 
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15 Vandaag vermoeden jullie nog niet de chaos die in de mensheid zal heersen nadat Mijn Woord is 

opgehouden. Kunt u zich de beroering voorstellen die zo'n staat onder de naties zal teweegbrengen? - Er 

zal losbandigheid in de geesten zijn, en u moet bereid zijn die tegen te gaan. Bedenk dat met elke leeftijd 

jullie verantwoordelijkheid toeneemt, want met elke nieuwe leeftijd, o volk, hebben jullie meer en meer 

kennis van Mijn Wet. 

Uw erfenis is zeer groot en het is noodzakelijk dat gij haar aan uw broeders nalaat, die haar behoeven, 

voordat gij van deze aarde weggaat. 

16 Maak uw hart gevoelig, zodat u mijn woord verstaat, want u hebt het nog niet begrepen. Als jullie 

je niet toerusten, hoe zullen jullie dan Mijn onderricht ontvangen en begrijpen wanneer Ik het jullie 

morgen door ingeving toevertrouw? 

17 Verenig u in waarheid en geest, en u zult niet langer verdeeld zijn, zelfs niet in de grootste 

beproevingen. Slechts één God, slechts één Wil, en slechts één Woord zijn bij u geweest. Daarom zal er in 

de toekomst geen andere soort wet ontstaan dan die welke Ik u nu heb gegeven. 

18 Word niet zwak, mensen! Onthoud elk moment dat ik je sterk heb genoemd. Als Ik jullie geloof 

niet heb teleurgesteld en jullie heb bewezen dat de geestelijke inhoud van Mijn Woord niet veranderlijk is, 

waarom zouden jullie dan je broeders teleurstellen door hen een slecht voorbeeld te geven? Het wordt tijd 

dat u geleidelijk voorbereidingen treft voor wat u als erfenis zult nalaten aan de komende generaties. 

19 Velen zeggen tot Mij in hun harten: "Meester, ziet Gij dat wij op het punt staan ontrouw te 

worden? Is dit mogelijk?" - Maar Ik antwoord hetzelfde als tot Mijn apostelen in de tweede Era: "Waakt 

en bidt, opdat gij niet in verzoeking valt." Want al zijn jullie vandaag slechts "kleine kinderen" die 

trachten veranderd te worden in Mijn discipelen, jullie volharding zal jullie een nobele verzoening doen 

bereiken. Ik zal niet vertrekken voordat Ik jullie Mijn laatste instructie heb gegeven aan het einde van 

1950. 

20 Voel Mijn liefde dicht bij je, vertrouw Mij je zorgen toe, overleg in vrede met Mij en waarlijk Ik 

zeg je, daarna zul je je gesterkt voelen. Waarom komen jullie angstig tot Mij? Denk je dat ik je verraad aan 

je broeders? 

21 Ik hoor jullie in het diepst van je hart tot Mij zeggen: "Meester, hoe moeten wij door U ontvangen 

worden, daar wij zo bevlekt zijn door onze zonden, en U de volmaaktheid zelf bent?" 

22 Ik antwoord u, mensenkinderen: meent gij, dat Ik niet wist, dat gij onrein waart, toen Ik kwam om 

u te zoeken? - Alles wat Ik wist, niets is Mij onbekend. Daarom ben Ik tot jullie gekomen om jullie Mijn 

Leer van de Liefde te geven, die jullie zal redden van elke strik en jullie zal helpen je te zuiveren van elke 

zonde. 

23 Waarom voelen de armen, de paria's van de wereld, dat zij het meest onwaardig zijn voor Mijn 

liefde? Is het omdat zij gehoord hebben dat ik een Koning ben? - Hoe traag ben je in het begrijpen van de 

Goddelijke leringen! Hebben jullie niet begrepen dat Ik in het Tweede Tijdperk mens ben geworden om 

jullie de grootste les van nederigheid te geven? Gedenk, dat ik in Jezus geboren ben onder de armen en 

onder hen geleefd heb, dat ik met hen gewandeld heb op de wegen, dat ik hun huizen bezocht en aan hun 

tafel gezeten heb, dat ik hun zieken genezen heb, hun kinderen gestreeld heb, met hen allen geleden en 

geweend heb. 

24 Zie, hier is dezelfde Heer, maar vandaag komt hij in geest. Deze Koning heeft geen kroon, 

purperen mantel, noch scepter. Eenvoudig leef ik in volmaaktheid en heers ik met liefde. 

25 Waarom zou Ik Mij in prachtige paleizen, met pracht en praal manifesteren, als dat niet voor Mij 

is? Waarlijk, Ik zeg u: zij die zich Mij in luxe en uiterlijke pracht voorstellen, hebben een onjuiste 

voorstelling van wat Mijn Goddelijkheid is. 

26 Er zal menigeen zijn die zich zal verwonderen dat Ik, als Christus, nu goddelijkheid aan Mijzelf 

heb toegekend, en hij zal misschien zeggen: "Hoe komt het dat U, die eens zei dat Hij alleen kwam om de 

wil van Zijn Vader te doen, nu tot ons spreekt alsof U de Vader zelf bent?" - Maar ik antwoord je: Begrijp 

dat Christus sprak als Godheid, zijnde "Het Woord" van God, en dat vandaag opnieuw Het Woord tot u 

spreekt in de Geest. Daarom zeg ik u dat de Vader, het Woord en de Heilige Geest één God zijn. 

27 Jullie zijn gemaakt van materie, waarin ik een ziel heb gelegd, en ik heb haar begiftigd met een 

geest. Zegt u daarom dat er drie personen in elke persoon wonen? 
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28 Deze drie krachten vormen één enkel wezen, hoewel elk van zijn delen zich op verschillende 

manieren uitdrukt. 

29 Wanneer er in de mens volmaakte harmonie is tussen de drie naturen waaruit hij is gevormd, 

vertoont hij gelijkenis met de harmonie die in God bestaat, want er is dan in Hem slechts één wil, namelijk 

die om de top van zijn geestelijke volmaaktheid te bereiken. 

30 Mensen, ik heb jullie al heel lang onderwezen voor jullie strijd. Maar alleen zij blijven bij Mij die 

zich bevrijd hebben van ambitieuze, materiële doelen en hun doel in het leven uitsluitend gezien hebben in 

het leren van spirituele leringen. Zelfs onder hen die reeds naar het hiernamaals zijn vertrokken, zijn er 

velen die naar Mij luisteren vanuit hun stadium van ontwikkeling. 

Hoevelen van de "eersten" waren niet in staat om te volharden en Mij trouw te zijn! Zij wilden niet 

wachten tot de eerste zaadjes vrucht dragen. Zij werden wankelend in hun geloof, twijfelend, niet 

vermoedend de grote dingen die nog over de "laatsten" zouden worden uitgestort. Maar wanneer zij 

terugkeren, aangetrokken door het geroep en gejubel van dit volk, zullen zij de laatste plaats moeten 

innemen. 

31 Laat dit een les zijn voor hen die vandaag de dag, hoewel zij de vermenigvuldiging van het zaad 

zien, nog twijfelen aan de voorspoed van deze leer. 

32 Dematerialiseer uzelf, leg vanaf vandaag uw toewijding aan God in uiterst eenvoudige vormen vast 

en bereid u zo voor op en maak u geschikt voor de vereniging van geest tot geest die u met uw Heer zult 

hebben. Ook vandaag moet Ik tot u spreken door de bemiddeling van deze lichamen, opdat u gesterkt 

wordt in uw geloof en voelt dat Ik u nabij ben in het diepst van uw hart. 

33 Volbrengt (uw plicht), volk, en Ik zal (Mijn beloften) aan u vervullen. Getuig van Mij, en Ik zal 

het van u doen. Bevrijd u van alle egoïsme, indien gij wilt behoren tot Mijn werkers in waarheid, die Mijn 

Woord bekend zullen maken onder de mensen. Stop met je alleen zorgen te maken over jezelf, en begin je 

zorgen te maken over je medemens. Ik wil dat je de opperste gelukzaligheid ontdekt die voortkomt uit het 

verlichten van de pijn van anderen. 

34 Breng in Mijn woord van troost, licht en liefde aan je broeders de balsem die Ik je heb 

toevertrouwd. 

35 Op een dag zul je begrijpen dat de wijsheid van de geest superieur is aan de wetenschap van het 

verstand; want de intelligentie van de mens ontdekt alleen datgene wat zijn geest hem openbaart. Ik geef u 

deze wenk, omdat velen van u zullen zeggen: "Hoe zal ik de zieken genezen, als ik de wetenschap der 

genezing niet ken?" 

36 Wees barmhartig voor uw broeders, heb geloof, weet hoe te bidden en maak u Mijn genade 

waardig met deze verdiensten. Waarlijk, Ik zeg u, dan zult gij zien hoe het mogelijk is wonderen te 

verrichten. 

37 Indien er iemand is, ondanks Mijn onderricht, die eraan twijfelt dat dit Woord van de Vader 

uitgaat, laat hem dan Mijn werkers vragen, dit volk dat Mij volgt, en hij zal duizenden getuigenissen 

ontvangen die hem zullen vertellen van echte wonderen die de wetenschappers die ze horen, versteld 

zouden doen staan. 

38 Luister goed: wanneer Ik heb opgehouden u Mijn Woord te geven, laat dit volk dan zaaiers zijn 

van Mijn geestelijk zaad. Toch vraag ik je: Wat zal jullie besluit zijn met betrekking tot de instructies die 

jullie van Mij hebben ontvangen? Zult u bereid zijn om trouw Mijn ingevingen door te geven? - Belooft 

Mij niets van wat gij in die dagen zult doen, maar blijft luisteren naar deze leer en verdiept u er in. 

Vandaag zijn jullie verenigd rond de Meester, van "morgen" weet je niet hoevelen van jullie Mij de rug 

zullen toekeren door Mijn geboden niet te gehoorzamen. 

39 Laat de jaren niet ongebruikt aan u voorbijgaan, zorg ervoor dat u elke dag weer een stap vooruit 

zet op het spirituele pad. Loop met vaste tred, niemand gaat haastig heen alleen om anderen voor te zijn, 

want zijn struikelen zou zeer pijnlijk zijn. 

40 Ik wil dat gij sterk wordt door uw denken, door uw intuïtie, door de vergeestelijking van uw 

werken, opdat gij niet de minste pijn in uw leven veroorzaakt en u gereed maakt om al het leed te 

verzachten dat op uw pad verschijnt. 

41 Ik heb u vele leringen gegeven, o mensen, sommige diepgaander dan andere. Ik spreek tot al Mijn 

kinderen, tot hen die voorgegaan zijn, en tot de "laatsten". Dit is nodig omdat er nieuwe "kleine kinderen" 
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komen die naar dit Woord verlangen, en zoals ik met u heb gedaan, zal ik beginnen hun de eenvoudigste 

leringen te geven. 

42 Ik vraag het aan de "laatsten": Denk je dat je geen spirituele missie hebt? Voel jij je niet 

verantwoordelijk voor de mensheid? Indien gij dit meent, vergist gij u, want uw gaven en uw zending zijn 

even groot als die, welke gij ziet aan hen, die Ik gebruik om u Mijn onderricht te geven. Zij dachten 

hetzelfde als jullie toen ze Mij voor het eerst hoorden, en kijk nu eens naar hen: Wat hadden ze het mis! 

43 Blijf op deze weg, want weldra zul je begrijpen wat je allemaal bezit en welke missie je op aarde 

moet vervullen. 

44 Begrijp dat ik, uw God, geen begin heb gehad, noch een einde zal hebben. Ik ben eeuwig, en in 

deze tijd openbaar Ik u vele geheimen van het geestelijk leven. Deze kennis zal u ertoe brengen de wet in 

liefde en trouw aan uw bestemming te vervullen. 

45 De tijd is gekomen dat Ik jullie nieuwe leringen openbaar, en dit komt jullie voor alsof de Vader na 

een lange afwezigheid tot Zijn kinderen terugkeert. 

46 Ik gaf u de gave van de vrije wil, want uw ziel werd geplaatst aan het begin van een lange weg, aan 

het einde waarvan het doel is van haar zuivering en volmaaktheid. Om dit geluk te bereiken, moet je 

aankomen door de verdiensten van liefde, geloof en standvastigheid. 

47 Hoe mooi is het geschenk van de vrije wil, en hoe slecht heeft de mens het gebruikt. Maar na deze 

lange ervaring zal de geest opstaan, zich doen gelden over de hartstochten van de wereld, en die gezegende 

vrijheid alleen gebruiken om zijn Vader te verheerlijken. 

48 De bloesems ontspringen aan de planten en bieden Me hun geur aan. Dit is hun lot, waaraan zij 

niet konden ontkomen, omdat zij de geest en dus de gave der vrijheid missen. De vogels bieden Mij hun 

gezang aan, doch zij zouden niets anders kunnen doen, want dit is waarvoor zij geschapen zijn en zij 

bezitten geen vrije wil. 

49 Hoe groot zal uw verdienste zijn op de dag dat ook u als de bloemen of als de vogels zult zijn, ook 

al zal het hart, krachtens de vrije wil, u met zijn hartstochten van het pad van de vervulling van uw 

plichten willen doen afdwalen. Dit zal de tijd zijn van de geest, want hij zal de plaats innemen die hem 

toekomt, en het zal ook de tijd zijn van de materie, wanneer zij haar ondergeschikte positie toegeeft en 

beiden zich door het geweten laten leiden. De harmonie die dan in de mens bestaat, zal dezelfde zijn die in 

alle geschapen dingen bestaat. Mijn aanwezigheid zal niet alleen herkend, maar zelfs gevoeld worden door 

de mensen. 

50 De tijd nadert, dat de mensen Mij het ware eerbetoon zullen brengen, dat zij zullen ophouden de 

wierook te branden, die zij Mij sedert de eerste dagen hebben aangeboden - wierook, die Mij niet altijd 

van zuivere werken spreekt, maar dikwijls doortrokken was van menselijke slechtheid. Het eerbetoon dat 

de wierook zal vervangen, zal jullie liefde zijn die Mij zal bereiken. 

51 U weet dat u geschapen bent "naar Mijn beeld en gelijkenis"; maar wanneer u dit zegt, denkt u aan 

uw menselijke vorm. Ik zeg u, Mijn gelijkenis is niet daar, maar in uw geest, die - om aan Mij gelijk te 

worden - zich moet vervolmaken door de deugden te beoefenen. 

52 Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, Ik ben rechtvaardigheid en goedheid, en dit alles komt 

voort uit Goddelijke Liefde. Begrijp je nu hoe je moet zijn om "naar Mijn beeld en gelijkenis" te zijn? 

53 De reden van je schepping was liefde, de Goddelijke wens om Mijn kracht met iemand te delen; en 

de reden waarom Ik je begiftigde met de vrijheid van wil was eveneens liefde. Ik wilde Mij bemind voelen 

door Mijn kinderen - niet geconditioneerd door de wet, maar door een spontaan gevoel dat vrijelijk uit hun 

geest zou opborrelen. 

54 De mensen, meegesleept door het geweld van hun hartstochten, zijn zo diep gezonken in hun 

zonden dat zij alle hoop op redding hebben opgegeven. Maar er is niemand die niet genezen kan worden. 

Want de ziel - wanneer zij zich ervan overtuigd heeft dat de menselijke stormen niet zullen ophouden 

zolang zij niet luistert naar de stem van het geweten - zal opstaan en Mijn Wet vervullen totdat zij het doel 

van haar bestemming bereikt, dat niet op aarde is, maar in de eeuwigheid. 

55 Zij die denken dat het bestaan zinloos is, denken aan de zinloosheid van strijd en pijn, weten niet 

dat het leven de meester is die vormt, en pijn de beitel is die vervolmaakt. Denk niet dat ik pijn schiep om 

het u in een kelk te overhandigen, denk niet dat ik u deed vallen. De mens is uit zichzelf ongehoorzaam 

geworden, en daarom moet hij zichzelf ook door eigen inspanning oprichten. Jullie moeten ook niet 
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denken dat alleen pijn jullie zal vervolmaken; nee, jullie zullen Mij ook bereiken door activiteit van liefde, 

want Ik ben Liefde. 

56 Als Ik u op een lange en moeilijke weg breng, bedenk dan dat Ik u daarop begeleid, u blijf 

onderwijzen en u help met uw kruis. En om jullie het bewijs te geven dat Ik bij jullie ben, ben Ik zo ver 

gegaan dat Ik mens ben geworden, dat Ik zichtbaar en aanraakbaar ben geworden. Maar jullie zijn dwaas 

in jullie oordelen, jullie twijfelen wanneer jullie Mij vermenselijkt zien en zeggen dat het voor jullie ogen 

niet mogelijk is God te zien. Maar wanneer ik jullie zeg dat ik een geest ben, zeggen jullie: "Hoe is het 

mogelijk te erkennen en te geloven in iets dat niet gezien wordt?" 

57 Jullie hebben een ontwikkelingsniveau bereikt waarop jullie Mij kunnen begrijpen in Mijn 

Goddelijk Wezen en Mij kunnen voelen als geest. De evolutie en reïncarnatie van de geest hebben jullie 

geleidelijk voorbereid om Mijn nieuwe leringen te ontvangen. 

58 Wanneer de duisternis die de mensheid heeft omhuld, is verdreven en het licht wordt in de geesten, 

zullen zij de aanwezigheid van een nieuw tijdperk voelen, omdat Elias tot de mensen is teruggekeerd. 

Maar daar zij hem niet konden zien, was het nodig dat zijn geest zich door het menselijk verstand bekend 

maakte, en hij toonde zich aan de zieners in dat embleem van de profeet Elia: Boven de wolken in zijn 

vurige wagen. 

59 Elia is in deze tijd gekomen als een voorloper om Mijn komst voor te bereiden. Hij is gekomen als 

profeet om u de nieuwe tijd aan te kondigen, met zijn strijd en zijn beproevingen, maar ook met de 

wijsheid van zijn openbaringen. Hij komt met zijn voertuig van licht om u uit te nodigen erop te stappen, 

om u boven de wolken te dragen en u te brengen naar het geestelijk huis waar vrede heerst. Vertrouw op 

Hem als de Goede Herder, volg Hem geestelijk zoals het volk Mozes volgde in de eerste Era. Bid dat hij u 

mag helpen bij de vervulling van uw zending, en als u hem wilt navolgen, doe dat dan. 

60 Voordat Elia door de vurige wagen werd weggevoerd naar de hemelse hoogten, vroeg Elisa hem 

zijn profetische gave en geest aan hem over te dragen, opdat hij zou zijn zoals Elia op aarde was geweest; 

en Elia liet hem zijn mantel na als een bewijs dat hij zijn leerling zijn wensen gaf. Maar de geest van Elia 

en zijn profetische gave waren in Elisa als een duidelijk teken van de geestelijke verbinding met de 

mensen en van de reïncarnatie van de geest. 

61 In elke tijd en bij elke goddelijke openbaring verschijnt Elia aan de mensen. 

62 De Messias was nog niet op aarde gekomen, niet lang voordat hij als mens geboren zou worden, en 

reeds was de geest van de profeet geïncarneerd in Johannes, die later de Doper werd genoemd, om de 

nabijheid aan te kondigen van het Koninkrijk der hemelen, dat de aanwezigheid zou zijn van Het Woord 

onder de mensen. 

63 Later, toen Ik Mijzelf op de berg Tabor veranderde om Mijzelf in de geest te tonen aan enkele van 

Mijn discipelen, kwam Elia met Mozes om zijn plaats in te nemen naast zijn Heer. Zo gaf hij te verstaan 

dat hem in de toekomst een tijd was toevertrouwd waarin hij zijn aanwezigheid bij de mensheid zou 

moeten doen gevoelen, om de slapende geest van de mensen te doen ontwaken tot een lichtend en 

volmaakt leven. 

64 Dit is de tijd die aan Elia is toevertrouwd, opdat hij de mensheid zou doen ontwaken. Hij is de 

voorloper die van volk tot volk zal gaan, van natie tot natie, van mens tot mens, om tot hen te spreken, 

zoals Johannes deed in zijn tijd aan de oevers van de Jordaan, toen hij tot de scharen sprak en hen zei zich 

voor te bereiden omdat het Koninkrijk Gods reeds nabij was. Nu zal hij hun met zijn geestelijke stem 

zeggen dat zij zich innerlijk moeten verzamelen, omdat de aanwezigheid van de Heer als de Heilige Geest 

bij het volk is. 

65 Wanneer Elia de mensheid heeft voorbereid en de wegen van de Heer heeft bereid, zal hij tot de 

Vader terugkeren. 

66 Vraag hem dan niet u zijn mantel na te laten, zoals hij die aan Elisa heeft nagelaten; want hij heeft 

zich geestelijk bekend gemaakt, de tijden zijn veranderd, en gij zult de emblemen vergeten. Maar hij zal 

jullie de gave van profetie nalaten als een geschenk van liefde en als een getuigenis dat hij onder jullie 

was. 

67 Rust u uit, discipelen, leer van Mij, opdat Ik u zend onder de mensen om Mijn openbaring bekend 

te maken als de Heilige Geest, en tot hen zeg als tot Johannes: "Bekeert u, want het Koninkrijk der 

hemelen is de mensen nabij gekomen". 
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Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 32  
1 Bereid u voor, want Ik wil dat u de geestelijke betekenis van Mijn Woord, dat Ik u in dit Derde 

Tijdperk aanbied, duidelijk begrijpt. 

2 Jullie zijn nog kleine kinderen, maar toch zouden jullie al grote discipelen moeten zijn, want jullie 

hebben in verschillende incarnaties geleefd. Alleen in de eerste tijd moeten jullie kinderen zijn, om in de 

tweede tijd uit te groeien tot jonge mannen en in de derde tijd tot rijpheid te komen. 

3 Ik heb jullie altijd als kleine kinderen gezien. In je geestelijke kindertijd leefde je onschuldig, 

onvoldoende ontwikkeld in je vermogens en gewaarwordingen, zonder kennis van het begin van je leven. 

Toen ontvingen jullie Mijn eerste leringen en openbaringen. 

In de Tweede Era zouden jullie al jongeren moeten zijn, in volle geestelijke jeugd in een hoge vorm. 

Maar Ik vond jullie terneergedrukt, onderdrukt, gebonden door riten en tradities en toen Ik zag dat jullie 

geen gebruik hadden gemaakt van Mijn leringen, ben Ik gekomen om jullie met Mijn voorbeelden van 

barmhartigheid en liefde de weg te wijzen die jullie naar het Beloofde Land zou brengen en om jullie voor 

te bereiden op het huidige stadium van nieuwe leringen die Ik jullie beloofd heb te geven. 

Ik zei je sterk te zijn, te vechten om niet in een nieuwe slavernij te vallen. Maar wat heb je van mijn 

onderricht gemaakt? - Je kent mijn leer nog niet. Waarom zijn jullie de belofte vergeten die jullie is 

gegeven dat Ik geestelijk tot jullie zou terugkeren? Ik ben in de geest aanwezig, zoals Ik jullie heb 

aangeboden, maar jullie herkennen Mij niet. 

Jullie vragen waarom Ik jullie Israël noem en eisen van Mij bewijs om te geloven. - Waarom hebt gij u 

overgegeven aan afgoderij en mystiek, terwijl gij de materiële eredienst verwart met de geestelijke 

eredienst van God? Ik vind je verward door de valse leringen waarmee je broeders je van het pad naar je 

hogere ontwikkeling hebben doen afdwalen. 
* Dit verwijst naar het geloof dat alleen al het ontvangen van een sacrament of het deelnemen aan een 

pelgrimstocht een wonderbaarlijke kracht teweegbrengt. 

Je klaagt omdat je geen vrijheid hebt. Ik zie wat u hebt doorstaan, de beker zo bitter, die u ten volle 

hebt geledigd. Maar denk niet dat ik je gestraft heb: Nee, altijd heb Ik jullie willen leiden, opdat jullie Mij 

als Vader zouden liefhebben en Mijn Goddelijke bescherming zouden voelen. 

4 vele eeuwen zijn voorbijgegaan sinds de dag waarop Ik u Mijn Woord en Mijn laatste 

vermaningen door Jezus gaf, maar vandaag verschijn Ik aan u als de Heilige Geest om Mijn belofte aan u 

te vervullen; Ik ben geen mens geworden, Ik kom in de Geest en alleen zij die daartoe zijn toegerust zullen 

Mij zien; Ik kom tot u als de Heilige Geest om Mijn belofte aan u te vervullen Ik ben geen mens 

geworden, Ik kom in de Geest en alleen zij die toegerust zijn zullen Mij zien. Terwijl jullie in Mijn Woord 

geloven en Mij volgen, aanvaarden anderen Mijn manifestatie niet en ontkennen die. Ik moest hun grote 

bewijzen geven, en dank zij hen heb ik langzamerhand hun ongeloof overwonnen. 

De liefde en het geduld die Ik steeds aan jullie heb betoond, doen jullie begrijpen dat alleen jullie 

Vader jullie zo kan liefhebben en onderrichten. Ik waak over u en maak uw kruis licht, zodat u niet 

struikelt. Ik laat jullie Mijn vrede voelen, zodat jullie vol vertrouwen in Mij je weg kunnen gaan. 

5 Jullie hebben altijd geleden omdat jullie geen acht hebben geslagen op mijn voorbeeld van 

nederigheid. Jullie hebben er niet bij stilgestaan hoe laag Ik ben gekomen om Mijzelf hoorbaar en 

begrijpelijk voor jullie te maken. Toch vergeef Ik u, want gij behoort tot het eerste volk, de 

eerstgeborenen. 

Leef naar Mijn voorbeeld en zorg dat de mensheid Mij liefheeft, dat zij tot Mij nadert. Want de mensen 

begrijpen niet meer hoe zij Mij moeten zoeken, zij voelen Mijn aanwezigheid niet, zij erkennen Mijn 

weldaden niet en zij schrijven Mijn wonderen toe aan toeval. Zij vertrouwen niet op Mij en leven 

achteloos in hun grote verwarring. 

Ik heb jullie gezegd dat geen blad van de boom beweegt zonder Mijn wil. Jullie weten dat Ik het heelal 

bestuur met Mijn wetten van liefde, dat alle wezens Mij gehoorzaam zijn. Alleen de mens probeert deze 

wetten te omzeilen zonder goed gebruik te willen maken van zijn vrije wil. 

6 Rust uit van de wisselvalligheden van je leven. Vandaag bent u neergebogen door het gewicht van 

uw lijden, er is pijn in uw geest, en tranen van berouw over uw overtredingen welmen op uit uw ogen. - 

Jullie zijn verkeerd beoordeeld omdat jullie Mijn Zaak hebben gevolgd. Maar Ik heb u gezegd, dat als gij u 
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voorbereidt, gij zult kunnen overwinnen en de oordelen van uw broeders verdragen met de kracht die de 

praktijk van de naastenliefde u zal geven. 

7 Ik heb jullie niet voor niets gekozen als instrumenten om Mijn Woord te verspreiden. Ik stel mijn 

vertrouwen in jou. Ik vertrouw jullie een moeilijke missie toe, namelijk jullie broeders verlossing brengen 

door jullie voorbeeld. Het zaad is in u, het is hetzelfde zaad waardoor Ik u leven gaf vanaf het begin. Als 

resultaat van uw werk en zorg, verwacht ik goede vruchten van uw zaad. Verlicht het kruis dat je draagt en 

vervul met liefde de opdracht die ik je heb gegeven. Maak je werk af, wees niet bang voor de dood van het 

lichaam, vergeet niet dat je geest nooit zal sterven. Zij zal zich slechts ontdoen van de lichaamsmaterie die 

haar werd toegekend als een werktuig om op aarde te leven, en die, wanneer haar taak is volbracht, haar 

eerbetoon aan de aarde zal brengen. Maar uw geest zal bevrijd worden om onbegrensde horizonten te 

verkennen en zo een nieuw leven voor u te beginnen waarin u de beloning zult vinden voor uw werk in 

deze wereld. 

8 Verwerp onjuiste gewoonten en tradities. Maak gebruik van het licht in Mijn onderricht, opdat uw 

twijfels worden weggenomen en de verborgenheden worden opgehelderd, zoals het Mijn wil is. 

9 Ik toon u het ware leven van de geest, opdat gij niet leeft onder ongerechtvaardigde bedreigingen 

en Mijn wet niet vervult alleen uit vrees voor straf, waarover degenen tot u gesproken hebben die niet 

begrepen hoe zij Mijn Woord moesten interpreteren. Begrijp Mijn Wet. Het is niet ingewikkeld of 

moeilijk te begrijpen. Niemand die het kent en volgt zal te schande worden gemaakt, noch zal hij plaats 

geven aan valse woorden of voorspellingen, misvattingen of slechte uitleggingen. Mijn wet is eenvoudig. 

Hij wijst altijd de weg die je moet volgen. Vertrouw op Mij, Ik ben de weg die je naar de Witte Stad zal 

leiden, naar het Beloofde Land dat zijn poorten openhoudt in afwachting van jouw komst. 

10 Het is Mij een genoegen geweest jullie een erfenis te geven die niet alleen jullie toebehoort, maar 

de hele mensheid. U hebt zoveel ontvangen dat u de plicht hebt deze overvloed te delen met iedereen die 

erom vraagt. Breng het licht naar jullie broeders die in de gevangenis boete doen voor hun overtredingen, 

troost de zieken, "zalf "* hen met jullie liefde zoals Ik deed in het Tweede Tijdperk en jullie zullen de 

balsem van Mijn Barmhartigheid over hen zien vloeien. Moedig de bedroefden aan, leer hen zich over te 

geven en geef hen nieuwe kracht. Op deze manier zult u uw gaven gebruiken en u gesterkt voelen. 
* Zie noot 1 in de bijlage bij het boek 

11. Je hebt de wereld van deugdzame geesten om je heen die je te hulp komen. Vraag gelovig en 

eerbiedig, en u zult hun weldaden ontvangen. Roep hen zonder voorkeur, want zij zijn allen door Mij op 

dezelfde wijze voorbereid, zij hebben zich allen waardig gemaakt om de mensheid in deze tijd te hulp te 

komen. Volg hun voorbeeld en wees met hen verenigd in het hoge doel van spirituele vooruitgang. 

Ik heb toegestaan dat deze "geestenwereld "* u onderwijst, en in de strijd die nadert, zullen zij 

onoverwinnelijke soldaten zijn en uw verdedigingswerken. 
* Zie noot 2 in de bijlage 

12 Mijn wet is niet beperkt, zij is oneindig, en je kunt haar op vele manieren vervullen. Ik vraag u niet 

om volmaakte werken te verrichten, maar u moet het bestuderen en u erin verdiepen, opdat u het praktisch 

kunt toepassen. 

13 Ik wil niet dat jullie deze "ogenblikken" hier als verloren beschouwen of als slecht gebruikt, na zo 

lang Mijn woord te hebben gehoord. Als jullie volharden, zullen jullie erin slagen jezelf te vergeestelijken, 

en dan zullen jullie als een open boek zijn onder jullie broeders. - Na 1950 komt u op een hoger niveau. Ik 

zal met u blijven communiceren door inspiratie, en de mensen zullen uw woorden ontvangen als 

boodschappen die Ik hun zend. Op dat moment zul je beseffen hoe wijs en diepgaand Mijn onderricht is 

geweest. 

14 Na 1950, het jaar waarin Mijn manifestatie in deze vorm zal eindigen, zal de mensheid grote 

beproevingen doormaken. De natuur zal omwentelingen ondergaan, alles zal door elkaar worden geschud, 

en op alle gebieden zullen tekenen van ontbinding verschijnen. Bereidt u voor en sta met de zwakken in 

die tijd, want velen zullen in die beproevingen bezwijken. 

15 Het jaar 1950, door sommigen gevreesd en door anderen verlangd, zal spoedig aanbreken. Vele 

sekten en godsdiensten denken aan die datum en wachten op de gebeurtenissen die rond die tijd zullen 

plaatsvinden om Mijn Werk te beoordelen. Anderen zullen vragen naar de oorzaak van de aardse chaos, en 
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jij zult tot hen spreken in Mijn naam en hen aankondigen dat na deze chaos de mensheid de verlangde 

vrede zal verkrijgen. 

16 Want Ik ben niet ongevoelig voor jullie lijden, zij komen tot Mij en doen Mij pijn. Waarom 

beschouwt gij uzelf als vreemdelingen, hoewel gij in hetzelfde huis woont dat deze wereld is, en scheidt 

gij uzelf af in rassen, klassen en geloofsovertuigingen? Ik beloof je dat ik de grenzen zal wegnemen en 

iedereen dichter bij elkaar zal brengen. De kronen en scepters zullen vallen, macht zal verdwijnen en 

rijkdom ook, want het is tijd dat die verschillen ophouden te bestaan. De dag zal komen dat jullie allen de 

aarde gelijkelijk zullen bezitten. Je gaat van de ene paal naar de andere zonder dat iemand je tegenhoudt. 

17 Hypocrisie, kwade wil, ijdelheid zullen verdwijnen om plaats te maken voor liefde en harmonie. 

En de klaagzang die tot Mij opstijgt van weduwen, wezen, om gebrek aan brood, om gebrek aan vrede en 

vreugde, zal worden omgevormd tot een lofzang van liefde en dankbaarheid die zal opklinken uit alle Mijn 

kinderen. 

18 U voelt zich niet verontrust in uw land omdat u vrede en welzijn geniet. Maar ik zeg je, vertrouw 

er niet te veel op. Je moet niet slapen, maar waken en verdienste verdienen als je die vrede wilt bewaren. 

19 Arbeiders, ik zoek u op in beproevingen, zoals ik dat op een ander moment deed met de geduldige 

Job. Maar denk niet dat ik het doe met de wens om je te laten lijden. Nee, het is met de bedoeling dat je 

geest sterk wordt in deze smeltkroes van lijden. 

20 Tracht niet u rein voor Mij te tonen, wanneer uw geweten u van uw overtredingen en zonden 

beschuldigt. Het is beter als u de biecht aflegt bij uw Vader en Zijn Woord u laat reinigen van elke smet 

als een reinigende stroom. Dan zul je je waardig voelen om voor je broeders te komen en hun de waarheid 

te onderwijzen die Mijn leer bevat. 

21 Mijn vrede is in uw land. Waakt en bidt, opdat gij deze genade niet verliest door uw boze werken. 

Bewaar Mijn vrede, accumuleer Mijn wijsheid als een schat. - Weet gij niet, hoe de oorlog op u wacht, aan 

uw deuren klopt, en strikken zet om u ten val te brengen? Maar als jullie weten hoe je moet waken, wees 

dan niet bang, want Ik zal jullie bijstaan, zodat jullie overwinnaars zullen zijn in jullie strijd. 

22 Ik ben Jehovah, die u te allen tijde van de dood heb verlost. Ik ben de enige God die te allen tijde 

tot jullie gesproken heeft. Christus was Mijn Woord dat tot jou sprak door Jezus. Hij zei jullie: "Hij die de 

Zoon kent, kent de Vader." En de Heilige Geest die vandaag tot u spreekt, ben Ik, want er is slechts één 

Heilige Geest, slechts één Woord, en dit is het Mijne. 

23 Luister, Mijn leerlingen: in het eerste Tijdperk heb Ik jullie de Wet gegeven, in het tweede heb Ik 

jullie de liefde geleerd waarmee jullie deze geboden moeten interpreteren, en nu in dit derde Tijdperk zend 

Ik jullie het Licht opdat jullie de betekenis van alles wat jullie is geopenbaard, kunnen doorgronden. 

24 Waarom wil je dan drie godheden ontdekken waar slechts één goddelijke Geest bestaat, die de 

Mijne is? 

25 Ik gaf de wet aan de eerste mensen, en toch kondigde Ik Mozes aan dat Ik de Messias zou zenden. 

Christus, in wie Ik u Mijn woord gegeven heb, heeft u gezegd, toen Zijn zending reeds ten einde liep: "Ik 

keer terug tot de Vader uit wie Ik ben voortgekomen." Hij zei jullie ook: "De Vader en Ik zijn Eén." Maar 

daarna beloofde Hij u de Geest der Waarheid te zenden, die volgens Mijn Wil en volgens uw evolutie het 

mysterie van Mijn openbaringen zou verlichten. 

26 Maar wie kan licht werpen op mijn geheimen en deze mysteries verklaren? Wie kan de zegels van 

het boek van Mijn wijsheid losmaken dan Ik? 

27 Voorwaar, Ik zeg u: de Heilige Geest, die gij thans voor iets anders houdt dan Jehovah en Christus, 

is niets anders dan de wijsheid die Ik aan uw geest openbaar maak om u de waarheid te doen begrijpen, 

zien en gevoelen. 

28 Vandaag maak Ik u gereed om Mijn Woord te ontvangen, zodat het kan vallen als dauw op 

dorstige planten, als kristalhelder water dat de dorst van uw geest lest. Ik ontvang jullie in Mijn Vaderlijke 

liefde als tedere kinderen. 

29 Je begint je eerste stappen op vaste grond te zetten. Maar als jullie ophouden en later niet naar 

Mijn geboden luisteren, versper dan niet de weg voor jullie broeders, voor hen die na jullie zullen komen 

vol verlangen om Mij te dienen, voor hen die zich hebben voorbereid en op Mij wachten. wat kun je 

onderwijzen als je mijn les niet leert? dringt door in Mijn Werk en laat je verlichten, zodat je Mij zult 

begrijpen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde van elke leer. 



U 32 

29 

30 In deze tijd kondig ik jullie de bezoeken aan die moeten komen. Driekwart van de aarde zal 

verdwijnen, pijn zal aan de deur van alle mensen kloppen, en de wereld zal grote ontberingen lijden. Maar 

als jullie je voorbereiden, zal door één van jullie een land gered worden. 

De wetenschap die de mens heeft bereikt zal niet voldoende zijn om de vreemde ziekten die zullen 

ontstaan te genezen. Dan zul je begrijpen dat je boven het aardse moet uitstijgen om het kwade te genezen 

en te voorkomen. "Israël" zal de mensheid uit grote nood verlossen. Maar hoezeer moeten jullie jezelf 

uitrusten om je lot te vervullen. De apostelen van deze tijd zullen van land tot land gaan om de blijde 

boodschap te verkondigen, en hun gaven zullen zijn als een onuitputtelijke fontein, die haar weldaden over 

alle mensen uitstort. 

31 Met elk wonder dat ik hun schenk, zullen zij het geloof van nieuwe apostelen wekken, en hun 

zending zal groot zijn. Maar wee hun, indien zij ijdel worden, want dan zullen zij hun gaven verliezen. 

32 Respecteer de gaven die aan uw broeders zijn gegeven. Verzorg de boom die ik jullie heb 

toevertrouwd, want jullie zijn allen arbeiders op één en dezelfde akker. Mijn barmhartigheid volgt u 

overal, Ik ken uw werken en gedachten. Waak en bid, want de mannen hebben uw gebed nodig voor hun 

geestelijke ontwikkeling. 

33 Velen van jullie menen dat jullie lijden in strijd is met de liefdewet van de Vader, omdat jullie 

denken: "Als ik een kind van God ben, als de alomtegenwoordige Vader mij geschapen heeft, waarom 

heeft Hij mij dan laten vallen, waarom heeft Hij mij niet gehoorzaam, goed en volmaakt geschapen?" 

34 Waarlijk, ik zeg u, u hebt niet nagedacht over wat u denkt. Dat wat jullie in strijd achten met Mijn 

Wetten is juist de bevestiging van de Wet van Liefde. Maar opdat u dit beter zult begrijpen, luister goed: 

Op de Goddelijke ladder van de Hemel bevindt zich een oneindig aantal wezens, die door hun 

geestelijke volmaaktheid verschillende treden kunnen bereiken, al naar gelang de graad van ontwikkeling 

die zij hebben bereikt. Uw geest werd geschapen met geschikte eigenschappen om zich op deze ladder van 

volmaaktheid te ontwikkelen en het doel te bereiken dat in de hoge raadgevingen van de Schepper is 

vastgesteld. 

35 Jullie weten niet wat het lot van die geesten is, maar Ik zeg jullie dat het volmaakt is zoals alles 

wat door Mij geschapen is. 

36 Jullie begrijpen nog steeds niet de gaven die de Vader jullie heeft gegeven. Maar maak je geen 

zorgen, want later zul je je ervan bewust worden en zul je zien dat ze zich volledig manifesteren. 

37 Het oneindig aantal geesten dat, net als de uwe, verschillende levensvlakken bewoont, is onderling 

verenigd door een hogere macht, die van de liefde. Zij zijn geschapen voor de strijd, voor hun verheffing, 

niet voor stagnatie. Zij die Mijn geboden hebben vervuld, zijn groot geworden in Goddelijke liefde. Ik 

herinner u er echter aan, dat zelfs wanneer uw geest grootheid, macht en wijsheid heeft bereikt, hij niet 

almachtig zal worden, daar zijn eigenschappen niet oneindig zijn, zoals zij in God zijn. Niettemin zullen 

zij voldoende zijn om u tot de top van uw volmaaktheid te brengen langs de rechte weg die de liefde van 

uw Schepper vanaf het eerste ogenblik voor u heeft uitgestippeld. 

38 Bij jullie schepping heb Ik jullie de gave van de vrije wil gegeven, opdat jullie door jullie eigen wil 

Mij zouden verheerlijken door de liefde en de barmhartigheid die jullie je broeders betonen. 

39 Een geest zonder vrije wil zou geen schepping zijn die het Opperwezen waardig is. Het zou een 

inert wezen zijn zonder streven naar volmaaktheid. 

40 Vandaag leven jullie nog steeds een materialistisch leven, door het gebrek aan broederschap. Want 

in het spirituele rijk leeft alles in perfecte harmonie. 

41 Het gebrek aan begrip voor de Goddelijke Liefde veroorzaakt regressie voor de geest, die alleen 

kan worden vermeden door terug te keren op het rechte pad, tot onherroepelijk berouw en 

gehoorzaamheid. 

42 In jullie huidige wereld hebben jullie broeders die de wetenschappen cultiveren jullie niet naar de 

top van jullie ontwikkeling geleid. Ze hebben je naar pijn geleid, naar de afgrond, en naar trots. Toch heb 

Ik jullie op geen enkel moment in de steek gelaten; jullie zijn het die aarzelend Mijn roep van liefde 

hebben beantwoord. 

43 Omdat jullie misbruik hebben gemaakt van de liefdevolle en rechtvaardige vrijheid die jullie Vader 

jullie heeft gegeven, moeten jullie je met pijn en tranen zuiveren van de vlekken die jullie op je ziel 
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hebben aangebracht. Niettemin zal hij, die met overgave boete doet voor zijn overtredingen, zijn hogere 

ontwikkeling bereiken, en zijn opgang zal sneller zijn dan zijn val. 

44 Door de eeuwen heen heb Ik u voorbeelden en bewijzen gegeven van tederheid, van Goddelijke 

liefde, die soms in staat waren uw hart te raken en u te doen uitroepen: "Ik heb U lief, Heer, ik bewonder 

U". Maar ik vraag je: Als jullie Mij liefhebben, waarom volgen jullie Mij dan niet na en brengen jullie 

Mijn leringen niet in praktijk? Waarom hebben jullie je van het spirituele leven gedistantieerd en daardoor 

je ontwikkeling vertraagd? Hoe durf je God de schuld te geven van je eigen vallen, van je pijn en je 

onvoorzichtigheid? 

45 Vandaag, als Ik jullie roep, luisteren jullie niet allemaal naar Mij. Toch beloof Ik jullie dat allen 

nog naar Mij zullen luisteren en dat geen van Mijn kinderen verloren zal gaan in de eeuwigheid van de 

Geest. 

46 Sommigen zullen Mij zoeken in ruil voor Mijn liefde, anderen, neergebogen door pijn, zullen 

smeken dat Mijn barmhartigheid hun beker van lijden zou afwenden. 

47 Ik breid de boodschap uit die ik je via Jezus gaf. Maar u wilt de onzekere paden die u bent 

ingeslagen, nog niet verlaten. 

48 Gaan jullie Mij beschuldigen van alles wat niet van Mij komt en door jullie veroorzaakt is? - Ik zei 

dat je liefde moest zaaien, en in plaats daarvan heb je haat gezaaid. Wil je liefde oogsten? 

49 Ik heb u geleerd in vrede een eenvoudig, zuiver en edelmoedig leven te leiden, en gij blijft 

volharden in een voortdurende oorlog van haat, materialisme en krankzinnige eerzucht. 

50 Je vraagt God bijna altijd zonder te weten wat je vraagt; maar je geeft God nooit wat Hij van je 

vraagt voor je eigen bestwil. 

51 Als je zo ijdel bent geworden en je weg kwijt bent in de Goddelijke leer, hoe kun je dan aan God 

vragen om je te geven wat je niet weet te vragen, of om het universum te besturen volgens jouw ideeën of 

jouw wil? Voorwaar, Ik zeg u, het heelal zou geen seconde standhouden indien Hij het door u zou laten 

besturen volgens uw menselijke grillen. 

52 Ik heb je nog een druppel van de Goddelijke Wijsheid gegeven. Meer zal ik je geven in de 

komende lessen. Maar ontvang Mijn onderricht niet zonder er grondig over na te denken. Het helpt jullie 

alleen Mijn uitstraling te voelen, die jullie met licht zal vervullen, zodat jullie Mijn openbaringen beter 

zullen begrijpen. 

53 Begrijp de betekenis van de leer en interpreteer die zoals uw geweten en hart u ingeven. 

54 Spiritualisering is niet te vinden in de teksten van religies of wetenschappen. Het rust (verborgen) 

in uw geest, die zinvol bezig zou zijn als hij steeds het gebod vervulde dat u zegt: "Hebt elkander lief". 

55 Vorm geen nieuwe filosofieën of theorieën die van deze leer zijn afgeleid, richt geen materiële 

tempels op en maak geen allegorieën of symbolen. Ik zal jullie alle openbaringen geven die tot jullie 

zullen komen in deze tijden. 

56 Voorwaar, ik zeg jullie, jullie zijn niet de enigen die de waarheid zullen bezitten. De geestelijken 

van de verschillende godsdiensten, de wetenschappers, gelovigen en ongelovigen, allen zijn in hun 

oorsprong geestelijke schepselen van God, die Ik op hun levensweg met genaden zal overladen. 

57 Nodig nederig uw broeders uit om Mijn leer van liefde, barmhartigheid en geestelijke verheffing te 

bestuderen. Vergeet niet dat geen van uw werken volmaakt zal zijn als zij niet gebaseerd zijn op liefde 

voor alles wat u ziet, en zelfs voor wat u slechts vermoedt in de ogenblikken van uw contemplatie. 

58 Er zijn vele levens in het onzichtbare, zij vermoedt, zegent ze en houdt van ze. 

59 Schep geen afgoderij, fanatisme, of aardse rangen. Er is niets groters dan het licht dat de geest siert 

die door deugd volmaaktheid heeft bereikt. 

60 Hij die meer liefheeft is groter dan hij die zegt dat hij het is omwille van zijn ambt of ijdelheid. 

61 Denk aan Jezus! 

62 Uw begrip is in deze tijd duidelijker en mijn woord wordt ook begrijpelijker. 

63 Mijn tempel is jouw hart, zijn licht is Mijn liefde. Het grootste offer dat je erin kunt leggen is de 

vrede van je geest wanneer je goed doet in het leven, door je broeders te zegenen en lief te hebben. 

64 Wat hebben gezangen, gebeden en riten voor nut, als gij in u slechts onedele hartstochten koestert? 

Ik dorst naar uw liefde, niet naar wierook. Minder tranen en meer licht is wat ik wens voor je bestaan. 



U 32 

31 

65 Voor alles moet gij u verantwoorden, en naar uw boze werken zult gij door uzelf de meest 

nadrukkelijke oordelen ontvangen. Want ik oordeel niet over u. Dit is vals. Het is je eigen geest in zijn 

staat van helderheid die je vreselijke aanklager en vreselijke rechter is. Ik, daarentegen, verdedig u tegen 

de felle beschuldigingen, spreek u vrij en verlos u, want Ik ben de Liefde die zuivert en vergeeft. 

66 Nieuwe leringen zal ik u geven, opdat gij deze les zult begrijpen, een ander blad dat ik u geef, 

opdat gij het "Boek van het ware leven" zult kunnen samenstellen. 

67 Vervul Mijn Wet, dan zullen door jouw voorbeeld van nederigheid, barmhartigheid en liefde, deze 

kleine scharen zich vermenigvuldigen en zo talrijk worden als de sterren aan de hemel en als het zand op 

de zee. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 33  
1 Opnieuw opent de Meester het Boek van Zijn Instructie om u lettergreep voor lettergreep Zijn Leer 

van de Liefde uit te leggen. Als jullie naar Mij willen luisteren als een Vader, dan zeg Ik jullie: Kijk, hier 

is de tafel gedekt om aan te schuiven en te genieten van het voedsel dat Ik met zoveel liefde voor jullie 

bewaard heb. 

2 Ik kom in de geest om Mijzelf bekend te maken onder Mijn discipelen. Jullie noemen deze tijd die 

van het licht, want elke geest en alle materie heeft Mijn geestelijke aanwezigheid gevoeld. 

3 Ik ben het Licht en de Weg, maar jullie zijn je niet allen bewust van het doel van Mijn manifestatie 

onder jullie. In plaats van te genieten van Mijn Goddelijke leringen en Mijn openbaringen, blijven jullie 

gevoelloos voor Mijn ingevingen, denkende dat Ik alleen gekomen ben om jullie materiële noden en 

zorgen te verlichten, en jullie beperken je tot het vragen om brood, werk, geld, of gezondheid, zonder te 

beseffen dat Ik jullie daarbovenop elk materieel voordeel schenk. 
* Zie noot 3 in de bijlage 

4 Sommigen van u komen met een hart vol dankbaarheid en vreugde omdat zij een weldaad hebben 

ontvangen waar zij om hebben gevraagd voor hun aardse leven, en Ik zegen hen. Maar waarlijk, Ik zeg u, 

groter zijn de geestelijke gaven die in uw wezen aanwezig zijn en die u hun eerste vruchten beginnen te 

geven onder de impuls van Mijn onderricht, en daarvoor hebt u Mij nog niet bedankt. 

5 Open je hart, zodat je alles kunt voelen wat ik je geef. Zie, daarom heb Ik u dikwijls gezegd, dat, 

hoewel Ik onder u ben, gij Mij niet gevoeld hebt. 

6 Moet ik weer, zoals in de tweede Era, de werken doen die gij wonderen noemt, om geloof te 

vinden? Moet Ik blinden het gezicht geven, verlamden de mobiliteit en Lazarus het leven, om uw geloof 

op te wekken? Waarlijk, ik zeg u, vele "blinden" hebben in deze tijd het licht gezien, vele "verlamden" zijn 

weer gaan lopen, en vele "doden" zijn opgestaan tot een leven in genade. 

7 Twee paden presenteren zich opnieuw aan je blik, dezelfde die je al kent sinds het begin van je 

pelgrimstocht. De ene is breed en bloemrijk, de andere smal en bedekt met doornen. U wilt het smalle pad 

van de deugd bewandelen zonder het andere op te geven, maar dat is niet mogelijk. 

8 Voorwaar, Ik zeg u: gij kent Mijn weg niet en beseft niet, dat hij, ondanks zijne ontelbare 

beproevingen, vrede bevat, in tegenstelling tot den breeden weg, die genoegens brengt, welke slechts pijn 

en afkeer in het hart achterlaten. 

9 Ik wil dat je geest eeuwig in Mijn vrede leeft. Daarom openbaar Ik Mij aan hem, om hem op deze 

manier te onderrichten. Vergeet niet dat jullie in deze tijd, voor de Ark van het Nieuwe Verbond, een 

nieuw verbond met jullie Vader hebben gesloten. 

10 Het is Mijn wil dat jullie standvastig blijven in de komende tijden van pijn en erop uit trekken om 

Mijn onderricht te geven aan jullie naasten. Terwijl jullie Mijn Woord en jullie getuigenis verspreiden 

onder de mensheid, verlies de moed niet bij de twijfel van jullie broeders. Geloofden jullie allemaal toen 

jullie voor het eerst naar Mij luisterden? - Gebruik dit lichaam of omhulsel, nu je het bezit, om je missie 

voor de mensheid te vervullen. Hoevelen van hen die in de geestelijke ruimte leven, zouden graag een 

lichaamsmaterie bezitten die zij als een schat beschouwen! 

11 Tot uw geest zeg Ik: "Laat uw geweten u leiden", en tot uw materie: "Laat uw geest u leiden, en 

Mijn vrede zal met u zijn". Als u dat doet, zal uw geest waken als de maagden uit de gelijkenis die met 

brandende lamp wachtten op de komst van de Bruidegom. Zalig zijn zij die "wakend" leven, want zij 

zullen bedachtzaam zijn om Mij te ontvangen. En wanneer het laatste uur voor hen aanbreekt en zij 

aankloppen aan de deur van het geestelijke dal, zal Ik voor hen opendoen. 

12 Als jullie ijverig werken, zullen jullie morgen bij mij zijn. Bereid u voor met deze leringen, opdat 

gij, zoals Mijn discipelen van het tweede tijdperk, op weg kunt gaan om licht te brengen aan uw broeders 

en troost aan de bedroefden. Ontwaak uit je indolente onverschilligheid! Want indien gij, die de Wet hebt, 

Mijn Woord niet verstaat, noch van Mij getuigt, zullen de bezoekingen komen; gij zult ondervraagd 

worden, en indien gij Mijn Leer niet in u hebt ontvangen - wat zult gij antwoorden? Dan zul je veroordeeld 

worden, je zult angst en wroeging voelen, en je zult je herinneren wat de Meester liefdevol en 

onophoudelijk tot je sprak. Maar als jullie Mijn Woord bestuderen en overdenken, zullen jullie voorbereid 

zijn wanneer jullie over deze openbaring moeten spreken, en zij die jullie begrijpen zullen zeggen: "De 
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Goddelijke Meester is inderdaad met ons geweest!" - Indien gij, ondanks uw vervulling, door uw broeders 

verkeerd zoudt worden beoordeeld, wees dan niet ongerust, want Ik zal uw werk erkennen en nadat gij de 

grote beproevingen hebt doorstaan, zal Ik u de opperste gelukzaligheid van vrede schenken. 

13 In de toekomst zullen velen van u zich wijden aan de verspreiding van deze Leer onder de 

mensheid, en u zult zien dat uw werk vruchten afwerpt en het Goddelijke Zaad zich vermenigvuldigt. 

14 Ik roep alle pelgrims op aarde op om Mijn stem te horen, die hen uitnodigt tot de geestelijke 

beklimming en tot het bezit van het eeuwige leven. Op deze dag waarop Het Goddelijke Woord Zich 

bekend maakt, gebruikt Zijn Woord en laat u erdoor verlichten, want in kennis is licht en uw heil. 

15 Als Mijn Wet jullie moraliteit, rechtschapenheid en orde leert in alle handelingen van jullie leven, 

waarom zoeken jullie dan tegengestelde wegen en scheppen jullie pijn voor jezelf? En wanneer je naar 

gene zijde vertrekt en je lichaam op aarde achterlaat, huil je omdat je te veel van dat omhulsel hebt 

gehouden. 

Wanneer je voelt dat het lichaam je niet meer toebehoort en dat je verder moet gaan op de weg totdat je tot 

Mij komt, dan zeg Ik tegen je: "Mijn zoon, wat heb je Mij te tonen? Hebt gij op aarde geleefd in vervulling 

van Mijn geboden?" Maar u, beschaamd en moedeloos omdat u geen liefdesgave hebt aan Hem die u zo 

liefheeft en die u zoveel heeft geschonken, hebt ketenen gesmeed die uw geest verzwaren, en hij lijkt 

lichteloos, huilend en jammerende over zichzelf omdat hij de genade heeft verloren. Hij hoort alleen de 

stem van de Vader die hem roept. Maar omdat hij niet geëvolueerd is, noch zich waardig voelt om tot Hem 

te komen, houdt hij halt en wacht. 

De tijd verstrijkt, en de geest hoort opnieuw de stem, en geheel vervuld van zijn smart vraagt hij, wie 

tot hem spreekt, en die stem zegt hem: "Ontwaak! Weet gij niet vanwaar gij zijt gekomen, en waarheen gij 

gaat?" Dan heft hij zijn ogen op, ziet een immens licht, door de schittering waarvan hij zich zielig voelt. 

Hij beseft dat Hij, voordat Hij naar de aarde werd gezonden, reeds bestond, reeds bemind was door de 

Vader van wie de stem uitging, en die nu, Hem ziende in de betreurenswaardige toestand, verdriet over 

Hem heeft. Hij beseft dat Hij naar verschillende verblijfplaatsen is gezonden om de weg van de strijd te 

gaan, en door Zijn verdiensten Zijn beloning te verkrijgen. En de zoon vraagt: "Als ik, voordat ik naar de 

aarde werd gezonden, Uw zeer geliefde schepsel was, waarom heb ik dan niet standvastig gestaan in de 

deugd, en heb ik moeten vallen, lijden en zwoegen om tot U terug te keren?" De Stem antwoordde hem: 

"Alle geesten zijn onder de wet van de Evolutie geplaatst, en op deze wijze bewaakt Mijn Vader-Geest hen 

voor eeuwig, en Hij heeft een welbehagen in de goede werken van de Zoon. Maar Ik heb u naar de aarde 

gezonden om er een plaats van strijd voor geestelijke volmaaktheid van te maken, niet een dal van oorlog 

en pijn. Ik heb jullie gezegd dat jullie je moeten vermenigvuldigen, dat jullie niet onvruchtbaar mogen zijn. 

Maar wanneer jullie terugkeren naar het Geestelijk Dal, brengen jullie geen oogst, jullie huilen slechts en 

komen zonder de genade waarmee Ik jullie begiftigd heb. Daarom zend Ik u nogmaals en zeg u: Zuivert u, 

zoekt wat gij verloren hebt en werkt aan uw geestelijke opgang. 

De geest keert terug naar de aarde, op zoek naar een klein en teer menselijk lichaam om in uit te rusten 

en de nieuwe reis van het leven te beginnen. Hij vindt het hem toegewezen lichaam van het kleine kind en 

gebruikt het om zijn overtredingen van Mijn Wet goed te maken. De geest, de Oorzaak kennende, komt 

naar de aarde, wetende dat hij de adem van de Vader is, en wetende welke zending hij van Hem brengt. 

16 In de eerste jaren is hij onschuldig en bewaart hij zijn zuiverheid door in contact te blijven met het 

Geestelijk Leven. Daarna begint hij de zonde te kennen, ziet van nabij de trots, de hoogmoed en de 

weerspannigheid van de mensen tegenover de rechtvaardige wetten van de Vader, en het vlees, dat van 

nature weerspannig is, begint met het kwaad besmeurd te worden. In verzoeking gevallen, vergeet het de 

opdracht die het meebracht naar de aarde, en gaat werken doen in strijd met de wet. Geest en materie 

proeven van de verboden vrucht, en wanneer zij in de afgrond zijn gevallen, verrast het laatste uur hen. 

Opnieuw bevindt de geest zich in de (geestelijke) habitat, vermoeid en neergebogen door de last van 

zijn schuld. Dan herinnert hij zich de stem die eens tot hem sprak en hem nog steeds roept, en na vele 

tranen te hebben vergoten, zich verloren voelend zonder te weten wie hij is, herinnert hij zich dat hij al 

eerder op die plaats is geweest. En de Vader, die hem met zoveel liefde geschapen heeft, verschijnt op zijn 

pad en zegt tot hem: "Wie ben je, waar kom je vandaan en waar ga je heen?" - De Zoon herkent in die 

stem het woord van Hem die hem wezen, intelligentie en vermogen gaf, de Vader die hem altijd vergeeft, 

hem zuivert, hem uit de duisternis wegvoert en hem naar het licht leidt. Hij beeft, want hij weet dat hij 
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voor de Rechter staat en zegt: "Vader, mijn ongehoorzaamheid en mijn schuld aan U is zeer groot, en ik 

kan niet verwachten in Uw Koninkrijk te leven, want ik heb geen verdienste. Vandaag, nu ik teruggekeerd 

ben naar het Spirituele Dal, zie ik dat ik alleen maar schuld heb opgestapeld waarvoor ik moet boeten." 

Maar de liefhebbende Vader wijst hem opnieuw de weg, en hij keert terug naar het vlees en behoort weer 

tot de mensheid. Maar nu maakt de reeds ervaren geest het fysieke omhulsel volgzamer met meer macht 

om de overhand te krijgen en de goddelijke geboden te gehoorzamen. De strijd begint. Hij bestrijdt de 

zonden die de mens ten val brengen en wil gebruik maken van de kans die hem is gegeven voor zijn 

verlossing. Hij vecht van het begin tot het einde, en terwijl de witte haren aan zijn slapen glanzen en zijn 

voorheen robuuste en sterke lichaam begint te buigen en kracht verliest onder het gewicht van de jaren, 

voelt de geest zich sterk, rijper en meer ervaren. Hoe groot en weerzinwekkend lijkt de zonde voor hem! 

Hij keert zich ervan af en bereikt het doel. Nu wacht hij slechts op het ogenblik dat de Vader hem roept, 

want hij is tot de conclusie gekomen dat de Goddelijke Wet rechtvaardig is en de Wil van God volmaakt, 

dat deze Vader leeft om leven en verlossing te geven aan Zijn kinderen. 

Toen de laatste dag kwam, voelde hij de dood in zijn vlees en voelde geen pijn. Hij is rustig en 

eerbiedig heengegaan. Hij zag zichzelf in zijn geest en alsof hij een spiegel voor zich had, zag hij zichzelf 

mooi en stralend van licht. Toen sprak de stem tot hem en zei: "Zoon, waar ga je heen?" En hij, wetende 

wie hij was, ging op tot de Vader en liet Zijn licht in zijn wezen binnengaan en sprak aldus: "O Schepper, 

o alomvattende Liefde, ik kom tot U om te rusten en U vervulling te geven." - De rekening was vereffend, 

en de geest was gezond, rein, en zonder ketenen van zonde, en zag voor zich de hoge beloning die hem 

wachtte. 

Daarna voelde hij dat hij opging in het licht van die Vader, dat zijn verrukking toenam, en hij 

aanschouwde een plaats van vrede, een heilig land, voelde een diepe stilte, en rustte in de boezem van 

Abraham". - — 

17 Ik spreek tot u over de wonderen van het Geestelijk Leven en bied u Mijn onderricht aan. Willen 

jullie je zending op aarde vervullen om tot Mij te komen, o volk van Israël, o mensheid, Mijn dochter? 

Door verdienste zul je het Hemelse Koninkrijk binnengaan, en door de beoefening van deugden zul je 

vrede op aarde bereiken. 

18 U bent steeds weer in het vlees gekomen, en met elke nieuwe menswording hebt u uw schuld en 

uw plicht tot boetedoening vergroot. Geef Mij niet de schuld van jullie lijden, want Ik straf jullie niet, 

jullie vellen zelf het oordeel. 

19 Nu is je laatste kans om je overtredingen goed te maken. 

20 Ik ben naar je teruggekeerd vanwege de belofte die ik je heb gedaan. Vanaf het begin der tijden 

heb Ik een verbond met u gesloten, en Ik zal u leiden tot het einde. Want jullie zijn de mensen die zich 

hebben voorbereid om aan Mijn tafel te zitten. Ik ben het voedsel en het fruit, het brood en de wijn. 

21 Onvermoeibaar komen jullie om naar Mij te luisteren en jullie honger en dorst naar gerechtigheid 

te lessen, zoals in de Tweede Era, toen ook zij die hongerden naar liefde Mij volgden. Ik verkondigde 

Mijn woord in de valleien en op de bergen, zelfs tot aan de zee en in de woestijn volgden de scharen Mij. 

Hun geloof kende geen vermoeidheid, hun zekerheid was onverwoestbaar. Toen verspreidde Mijn 

barmhartigheid zich over die mensen en omhulde hen met het binnenste van Mijn Woord. De moeders 

droegen hun kinderen in hun armen, de mannen verlieten hun werk om Mij te horen, de oude mannen, 

leunend op hun stokken, volgden de menigte. 

22 Bij een van deze gelegenheden verrichtte de Meester het wonder van de broden en de vissen als 

bewijs dat elk brood volstaat als het met liefde en zonder aanziens des persoons wordt rondgedeeld. Want 

eensgezindheid en broederschap zullen ook voedsel zijn. 

23 Zelfs de discipelen hadden getwijfeld of zulke karige proviand voldoende zou zijn om zo'n grote 

schare te voeden. Maar toen zij zagen dat het wonder werkelijkheid was geworden, schaamden zij zich en 

zeiden tegen zichzelf: "Dit is waarlijk de Messias!" 

24 Nu, in de Derde Era, hebben jullie Mij opnieuw. Ik geef u het brood van het eeuwige leven, 

waarvan de mensheid zal eten. 

25 Ik geef je dit woord door middel van de menselijke geest. Om Mij op deze wijze bekend te maken, 

moest Ik wachten op de geestelijke en intellectuele ontwikkeling van de mens om hem in deze tijd te 
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kunnen gebruiken. Mijn wil is vervuld, en dit mysterie zal veranderen in duidelijkheid voor allen die het 

voorlopig niet goed begrijpen. 

26 Vrees niet de oordelen en bespotting van de sekten en denominaties. Zij zijn het die, hoewel zij de 

boeken der profetie in handen hebben, deze niet (juist) hebben uitgelegd en die derhalve niet wisten Mij te 

verwachten. U daarentegen, die de profetieën niet kende die spraken over Mijn wederkomst als de Heilige 

Geest, verwachtte Mij wel. Nu is het Derde Tijdperk aangebroken, maar de mensheid heeft niet begrepen 

hoe zij het Evangelie moet interpreteren. 

27 Hoeveel mensen gaan niet rond als schapen zonder herder. Toch ben Ik met jullie en om Mijzelf 

herkenbaar te maken, heb Ik Mijzelf geopenbaard in armoede en in nederigheid, zoals in de Tweede Era. 

Als de mensheid Mij wil identificeren door hen die Mij volgen, kan zij daarin slagen: de zieken, de 

bedroefden, de vernederden, de uitgeputten, zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, zij die dood 

zijn voor het geloof, zij zijn het die Mij volgen. 

28 Het verbaast niemand, dat Ik in deze tijd in de schoot van geen enkele kerk ben opgekomen, zoals 

Ik ook in het Tweede Tijdperk niet uit een godsdienst ben voortgekomen. 

29 Ik zal niet stoppen waar ijdelheid, materialisme en idolatrie heersen. Ik zal Mij openbaren in de 

schoot van de grootste eenvoud en nederigheid, waar geen riten zijn die u de essentie van Mijn Wet doen 

vergeten. Wees dus niet verbaasd Mij omringd te zien door de behoeftigen, de ongeschoolden en de 

zondaars, want Ik heb Mijn barmhartigheid in hen gelegd en hen veranderd in nuttige wezens en hun 

gaven gegeven opdat zij velen bekeren en door hen, dat zijn jullie, heb Ik duidelijke bewijzen gegeven van 

Mijn macht. Maar indien gij nog twijfelt, wees dan niet bezorgd, want "niemand is een profeet in zijn 

eigen land". Morgen zullen de vreemdelingen komen, en zij zullen u gelooven, of gij zult naar onbekende 

landen gaan, en zij zullen u ontvangen; want niet allen twijfelen aan u. Er zijn er ook die u volgen en 

leunen op uw liefde en hulpvaardigheid, waardoor zij u stimuleren en aansporen in de zware beklimming 

van de weg. - Wat zal er gebeuren met hen die u volgen en kracht in u vinden wanneer u wankelt? 

Wanneer je je moedeloos voelt, zoek Mij en Ik zal je sterken. Als je pijn ontmoet, denk dan niet dat ik je 

gestraft heb. Trek uit die beproeving het voordeel dat het bevat voor je ontwikkeling. 

30 Ik hoef het alleen maar te willen, en jij zou puur zijn. - Welke verdienste zou er zijn als ik het was 

die u reinigde? Laat een ieder boete doen voor zijn overtredingen tegen Mijn Wet, dit is verdienste. Want 

dan zul je weten hoe je in de toekomst vallen en fouten kunt vermijden, want de pijn zal je eraan 

herinneren. 

31 Als er oprecht berouw is tussen de begane overtreding en de natuurlijke gevolgen ervan, zal de pijn 

u niet bereiken, want dan bent u reeds sterk genoeg om de beproeving met overgave te dragen. 

De wereld drinkt een zeer bittere beker, maar ik heb haar nooit gestraft. Maar na haar pijn zal zij tot 

Mij komen die haar roept. Dan zullen zij die ondankbaar zijn geweest, weten hoe zij Hem moeten danken, 

die alleen maar weldaden in hun bestaan heeft uitgestort. 

32 Tot nu toe was het niet de menselijke liefde die de overhand had in de wereld. Het is, zoals vanaf 

het begin van de mensheid, geweld geweest dat regeert en overwint. Hij die heeft liefgehad, is als 

slachtoffer bezweken aan kwaadaardigheid. 

33 Het kwaad heeft zijn koninkrijk uitgebreid en is sterk geworden op aarde. Maar juist nu kom Ik om 

die machten met Mijn wapens te weerstaan, opdat het koninkrijk van liefde en gerechtigheid onder de 

mensen zal worden gevestigd. Daarvoor zal ik vechten. Want om u de vrede van Mijn geest te geven, is 

het nodig dat Ik oorlog voer en alle kwaad vernietig. 

34 De dag der gerechtigheid is reeds met u; de levenden en de doden horen in deze tijd de stem van 

het geweten. 

35 Deze wereld is niet het eeuwige thuis voor je geest. Als dat zo was, zou je je lichaam waarvan je 

zoveel houdt niet zien sterven, zou je het leven van je ouders niet zien uitdoven, zij die jou het bestaan 

schonken. Alles is vergankelijk, niets is blijvend in deze wereld. Indien hier alles geluk en genot zou zijn, 

zoudt gij u nooit uw geest herinneren, gij zoudt niet aan anderen denken, noch aan Mij denken. 

36 De weg van pijn die je ziel heeft afgelegd is erg lang geweest, en ik wil niet dat je nog meer pijn 

ontmoet dan die je al hebt ervaren. Keer tot Mij terug op zoek naar vrede, zoek uw volmaaktheid en Ik zal 

u omvormen tot meesters die zullen onderrichten en redden wie verloren zijn in de duisternis van 

onwetendheid. 
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37 Mannen die geweend hebben om Mijn woorden van vergeving - waarom is de gerechtigheid nog 

niet tot u gekomen, hoewel uw rechterhand zich aan Mij heeft getoond bevlekt door het bloed van uw 

broeder? - Vrees niet, want uw waarachtig berouw zal zijn als een mantel om u te beschermen, en Mijn 

vergeving als kristalhelder water om u te sterken in uw verzoening. Maar wee degene die gedood heeft en 

zijn schuld niet betaald heeft! Wee hem die bedrog heeft gepleegd, die schande heeft veroorzaakt, of die 

zijn plicht tegenover zijn ouders niet heeft gedaan! Want dan zal het leven en de pijn hen oordelen als een 

wijze rechter, en hen onderwijzen als een meester. 

38 Vandaag zijn jullie tot Mij gekomen door alle tegenstand te overwinnen en omdat jullie ernaar 

verlangen Mijn Woord opnieuw te horen. Want jullie hebben de wens om Mijn discipelen te worden en 

daarom komen jullie om Mijn Goddelijke Leer te horen en te bestuderen. 

39 U weet dat er niets beters is om u te vernieuwen en kracht te vinden om uw hartstochten te 

overwinnen dan Mijn Woord, dat uw geest verlicht en in u de ware liefde opwekt voor uw geestelijke 

reinheid. 

40 Dit is de tijd waarin Mijn Woord met meer details wordt gepresenteerd, zodat jullie niet onwetend 

zullen zijn van wat Ik jullie openbaar. Maar wanneer Ik soms in beelden tot jullie spreek, dan is dat opdat 

jullie Mijn leringen beter zouden onthouden. 

41 Ik ben de reddingsboot die binnen het bereik verscheen van de schipbreukeling die aan het 

verdrinken was. Zij die veilig aan de oever zijn geplaatst waar vrede woont, voelen later in zichzelf de 

verplichting hetzelfde te doen voor hun naasten wanneer deze in gevaar zijn om te vergaan. 

42 De schepen hebben niet volstaan, en er zijn vele schipbreukelingen die om hulp roepen. Zie de 

mensheid vergaan in ondeugden, verdorvenheid en misdaad! Zie de mensen, overgegeven aan een leven 

van materialisme en egoïsme! De vrouwen zijn gewend geraakt aan de zonde die overal heerst, zij 

verliezen hun deugdzaamheid en hun fijnheid, het huis, dat de tempel van de mens is, wordt ontheiligd 

omdat het licht, de warmte en de rust eruit verdwijnen. 

43 Ik kom naar deze planeet en zoek op haar de ziel van de mens, die de tempel van God is, en ik wek 

er het geloof in door haar te spreken over een nieuwe wereld, een wereld van vrede, die zij kan bereiken 

door morele vernieuwing en broederschap. 

Sommigen voelen hun hart kloppen van kracht en maken het Goddelijk ideaal tot het hunne; anderen 

klagen over hindernissen en moeilijkheden als uitvluchten om Mij niet te volgen. Het ontbreekt hun aan 

geloof en zij hebben niet begrepen dat wie zich van zijn bestemming afwendt, steeds weer op hetzelfde 

punt terugkomt, totdat hij de hele weg heeft afgelegd. 

44 Ik zeg u niet u af te wenden van uw materiële plichten of van de heilzame genoegens van het hart 

en de zinnen. Ik vraag u alleen af te zien van datgene wat uw ziel vergiftigt en uw lichaam ziek maakt. 

45 Hij die binnen de wet leeft, vervult wat zijn geweten hem ingeeft. Wie de toegestane genoegens 

verwerpt om zich in de verboden genoegens te storten, vraagt zich zelfs op de momenten van het grootste 

genot af, waarom hij niet gelukkig en niet in vrede is. Want van genot naar genot zinkt hij dieper en 

dieper, totdat hij in de afgrond vergaat zonder ware bevrediging voor zijn hart en geest te vinden. 

46 Sommigen moeten bezwijken en de beker waarin zij genot zochten zonder het te vinden tot de 

laatste druppel leegdrinken, opdat zij de stem mogen horen van Hem die hen voor eeuwig uitnodigt tot het 

banket van het eeuwige leven. 

47 Ik ontvang het offer van mijn discipelen. Elia heeft u voorbereid en heeft voorspraak bij Mij 

gedaan, opdat gij waardig moogt zijn Mijn woord te horen en opdat gij moogt weten hoe gij de geestelijke 

zin ervan moet gebruiken. Mijn belofte is dat iedereen die Mij zoekt in zijn hartzeer, getroost zal worden. 

48 Het is de tijd van de Heilige Geest wanneer ik in contact kom met de mens. Van hen die Mij 

gehoord hebben, beginnen sommigen Mij te herkennen, en anderen hebben Mij reeds lief. Wanneer deze 

tijd van Mijn manifestatie voorbij is, zal de mensheid weten Wie gekomen is. Zij zullen Elia erkennen als 

een voorloper vol genade en kracht, en ook als de Meester die neerdaalde uit liefde voor het menselijk 

geslacht. 

49 Geliefde leerlingen, neem Mij tot voorbeeld, opdat jullie spoedig het einde van jullie herstel zullen 

bereiken, wanneer Elia, de Herder die jullie door de eeuwen heen heeft geleid, jullie aan Mij zal 

voorstellen. 
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50 Ik wil niet dat de geesten, wanneer zij deze aarde verlaten, zich eenzaam of verloren voelen in de 

onmetelijkheid van de geestelijke vallei die allen te wachten staat. Daarom spreekt Elia tot u en bereidt u 

voor op deze overgang, en u zult uw broeders laten kennismaken met die Geest die Herder en Bemiddelaar 

is tussen de mens en zijn Schepper. 

51 U beleeft een tijd van ontberingen en gerechtigheid, en u allen plukt nu de vruchten van uw arbeid. 

Deze tijd moest komen, stond er geschreven. Ik heb u gewaarschuwd te bidden en berouw te tonen, maar 

Ik heb u slapend aangetroffen, zonder herinnering aan Mijn woorden. Maar Ik waak over jullie en Ik ben 

opnieuw gekomen om jullie Mijn Leer te brengen, die jullie een zeer wijde horizon toont. Als je in staat 

bent het te begrijpen, zul je moedig en wilskrachtig zijn, en als dit licht tot je geest is doorgedrongen, ga je 

naar anderen toe en help je hen zich te bevrijden uit hun lethargie. Wees barmhartig voor hen die zondigen 

door onwetendheid en wijs hun de weg die tot hun redding leidt. 

52 Zij die eens "kleine kinderen" waren, maak Ik tot discipelen, en de discipelen breng Ik nog dichter 

bij Mij. Ik heb u allen op één ladder naar de hemel geplaatst, en ik heb in uw beproevingen gedeeld. De 

pijn van de mensheid bereikt Mij, Elia vecht voor de geestelijke eenheid van de mensen. De nieuwe toren 

van Babel is gegroeid in hoogmoed en strijd, maar tegenover hem bouw ik de toren van Israël met 

fundamenten van nederigheid en liefde. De strijd zal groot zijn, maar uiteindelijk zal de deugd de zonde 

overwinnen en zal de vrede worden hersteld. Dan zullen zij die zwak waren sterk worden, de blinden 

zullen hun ogen openen, en de ware ontwaking van de ziel zal plaatsvinden, zodat zij een leven van 

ontwikkeling kan binnentreden. 

53 Het goud en de macht, waarnaar de mens zo verlangt, zullen zijn geest geen vrede geven, noch 

troost aan zijn ziekbed; zij zullen alleen zijn hart verharden. Hoe dikwijls heb Ik de rijken beelden van pijn 

voor de ogen gelegd om hun gevoelens op de proef te stellen, en zij waren onverschillig voor de wezen, de 

ellende en de pijn van hun medemensen, niet begrijpend dat Ik hen slechts gemaakt heb tot bewaarders 

van materiële goederen, opdat zij die met rechtvaardigheid en liefde zouden verdelen. 

54 Er zijn vele wezens die wachten op een barmhartige hand om hen te genezen, op een woord van 

troost of een voorbeeld om hen te verlossen. De geest lijdt honger naar liefde, naar oprechtheid en naar 

gerechtigheid, en jullie, Israël, kunnen geven, want Ik heb jullie een overvloed aan geestelijke goederen 

gegeven om uit te delen. 

55 Niet alle tijden zullen zo vredig voor je zijn. Werk daarom vandaag, nu u nog vrij bent om te 

handelen, ijverig en bereid uw broeders uit andere volken voor door gebed. Gij weet reeds, dat de Geest 

geen afstanden kent, en daarom zullen zij, op de dag waarop Mijn Leer door Mijn boodschappers wordt 

gebracht, niet struikelen, maar vrienden vinden, broeders, die hun zending begrijpen en hen steun en 

warmte geven. 

56 Aan wie deze boodschap wordt toevertrouwd en die in gemeenschap met Mij leeft, zal Ik 

volmaakte werken inblazen en Ik zal Mijn Geest openbaren in zijn woorden. 

57 Velen van jullie hebben de minachting van de mensen gevoeld voor het volgen van de Meester. 

Anderen zijn verstoten in het huis van hun ouders, en nog anderen zijn verstoten door hun echtgenoot. 

Maar onthoud dat ik dit alles zie, en dat ik je offer overvloedig zal vergelden. 

58 Zie geen vijanden, maar broeders in allen die u omringen. Eis van niemand straf, wees mild, opdat 

gij een voorbeeld van vergeving moogt zijn en opdat er geen berouw in uw geest moge zijn. Sluit uw 

lippen en laat Mij oordelen over uw zaak. 

59 Genees de zieken, herstel het gezond verstand van de verwarden. Verjaag de zielen die de geest 

vertroebelen en zie erop toe dat beiden het licht hervinden dat zij verloren hebben. 
* Zie noot 4 in de bijlage 

60 Bid voor de naties, want over jullie zal ik waken. Breng mijn woord naar alle harten. Dank Mij 

daarna voor de weldaden, die gij ontvangen hebt, want gij zult geweten hebben, dat geen blad van den 

boom zich beweegt zonder Mijn wil. 

61 Voorwaar, ik zeg u: Zij die het meest van Mij zijn afgeweken, worden zich bewust dat het tijd is 

voor het oordeel, want zij hebben voorgevoelens en onrust. 

62 Mijn stem roept en wekt de geesten als een trompet. Maar als de mensheid de profetieën van het 

Eerste en Tweede Tijdperk had bestudeerd en doorgrond, zou niets van wat nu gebeurt hen verbazen of 

verwarren, want alles was reeds voorspeld. 
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63 Mijn woord van gisteren wordt vandaag vervuld; want eerder zou de ster van de Koning ophouden 

te schijnen dan zou hetzelfde niet worden vervuld. 

64 Verdraag de bitterheid, die de oorlog der volkeren u aandoet, en eis geen gerechtigheid van hen, 

want hun beker van leed is bitter genoeg. Wees barmhartig in uw oordelen, gedachten en gebeden. 

65 Zij die nog enige vrede genieten hebben de plicht te bidden om hen bij te staan die lijden onder de 

ontberingen en ontberingen van de oorlog. 

66 Als jullie, in plaats van mededogen, woede of minachting voelen voor hen die de mensheid zoveel 

leed berokkenen - waarlijk, ik zeg jullie, dan ontnemen jullie jezelf alle spirituele verhevenheid en begrip. 

67 Laat Mijn stem weerklinken in jullie harten, breng Mijn woord in daden: dit zal de weg zijn 

waardoor Mijn Leer macht zal krijgen op aarde. Het is het licht dat de ideeën zal confronteren die zijn 

voortgekomen uit een zieke mensheid in verval. 

68 Alle rechtvaardigheid, alle grootheid en al het licht dat de mensen kunnen verlangen voor de 

ontwikkeling van hun geest, zullen zij in Mijn Leer kunnen vinden. Maar opdat de mens zou pauzeren om 

Mijn leer te onderzoeken en opdat hij belangstelling zou hebben voor de inhoud ervan, moet hij eerst de 

eerste vruchten ervan gewaarworden in de vernieuwing en de deugden van Mijn discipelen. 

69 Ik beloof je grote geheimen te onthullen als je in vrede leeft. Want dan zal Mijn licht in jouw 

wezen kunnen schijnen. 

70 Jullie willen allen behoren tot hen die getuigen van Mijn waarheid en zijn als een vuurtoren voor 

de zeevaarder of een ster voor de pelgrim op het pad van de mensheid. 

71 Vandaag hebben jullie Mij in jullie midden door middel van deze verkondiging. Profiteer van Mijn 

overblijfsel en word discipelen vanaf de zuigelingen, opdat wanneer Ik niet meer zal spreken, gij met Mijn 

woord op een waardige wijze zult prediken. 

72 Leer, waak en bid, zaai liefde en barmhartigheid onder uw broeders, opdat Ik door uw werken tot 

de mensen zeg: Hebt elkander lief! 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 34  
1 Geliefde mensen, wacht niet op betere tijden om deze boodschap aan de mensheid te openbaren, 

want er zal geen andere tijd komen die geschikter is dan deze. 

2 Open uw ogen voor de realiteit en droom niet langer van de ijdelheden van de wereld. Begrijp dat 

het uw zending is om Mijn Leer op alle manieren op aarde bekend te maken. 

3 Hier onder deze menigte ontdek ik de toekomstige boodschappers, de nieuwe apostelen, de 

werkers die onvermoeibaar moeten zijn in de vervulling van hun taak. 

4 Sommigen zullen naar het Oosten gaan, anderen zal Ik naar het Westen zenden, en de 

verscheidenheid van talen zal geen belemmering zijn voor de verbreiding van Mijn Woord. 

5 Het zwaard van licht, liefde en rechtvaardigheid dat in Mijn Leer aanwezig is, zal paden effenen, 

muren van onwetendheid vernietigen en grenzen uitwissen. Alles zal worden voorbereid op de eenwording 

van de volkeren. 

6 In het begin van de strijd zullen sommigen gaarne de trinitair-arische leer van de Geest 

aanvaarden. Anderen echter zullen het verwerpen en u vervolgen, omdat zij daarin een bedreiging zien 

voor hun aardse macht en hun onjuiste interpretaties. Maar voorwaar, Ik zeg u: het zal zijn alsof zij met de 

palm van hun hand zouden verhinderen dat de zon haar licht geeft. 

7 Ik moet u waarschuwen, dat wie dit woord verwerpt, Mij verworpen zal hebben, en dat wie het 

aanneemt, Mij aangenomen zal hebben. Want in de geestelijke betekenis ervan heb Ik Mij in deze tijd aan 

de mensen geopenbaard; daarin is Mijn Geest aanwezig. Daarom zeg ik tegen jullie: Wie mijn woord 

ontvangt, zal mijn stem herkennen, zal de deuren van zijn hart voor mij openen en mij in zich hebben. 

8 Mijn gerechtigheid heeft u een prachtige kans geboden om uw schuld te vereffenen. Laat geen dag 

van je leven los dat ik je heb toevertrouwd. 

9 Jij bent de verloren zoon die berouwvol is teruggekeerd naar het huis van de Vader, en Ik heb je 

met liefde ontvangen om jou je erfdeel te laten terugvorderen. 

10 Ik weet wie van hen die huilend in Mijn Aanwezigheid komen, de werkelijk berouwvollen zijn, die 

hun schuld met tranen van oprecht berouw uithuilen en Mij om een kans vragen om het goed te maken. Zij 

wenen omdat zij hun Vader hebben gekwetst, zij wenen niet om zichzelf. Daartegenover zijn er anderen 

die er spijt van schijnen te hebben Mij gekwetst te hebben, en zij wenen, beloven en zweren zelfs niet 

meer te zondigen. Maar tegelijk met hun gelofte vragen zij Mij om nieuwe aardse goederen. Dit zijn 

degenen die spoedig weer zullen vertrekken uit het huis van de Vader. 

11 Indien zij van Mij kunnen verkrijgen wat zij zochten, zullen zij het verspillen. Indien zij het niet 

verkregen hebben, zullen zij tegen Mij lasteren. Zij menen dat er in de laagte van deze weg slechts 

doornen zijn, en weten niet dat de weg die zij hebben gekozen de meest onzekere, hobbelige en gevaarlijke 

is. Zij denken dat zij, door zich geheel aan de genoegens van de wereld over te geven, hun rijkdommen 

zullen kunnen vermeerderen en daardoor hun ontberingen verminderen, zonder te beseffen dat zij, door de 

zoete last van een geestelijk kruis te weigeren, een enorme materiële last op hun schouders hebben 

geladen, onder het gewicht waarvan zij gedeprimeerd zullen belanden. 

12 Hoe weinigen zijn er die trachten te leven in het paradijs van vrede, licht en harmonie, en met 

liefde de goddelijke wetten vervullen. 

13 De weg die de mensen hebben afgelegd is zeer lang, en toch geven zij er de voorkeur aan de 

verboden vruchten te eten die slechts lijden en teleurstelling in hun leven opstapelen. Verboden vruchten 

zijn vruchten die weliswaar goed zijn omdat God ze geschapen heeft, maar die schadelijk kunnen worden 

voor de mens als hij zich er niet goed op voorbereidt of ze in overmaat gebruikt. 

14 De man en de vrouw nemen de vrucht van het leven zonder voorbereiding en beseffen hun 

verantwoordelijkheid tegenover de schepper niet wanneer zij op aarde nieuwe wezens tot mens doen 

worden. 

15 De wetenschapper snijdt met eerbiedige hand een vrucht van de boom der wetenschap, zonder 

eerst te luisteren naar de stem van zijn geweten, waarin Mijn Wet tot hem spreekt, om hem te zeggen, dat 

alle vruchten van de boom der wijsheid goed zijn, en wie ze plukt, moet het dus alleen doen voor het 

welzijn van zijn naasten. 
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16 Deze twee voorbeelden tonen u waarom de mensheid noch de liefde, noch de vrede kent van dat 

innerlijke paradijs dat de mens, krachtens zijn gehoorzaamheid aan de Wet, voor altijd in zijn hart zou 

moeten hebben. 

17 Om jullie te helpen hetzelfde te vinden, onderwijs ik de zondaars, de ongehoorzamen, de 

ondankbaren en de hoogmoedigen, om jullie te doen begrijpen dat jullie begiftigd zijn met geest, dat jullie 

gewetens hebben, dat jullie volledig kunnen oordelen en beoordelen wat goed en wat kwaad is, en om 

jullie de weg te wijzen die jullie zal leiden naar het Paradijs van vrede, wijsheid, oneindige liefde, 

onsterfelijkheid, heerlijkheid en eeuwigheid. 

18 Ik spreek tot u, die gezondigd hebt, want de rechtvaardigen leven reeds in het geestelijk paradijs; 

en de overige schepselen, die geen geest en bijgevolg geen geweten hebben, genieten hun paradijs, dat de 

natuur is, waar zij in volmaakte gehoorzaamheid en in volmaakte harmonie met de ganse schepping leven. 

19 Vandaag verlicht Ik de weg waarop jullie je moeten ontwikkelen en aan het eind waarvan jullie 

Mij zullen ontmoeten. Ik dwing u niet, maar ik vraag uw aandacht voor het feit dat, als u niet luistert naar 

deze oproep, u spoedig uit eigen beweging zult komen om de weg van de verlossing te zoeken. Maar dan 

zullen jullie vluchten voor de gruwelen van jullie onmenselijkheid, jullie aanmatigendheid en jullie 

arrogantie. 

20 Ik kom niet naar u met strengheid. U bent het zelf die uw overtredingen de straf geeft die zij 

verdienen. 

21 Mijn volk, in jullie hart laat Ik de essentie van Mijn Woord achter, opdat jullie je er geestelijk uit 

kunnen voeden. Want uw hart is als een bloem, en haar geur is de essentie van de liefde die ik erin heb 

gelegd. Laat deze bloem niet verdorren, want dan zou ze haar geur verliezen. Gevoelig zijn de bloemen 

van uw tuinen, maar nog gevoeliger is uw hart, en nog gevoeliger de Goddelijke essentie ervan. 

22 Na 1950 zullen jullie Mijn Woord niet meer ontvangen door deze communicatieorganen*, die 

jullie stemdragers of tolken hebben genoemd. Sommigen zullen overgaan van deze aarde naar de 

De anderen zullen overblijven om de eerste ingevingen te ontvangen, de tekenen die voorafgaan aan de 

vereniging van geest met geest. 
* Zie noot 9 in de bijlage 

23 Wanneer deze verbinding zich onder u begint te ontwikkelen, zult u het onderwijs dat u thans 

ontvangt in waarheid beginnen te doorgronden en te begrijpen, en tegelijkertijd zult u weten hoe u de 

geestelijke betekenis van Mijn Woord kunt scheiden van alle onvolkomenheden die de stemdrager aan 

Mijn Woord kan hebben toegevoegd. 

24 Nu vraag ik u: Wilt gij de armen der aarde zijn, maar rijk van geest? Of verkiest gij de genoegens 

van de wereld boven de kennis van het eeuwige leven? - Ik zegen u, want in uw hart zegt u tot Mij: "Heer, 

niets is te vergelijken met de heerlijkheid van het horen van Uw Woord." 

25 In deze tijd geef ik jullie een nieuwe boodschap: het Derde Testament. Velen zijn getuige geweest 

van deze manifestatie. Maar waarlijk, Ik zeg u, gij zult het niet zijn die de gehele betekenis zult begrijpen 

van hetgeen Ik u heb geopenbaard, noch zult gij het belang van deze boodschap inzien. 

26 Dikwijls heb Ik u een lering gegeven, en gij hebt die verkeerd geïnterpreteerd, want gij zijt 

verstoffelijkt, en terwijl Ik tot u sprak over geestelijke kennis, hebt gij er een stoffelijke betekenis aan 

gegeven. Andere generaties, meer geestelijk ontwikkeld, zullen komen, en wanneer zij de leringen 

bestuderen die deze openbaringen bevatten, zullen zij beven van geestelijke ontroering. Dan weer zullen 

zij zich verlustigen in de zachte vrede van Mijn Woord en dan weer zullen zij verbaasd staan over wat zij 

zullen vinden in Mijn onderricht van liefde. Dan zullen zij zeggen: "Hoe is het mogelijk dat de getuigen 

van dit Woord, die toen aanwezig waren, de betekenis, de grootheid en het licht ervan niet kenden? - Het 

zal niet de eerste keer zijn dat dit gebeurt: Zelfs in het Tweede Tijdperk, toen Ik tot het hart der mensen 

sprak, verstonden zij Mij niet, omdat zij slechts leefden en dachten voor de wereld en voor de materie. 

27 Toen het lichaam dat Mij diende als omhulsel in de Tweede Era de doodsstrijd inging en Ik de 

laatste woorden sprak vanaf het kruis, was een van Mijn laatste zinnen er een die noch op dat moment, 

noch lange tijd daarna werd begrepen: 

"Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?" 
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28 Door die woorden twijfelden velen; anderen waren in verwarring, en dachten dat het om een 

houding van moedwil ging, om een aarzeling, om een moment van zwakte. Maar zij dachten er niet aan, 

dat dit niet de laatste zin was, maar dat Ik daarna andere uitsprak, die volle kracht en klaarheid 

uitstraalden: "Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn Geest"; en: "Alles is volbracht". 

29 Nu ik ben teruggekeerd om licht te brengen in jullie verwarringen en te verlichten wat jullie 

mysteries hebben genoemd, zeg ik jullie: Toen ik aan het kruis hing, was de doodsstrijd lang en bloedig, 

en het lichaam van Jezus, oneindig veel gevoeliger dan dat van alle andere mensen, doorstond een lange 

lijdensweg, en de dood kwam niet. Jezus had zijn zending in de wereld volbracht, had reeds het laatste 

woord gesproken en het laatste onderricht gegeven. Toen vroeg dat martelaarslichaam, dat verscheurde 

vlees, dat de scheiding van de Geest voelde, de Heer in angst: "Vader, Vader, waarom hebt Gij Mij 

verlaten?" - Het was de zachte en lijdende klaagzang van het gewonde lam om zijn Herder. Het was het 

bewijs dat Christus, het Woord, werkelijk mens was geworden in Jezus, en dat Zijn lijden echt was. 

30 Kunt gij deze woorden toeschrijven aan Christus, die eeuwig verenigd is met de Vader? - Nu weet 

je dat het een gejammer was om het lichaam van Jezus, geteisterd door de blindheid van de mensen. Maar 

terwijl de streling van de Heer neerdaalde op dat gemartelde vlees, bleef Jezus spreken, en Zijn woorden 

waren: "Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn Geest". - "Alles is volbracht". 

31 Wanneer zul je zo tegen me spreken, mensheid? Wanneer zult gij die zachte klaagzang uitspreken, 

die geen verwijt is, geen twijfel, geen gebrek aan geloof, maar het bewijs van liefde tot de Vader, waarmee 

gij Hem te kennen geeft, dat gij Hem nabij wilt gevoelen in het laatste uur? - Denk na over elk van Mijn 

zinnen, want Ik ben de Waarheid die u is beloofd. 

32 Nu Ik u onderricht, heb Ik gebruik gemaakt van de ongeschoolden en de onwetenden, want de 

geleerden en de geleerden hebben Mij verloochend. Ik heb ook zondaars gezocht om hen te bekeren en 

hen uit te zenden om van Mijn waarheid te getuigen. Deze Mijn kinderen, door wie Ik Mijzelf bekend 

maak, moeten bewijzen deze genade waardig te zijn door te ontwaken in het licht van de Leer die zij 

zullen verkondigen, opdat zij de volle kennis van hun zending zullen verkrijgen en zullen begrijpen dat 

alleen door een voorbeeld te stellen en goede werken te tonen zij door hun medemensen geloofd zullen 

worden. 

33 Deze tijd van onderricht zal gunstig zijn voor de toerusting van de scharen. 

34 Mijn Leer is het zuivere en kristalheldere water van de rivier des levens waarmee gij u zult 

zuiveren en de gedaanteverandering zult verkrijgen die u waardig zal maken u discipelen van de Heilige 

Geest te noemen. Bereid uw hart in Mijn Woord en waarlijk Ik zeg u, goed zaad zal daaruit ontspruiten. 

Vorm je geest en verstand door naar Mij te luisteren, dan zullen je werken, woorden en gedachten Mijn 

waarheid uitstralen. 

35 Waarlijk, niet alleen gij zult van Mij getuigen, want de ganse schepping is een levend bewijs van 

Mijn waarheid. Maar in dit werk hebben jullie een taak te vervullen en een schuld te betalen aan jullie zelf. 

Want waarlijk, Ik zeg u, gij zijt Mij niets schuldig, maar gij zijt het uzelf schuldig. 

36 Indien gij niet van uwen Heer wilt getuigen, zal ik het doen; maar gij zult bitterlijk wenen, omdat 

gij in het uur des strijds niet met den Meester zijt geweest. 

37 Wilt u weten hoe u uw getuigenis als waar kunt laten aannemen? - Wees oprecht tegenover uzelf, 

zeg nooit dat u bezit wat u niet hebt, noch tracht te openbaren wat u niet hebt ontvangen. Onderricht alleen 

wat je weet, getuig alleen wat je hebt gezien. Maar als je iets wordt gevraagd waar je geen antwoord op 

kunt geven, zwijg dan, maar lieg nooit. Nogmaals zeg ik u dat uw ja altijd ja moet zijn en uw nee altijd 

nee, dan zult u trouw zijn aan de waarheid. 

Ook moet gij niet zweren, want hij, die de waarheid spreekt, heeft geen eed nodig om geloof te winnen, 

daar hij door zijn werken verlichting brengt. Laat hem zweren die vals is geweest en die, wanneer het 

ogenblik komt dat hij geloofwaardigheid nodig heeft, de naam van God moet inroepen om zijn woorden 

kracht bij te zetten. Gij zult niet zweren bij God, noch bij Maria, noch bij uw ouders, noch bij uw leven. Ik 

zeg u nogmaals, dat het uw werken moeten zijn, die getuigen van uw woorden, en dan zullen beide van 

Mij getuigen. 

38 Als je de waarheid spreekt en geloofd wordt, gezegend zijn zij die jou geloven. Indien gij 

afgewezen, gekwetst of bespot wordt omdat gij de waarheid spreekt, laat de zaak dan aan Mij over, want 

de zaak der waarheid is de Mijne; Ik zal u dan verdedigen. En tracht niet de waarheid te bedekken met de 
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sluier der leugen, want dan zal uw oordeel groot zijn. Weet gij niets van dien grooten tempel te Jeruzalem, 

dien de menschen eeuwenlang zijn binnengegaan, verlangende macht en wijsheid? Want zij was groot, 

terwijl haar boezem als een oase van vrede voor de geesten was. Maar toen huichelarij, valsheid en 

hebzucht binnendrongen, werd haar gordijn gescheurd, en later bleef er geen steen meer van over. 

39 Ik zeg u nogmaals dat u moet beginnen eerlijk te zijn tegen uzelf, dat u niet moet proberen uzelf te 

bedriegen, dat wil zeggen dat u moet beginnen de waarheid lief te hebben. De tijd nadert dat de grote 

hoofden van de wereld zullen vallen, dat de naties Mijn Goddelijke gerechtigheid zullen voelen. Hoeveel 

gejammer zal er dan onder de mensen zijn! Een wereld van valsheden, van dwalingen en 

onrechtvaardigheden zal verdwijnen, zodat daarvoor in de plaats het Koninkrijk van God zal worden 

gevestigd, dat gerechtigheid en licht is. Voor vele werken van mensen zal het het einde zijn, maar voor de 

tijd van de vergeestelijking zal het het begin zijn. 

40 De wereld die zal verdwijnen zal de wereld van slechtheid zijn die jullie hebben geschapen, waarin 

de sterken de zwakken onderdrukken, waaruit zelfs de onschuld van de kinderen is verdwenen, waarin 

ouders de kinderen niet begrijpen en kinderen de ouders niet begrijpen. Deze wereld waarin de heiligste 

beginselen en instellingen door mensen zijn ontheiligd, en waarin mensen elkaar doden in plaats van 

elkaar lief te hebben als broeders. 

41 Om dit nieuwe Babel te laten verdwijnen, moet zijn boosaardigheid als onkruid ontworteld 

worden. De pijn zal groot zijn, maar in deze beker van lijden zullen de onreinen worden gezuiverd en 

zullen de blinden hun ogen openen; de dood zal de aardse gang van velen stuiten, maar niet om hen te 

vernietigen, maar om hen in het leven te brengen. 

42 Niets zal overblijven van de slechte werken van de mensheid. Maar op de ruïnes van jullie 

verleden zal Ik een nieuwe wereld doen herrijzen als een groot koninkrijk, waarin de mensheid zal zijn als 

een uitgebreide familie, levend in vrede, liefhebbend, voelend en denkend volgens Mijn Wet van Liefde. 

43 Nieuwe geslachten zullen de aarde bevolken en zowel geestelijk als materieel de vruchten plukken 

van de ervaring en de ontwikkeling die hun voorgangers hebben nagelaten; want uit al het verleden zullen 

zij de goede vruchten kiezen. 

44 Over de onvolmaakte culten van Mijn Godheid zal een waarlijk geestelijke eredienst verrijzen, 

zoals over de materialistische wetenschap van de mensen van deze tijd een nieuwe wetenschap in dienst 

van broederschap, welzijn en vrede zal verrijzen. 

45 De scheiding der mensen zal verdwijnen, en zoals zij zich in hun onenigheid van elkander 

verwijderden en dialecten en talen voor elk volk schiepen, zo zal, wanneer de harmonie op aarde begint te 

schijnen, allen de behoefte gevoelen om met één taal te communiceren. Waarlijk, Ik zeg u: de broederlijke 

liefde tot elkander zal dit werk voor hen vergemakkelijken, want het zal gebaseerd zijn op Mijn gebod, dat 

u zegt: Hebt elkander lief. 

46 Hoe zou het juist kunnen zijn dat het menselijk ras elkaar niet begrijpt, terwijl zelfs de dieren van 

dezelfde soort elkaar begrijpen, ook al komen sommigen uit de ene streek en anderen uit een andere? 

47 Verenig u in liefde onder de bezieling van uw Vader, en Hij die de Alfa en Omega van de ganse 

schepping is, zal u de universele taal geven. 

48 Verfris u, verfris u in Mijn Woord, het is boven de verdeling van uw talen, boven uw begin en uw 

einde. Maar als jullie je verwonderd hebben over de zo gedetailleerde en onuitputtelijke wijze waarop Ik 

tot jullie gesproken heb door de lippen van Mijn stemdragers, weet dan dat het slechts een vonk van Mijn 

Goddelijk Licht was dat Ik over deze organen van begrip heb gezonden. 

49 Jullie vragen Mij: "Heer, als U ons hebt uitgekozen om getuigen te zijn van deze manifestatie, 

waarom hebt U ons dan niet uitgesloten van het lijden en de tegenspoed op aarde?" - Ik antwoord u, dat 

het noodzakelijk is, dat gij de beker van het lijden van uw broeders ledigt, al is het maar een weinig, opdat 

gij hun lijden moogt begrijpen. 

50 Als Ik u gezegd heb, dat in deze tijd alles wat de hoogmoed en de boosheid der mensen geschapen 

hebben, vernietigd zal worden, denkt gij dan niet, dat er ook iets in u is om te vernietigen, te snoeien, of te 

boeten? 

51 U bent begaafd, maar tegelijkertijd zwaar beproefd. Maar als pijn u alert houdt, bedenk dan dat het 

slechts een druppel is van het bittere drankje dat anderen drinken. Wanneer uw hart met de pijn meeleeft, 
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voelt het zich geroepen te bidden, en daarin herkent het intuïtief een van de taken die dit volk naar de 

aarde heeft gebracht. 

52 Bid, Mijn kinderen, met gedachten van licht, vrede en broederschap, want deze gebeden zullen niet 

verloren gaan in de ruimte, maar hun kracht zal hen vibrerend houden in het geestelijke en hen leiden naar 

het hart van hen voor wie jullie gebeden hebben. Mijn woord mag voor u niet alledaags worden, kom met 

dezelfde nederigheid en vurigheid als in de eerste dagen, opdat uw gebed door uw broeders gevoeld moge 

worden. Want er zal een dag komen waarop jullie je hele wezen zullen voelen beven, en die dag zal de dag 

zijn waarop Ik voor de laatste keer in deze vorm tot jullie spreek. 

53 Waartoe denkt gij, dat Ik u geroepen heb in deze tijd, gij scharen? Was het alleen om uw ziekten te 

genezen, of om u de vrede te doen herwinnen die u verloren had? - Nee, mensen, als Ik jullie tot het ware 

leven heb opgewekt, als Ik het geloof in jullie harten heb aangewakkerd, als Ik jullie gezichten weer heb 

laten glimlachen en jullie lichamen weer kracht heb gegeven, dan was dat omdat Ik jullie op deze manier 

wilde toerusten, zodat jullie de strijd zouden kunnen aanbinden Maar Ik zie dat velen aan zichzelf denken 

en Mijn lessen slechts bijwonen om gemoedsrust te zoeken, zonder ook maar het minste te willen weten 

van de taak die hen wacht. Anderen vertrekken zodra zij hebben ontvangen wat zij verlangden, zonder 

belangstelling te tonen voor het bestuderen en begrijpen van de betekenis van Mijn Leer. 

54 U allen bent geroepen om deel te hebben aan dit werk, en daarom heb Ik Mijn Woord over dit volk 

uitgestort, opdat zij hetzelfde in hun hart bewaren, ook al is het maar één van Mijn zinnen. 

55 Mijn onderwijs zegt je: Als jullie Mijn woord niet bekend maken onder de mensen, zullen de 

stenen spreken om te getuigen van Mijn waarheid en van de tijd waarin jullie leven. Maar wacht niet tot de 

stenen spreken, want zij zullen dat doen door de aarde te doen schudden, de zeeën te doen kolken, of in 

stortvloeden uit de kraters van vulkanen te doen barsten. 

56 Het zal beter zijn u tijdig voor te bereiden, opdat wanneer deze wereld wordt verwoest door 

pestilentiën, onbekende ziekten en allerlei beproevingen, gij - verstrooid over alle wegen der aarde - tot de 

harten Mijn vriendelijk, versterkend Woord zult brengen, opdat gij als een zachte bries moogt komen tot 

hen die door de orkanen zijn gegeseld. 

57 Doe uw traagheid weg en maak gebruik van de kostbare tijd die u vandaag geniet, want u weet niet 

of u in de komende tijden de rust zult hebben om te studeren en u in Mijn Woord te verdiepen. 

58 Bid als goede discipelen en vul jullie harten met nobele doelen. Vergeet niet dat ik geen 

onderscheid maak tussen rassen, klassen of godsdiensten onder u, opdat gij, waar gij ook zijt, het gevoel 

moogt hebben in uw vaderland te zijn en ieder die gij ontmoet, ongeacht zijn ras, moogt beschouwen voor 

wat hij waarlijk is: uw broeder. 

59 Ik heb u dit woord gebracht en het u in uw taal doen hooren, maar ik geef u de opdracht het later in 

andere talen te vertalen, opdat het aan allen bekend worde. 

60 Zo begint u de ware toren van Israël te bouwen, die geestelijk alle volkeren tot één verenigt, die 

alle mensen verenigt in die goddelijke, onveranderlijke en eeuwige wet, die u in de wereld hebt ervaren uit 

de mond van Jezus, toen Hij u zei: "Hebt elkander lief!" 

61 Onderzoek Mijn Woord totdat je zeker bent van de zuiverheid en waarheid ervan. Alleen dan zul je 

in staat zijn je pad moedig te bewandelen en standvastig te staan tegenover het binnendringen van 

materialistische ideeën die de geest bedreigen. Want materialisme is dood, is duisternis, is juk en vergif 

voor de geest. Ruil nooit het licht of de vrijheid van je geest voor aards brood of voor schamele materiële 

goederen! 

62 Voorwaar, ik zeg u: Hij die vertrouwt op Mijn Wet en volhardt in het geloof tot het einde, zal nooit 

gebrek hebben aan de materiële levensbehoeften en op de ogenblikken van zijn vereniging met Mijn Geest 

zal hij, door Mijn oneindige barmhartigheid, altijd het brood van het eeuwige leven ontvangen. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 35  
1 Zalig zijn zij die Mij met nederigheid en geloof vragen om de voortgang van hun geest, want zij 

zullen ontvangen wat zij van hun Vader vragen. 

2 Gezegend zijn zij die weten hoe te wachten, want mijn barmhartige hulp zal hun handen bereiken 

op het geschikte moment. 

3 Leer te vragen en ook te wachten, wetende dat niets ontsnapt aan Mijn wil van liefde. Vertrouw 

erop dat Mijn Wil zich openbaart in elk van je noden en in elk van je beproevingen. 

4 Het kind heeft het recht om van zijn vader te vragen wat binnen zijn wet van rechtvaardigheid en 

liefde ligt, en de vader heeft van zijn kant de plicht om voor het kind te zorgen. 

5 Ik zeg jullie dat zij die hier op aarde Mijn Wil gehoorzamen, Mijn Liefde zullen genieten wanneer 

zij in de geest zijn. 

6 Wanneer de last van uw kruis u bezwaart, roep dan uw helper aan, en onmiddellijk zal Ik u te hulp 

komen. 

7 In de ogenblikken van beproeving, bidt een kort maar luid en oprecht gebed en gij zult u getroost 

voelen; en wanneer gij bereikt in overeenstemming met uw Heer te zijn, zal Ik u kunnen zeggen dat Mijn 

Wil de uwe is en uw Wil de Mijne is. 

8 Bid niet alleen wanneer u een pijnlijke beproeving doormaakt, bid ook wanneer u vrede hebt, want 

dan zullen uw hart en gedachten zich met anderen kunnen bezighouden. En bid niet alleen voor hen die u 

goed hebben gedaan, noch voor hen die u geen kwaad hebben gedaan, want hoewel dit verdienstelijk is, is 

het niet zo groot als wanneer gij voorbede doet voor hen die u op de een of andere wijze kwaad hebben 

gedaan. 

9 Bedenk dat Ik, jullie Meester, de Helper en Verlosser ben geweest van hen die voor Pilatus 

uitriepen: "Kruisig Hem! Kruisig Hem!" - Ook u kunt uw broeders helpen om hun kruis in overgave te 

dragen: door gebeden, gedachten, woorden, en ook op materiële wijze. Op deze wijze zult gij de 

verzoening van hem die gebukt gaat onder het gewicht van zijn pijn of zijn strijd, draaglijker kunnen 

maken. 

10 Dit is een goed moment om barmhartig te zijn. Daarom, bid, vraag en werk, de velden zijn 

vruchtbaar en wachten op u. 

11 Bid voor vrede voor de naties, trek het aan met je gebeden. Zend genezende balsem door uw 

gedachten en zend licht naar de geesten van uw broeders. Voorwaar, Ik zeg u: uw smeekbeden zullen door 

uw Vader nooit ongehoord en niet in acht genomen worden. 

12 Wees voorbereid, want velen zullen ontkennen dat Ik Mijzelf bekend heb gemaakt door het 

verstand van de mens. Maar gij zult hun zeggen, dat het niet de eerste maal is, dat dit geschiedt: dat God in 

de Drie Tijdperken door de mensen heeft gesproken, dat vanaf het begin der tijden alle profetieën, 

inspiraties en openbaringen, die aan de mensheid zijn gegeven, Goddelijke stemmen zijn geweest, 

ontvangen door menselijke bemiddeling, die de mensen van alle tijden hebben geleid. 

13 Zij die uw getuigenis ontkennen, tegenspreken of er verontwaardigd over zijn, handelen zo omdat 

zij niet weten wat een geestelijke manifestatie is, ook al noemen zij zich geleerden op aarde. 

14 Het is Mijn wil dat de mensheid, door dit volk dat getuige is geweest van Mijn manifestatie in deze 

vorm, leert dat de mens vanaf zijn oorsprong bestemd was om in gemeenschap te zijn met zijn Hemelse 

Vader, om Hem te dienen als stemdrager op deze planeet, en dat, hoewel in het verleden de gevallen van 

mensen door wier lippen de Heer sprak geïsoleerd waren, jullie nu leven in een tijd waarin de mensen van 

generatie op generatie een grotere volmaaktheid en helderheid zullen bereiken in de gemeenschap van 

geest tot geest met de Vader. 

15 Gij zult verkondigen, dat de mensen in die tijd alles met hun Heer zullen overleggen, om hun 

werken in de wereld te volbrengen binnen de geboden van de Goddelijke Wet. De vader van het gezin zal 

tot zijn kinderen spreken met de woorden die de Heer op zijn lippen zal leggen. De leraren zullen 

onderricht geven onder hogere inspiratie, de heersers zullen weten hoe zij de wil van God aan hun 

volkeren kunnen overbrengen, de rechters zullen zich onderwerpen aan de stem van hun geweten, dat het 

licht is van Hem die alle dingen kent en die daarom de enige is die in staat is volmaakt te oordelen. Artsen 

zullen in de eerste plaats vertrouwen op Goddelijke kracht, en hun woord en genezende kracht zullen van 
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de Heer komen. Wetenschappers zullen de zo moeilijke taak begrijpen die zij naar de aarde hebben 

meegebracht, en door hun geestelijke toerusting zullen zij goddelijke ingevingen ontvangen. Tenslotte 

zullen allen die de wereld de zending hebben gebracht om de zielen te leiden op de weg van de evolutie, 

weten hoe zij zich moeten verheffen om Mijn openbaringen te ontvangen en ze naar de harten van de 

mensen te brengen met het licht en de zuiverheid waarmee zij ze hebben ontvangen. 

16 Ik spreek tot u over een komend tijdperk, dat gij moet verkondigen en profeteren in de zekerheid 

dat het zal geschieden. Maar indien uw broeders uw profetie bespotten, wanhoop dan niet, want zelfs de 

apostel Johannes, toen hij bekend maakte wat hij had ontvangen in zijn vereniging met de Vader, werd 

bespot en zelfs voor gek versleten. Niettemin kwam het uur voor de vervulling van alles wat voor 

sommigen onmogelijk, voor anderen vreemd en onbegrijpelijk leek. 

17 De tijd, waarin gij thans leeft, is de tijd, waarin alles, wat Ik door den mond van dien ziener, 

profeet en stemdrager van den Meester gezegd heb, in vervulling gaat. 

18 Vanwege zijn spirituele visie werd deze apostel van liefde en waarheid vervolgd, gemarteld en 

verbannen. Toch ontbrak het hem niet aan Mijn bescherming tegen zijn vervolgers en beulen, en daarom 

zeg Ik u niet te vrezen. Indien zij u daarom in de gevangenis zetten, zal Ik u in vrijheid stellen; indien zij u 

werk of brood ontzeggen, zal Ik u behouden; indien zij u vernederen of lasteren, zal Ik u loven en u recht 

doen; en indien zij u doden, zal Ik u doen opstaan tot het ware leven. 

19 Daarom blijf ik jullie zeggen dat jullie je moeten voorbereiden door gebed, zodat jullie deze 

profetie kunnen verspreiden en dit getuigenis aan jullie broeders kunnen geven met een hart vol 

zachtmoedigheid, kracht, geloof en liefde. 

20 Alles wat je onder deze voorbereiding in mijn naam zult doen, zal goede vruchten moeten dragen, 

en je zult alles gerealiseerd zien waar je naar verlangd hebt. 

21 Zoals Ik al Mijn beloften heb vervuld aan de volkeren van vroegere tijden, zo zal Ik ze ook 

vervullen aan u. 

22 U leeft in tijden van angst, waarin de mensen zich zuiveren door hun beker met leed tot het laatst 

toe te ledigen. Toch wisten degenen die de profetieën hebben bestudeerd reeds dat de tijd nabij was dat 

overal oorlogen zouden uitbreken omdat de volken elkaar niet verstonden. 

23 Nog steeds moeten onbekende ziekten en plagen onder de mensheid opduiken en de 

wetenschappers in verwarring brengen. Maar wanneer de pijn onder de mensen een hoogtepunt bereikt, 

zullen zij nog de kracht hebben om uit te roepen: "Straf van God!" Maar ik bestraf niet, jullie zijn het die 

zichzelf straffen wanneer jullie afwijken van de wetten die jullie geest en jullie lichaam beheersen. 

24 Wie heeft de krachten van de natuur ontketend en uitgedaagd als niet het onreine der mensen? Wie 

heeft Mijn wetten getrotseerd? - De arrogantie van wetenschappers! Maar voorwaar, Ik zeg u: deze pijn 

zal dienen om het onkruid dat in de harten der mensen is opgegroeid, met wortel en tak uit te trekken. 

25 De velden zullen bedekt zijn met lijken, zelfs de onschuldigen zullen omkomen. Sommigen zullen 

sterven door vuur, anderen door honger, en weer anderen door oorlog. De aarde zal beven, de 

natuurkrachten zullen in beweging komen, de bergen zullen hun lava spuwen, en de zeeën zullen kolken. 

26 Ik zal de mensen toestaan hun verdorvenheid te verleggen tot de grens die hun vrije wil hun 

toestaat, opdat zij, ontzet over hun eigen werk, waarachtig berouw in hun geest zullen voelen. 

27 Jullie nederige leerlingen, mannen die liefde voelen voor jullie broeders, ook al zijn jullie vol 

onvolmaaktheden: weersta de invloed van de hartstochten die de oorlog heeft ontketend met gedachten 

van vrede, met gebeden die doordrenkt zijn van geestelijk licht, met woorden van broederschap en met 

werken die waarheid en naastenliefde bevatten. U moet voorbereid zijn, want aan het eind van de oorlog, 

als deze strijd voorbij is, zullen de massa's van ver komen, op zoek naar balsem voor lichaam en ziel. 

28 Laat ons niet in de steek als dat uur komt, o Meester," zegt dit volk tot Mij. Waarop ik antwoord 

dat ik jullie niet kan verlaten, want ik ben aanwezig in alles wat geschapen is. 

29 Ik zal tot de mensen spreken door de krachten der natuur, uit de zeeën zal Mijn stem opklinken en 

van het ene einde van deze planeet tot het andere zullen de geesten zich beroerd voelen door het licht van 

Hem die de enige is die met ware tederheid tot u kan zeggen: "Hebt elkander lief!" 

30 Dit gebod zal voor velen hun rechter worden, anderen zullen het in hun hart voelen als een open 

wonde, en voor sommigen zal het zijn als een wachter die hen niet zal laten slapen omwille van de 

vervulling ervan. 
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31 Gij ziet nu dat Ik niet in staat zal zijn Mij van u te scheiden, zoals een van Mijn profeten eens zei: 

dat in deze tijd Mijn Geest zal worden uitgestort op alle vlees en op iedere geest. 

32 Waar je ook heengaat, ik zal je voorgaan. Waar je Mij ook zoekt, je zult Mij vinden. Waarheen je 

je ogen ook richt, je zult Mij zien. Maar Ik wil u heden met Mijn Woord niet alleen bitterheid en 

voortekenen van grote beproevingen aankondigen. Wanneer ik over dit alles tot u spreek, is het om u 

wakker en biddend achter te laten, opdat de beproevingen u niet verrassen op het moment dat zij over u 

komen. 

33 Zoals Ik jullie de oorlog en de grote rampen heb aangekondigd die de mensheid te wachten staan, 

zo zeg Ik jullie ook dat er een dag zal komen waarop alle volkeren van de aarde vrede zullen genieten, 

waarop de mensen elkaar in Mij zullen liefhebben en hun leven, hun werk, hun werken in de wereld de 

welgevallige aanbidding zullen zijn die als geurige wierook van deze planeet tot Mij zal opstijgen. 

34 Jij vraagt Mij, "Heer, wanneer zal die tijd komen?" En ik antwoord je: Als de mensheid zich heeft 

gezuiverd door pijn, berouw, vernieuwing, en het beoefenen van het goede. 

35 Als de geest van de mensen het verbond vervult dat hij met zijn Vader heeft gesloten, zal Ik op 

mijn beurt Mijn beloften tot het laatst vervullen. Ik zal Mijn geheim bekend maken en het in wijsheid, 

vrede en openbaringen onder Mijn kinderen verspreiden. 

36 Mijn volk, waak en bid zolang u door deze wereld wandelt. Bereid je geestelijk en lichamelijk 

voor, want spoedig zal Ik je uitzenden om over Mijn waarheid te spreken. 

37 Bereid uw geest voor door de praktijk van gebed, naastenliefde en nederigheid die Mijn Leer u 

leert, en bereid ook uw lichaam voor door het te ontdoen van ondeugden, van slechte gewoonten, en door 

het volgzaam te maken totdat u er een volmaakte medewerker van de Geest van hebt gemaakt. Als u 

eenmaal bent uitgerust, zult u de helderheid ervaren waarmee het pad voor u zal verschijnen. Daarom zeg 

ik u, dat het leven van de geest, vanaf zijn vertrek uit de goddelijke boezem tot zijn terugkeer, een ladder 

van ontwikkeling is. 

38 Toen de Vader jullie schiep, plaatste Hij jullie op de eerste sport van die ladder, zodat jullie de 

gelegenheid zouden hebben om jullie Schepper werkelijk te kennen en te begrijpen, terwijl jullie dat pad 

bewandelden. Maar hoe weinigen begonnen de weg naar boven na het verlaten van de eerste sport! De 

meesten van hen sloten zich aaneen in hun ongehoorzaamheid en opstandigheid, maakten slecht gebruik 

van de gave der vrijheid en luisterden niet naar de stem van het geweten; zij lieten zich overheersen door 

de materie en schiepen zo door hun emanaties een macht - die van het kwaad - en groeven een afgrond 

waarin zij door hun invloed hun broeders moesten meesleuren, die een bloedige strijd begonnen tussen 

hun zwakheden en verdorvenheden en hun verlangen naar verheffing en zuiverheid. 

39 Hoe anders zou het leven zijn geweest dat gij op aarde hebt geleid, indien gij voortdurend in 

goedheid en gerechtigheid was gebleven. Want daarin zou je de vruchten van Mijn liefde hebben geplukt. 

Toch bent u niet verloren, noch heb Ik u uit Mijn Koninkrijk verbannen. Het bewijs hiervan is dat toen Ik 

naar jullie toe kwam, Mijn Aanwezigheid in menselijke vorm omhullend, Ik neerdaalde naar de wereld die 

jullie geschapen hebben met zoveel fouten en onvolkomenheden. 

40 Hier in deze wereld heb Ik jullie Mijn Bloed en Mijn Lichaam gegeven om jullie te bewijzen dat Ik 

jullie liefheb, ondanks jullie dwalingen en jullie ondankbaarheid. 

41 Mijn onveranderlijke Wet, die Ik u in de eerste tijden heb gegeven, de vermaningen van de 

profeten om het goede te doen, Mijn Leer en elk van Mijn boodschappen zijn het geestelijk licht dat de 

mens door het geweten heeft ontvangen; en zijn geest zou met de Mijne zijn versmolten als hij vanaf het 

begin van zijn ontwikkeling in de Wet en in zuiverheid was gebleven. 

42 De ontucht van de mensen, hun onwetendheid, hun gebrek aan geestelijke verheffing en het lijden 

dat door hun overtredingen werd veroorzaakt, waren de aanleiding dat de Vader neerdaalde om hen te 

redden door hun het Boek der Wijsheid bekend te maken, dat zij ter wille van de genoegens van de wereld 

hadden veracht, en om hun opnieuw de ware weg te wijzen. 

43 Vele eeuwen zijn voorbijgegaan en vele malen moesten de wezens naar de wereld terugkeren; 

maar nog steeds begrijpen zij niet de essentie van mijn wet en de aard van hun eigen geest. 

44 Ik maak Mijzelf nog steeds op een menselijke wijze aan de mensen bekend, hoewel Ik jullie ook 

zeg, dat wat Ik in deze tijd openbaar maak, de Leer is, die de geesten zal verheffen tot dat niveau, 
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waarover Ik tot jullie spreek en van waaruit zij elke fout kunnen erkennen en corrigeren, kunnen 

herbouwen wat vernietigd is en alles kunnen terugwinnen wat zij verloren hebben. 

45 Met mijn goddelijk zaaien is geen zaad verloren gegaan, hoewel de val der mensen de geestelijke 

bloei en het voortbrengen van vruchten heeft vertraagd. 

46 In deze tijd wordt de aarde uitgegraven met veel pijn voor de mensheid, maar het is nodig dat Ik 

Mijn zaad vind om het te scheiden van het onkruid. 

47 Wat was de oorzaak van uw zonde en ongehoorzaamheid aan Mijn wet? 

48 Hoort, discipelen: voordat jullie in het leven kwamen, was Ik al aanwezig en in Mijn Geest was 

jullie Geest verborgen. Toch wilde Ik niet dat jullie Mijn Koninkrijk zouden beërven zonder verdiensten te 

hebben. Ik wilde niet dat je zou bezitten wat was zonder te weten wie je geschapen had, noch wilde ik dat 

je zou vertrekken zonder richting, zonder doel en zonder ideaal. 

49 Daarom heb Ik u het geweten gegeven, opdat het u tot gids zou dienen. Ik schonk u een vrije wil, 

opdat uw werken ware waarde voor Mij zouden hebben. Ik gaf je geest, zodat hij altijd zou verlangen om 

op te stijgen naar het lichtgevende en zuivere. Ik heb jullie het lichaam gegeven, opdat jullie door middel 

van het hart een gevoel zouden hebben voor het goede en voor het schone, en opdat het jullie zou dienen 

als toetssteen, als voortdurende beproeving, en ook als hulpmiddel om in de materiële wereld te leven. De 

aarde is een school voor je geest geweest; het heeft nooit ontbroken aan de aanwezigheid van de 

Goddelijke Meester. Het menselijk leven is een boek van diepe wijsheid geweest voor de vleesgeworden 

geest. 

50 Toen de ruimte voor het eerst door de aanwezigheid van de geesten werd verlicht, voelden deze - 

nog wankelend en stamelend als kleine kinderen, en noch de ontwikkeling noch de kracht hebbend om in 

de plaatsen van hoge vergeestelijking te vertoeven - de behoefte aan een steun, aan een basis, om zich 

sterk te voelen, en zo werden materie en een stoffelijke wereld aan hen gegeven, en in hun nieuwe staat 

verwierven zij ervaring en kennis.* 
* Zie noot 5 in de bijlage 

51 Jullie zijn je nog niet bewust geworden van de zending die jullie op dit moment onder de mensheid 

te volbrengen hebben; maar Ik zal jullie door Mijn woord laten weten wat jullie strijd is en op welke 

manier jullie het doel kunnen bereiken. 

52 Uw hersenen zijn klein, en uit zichzelf slagen zij er niet in de waarde te begrijpen van de gaven die 

gij bezit en de betekenis van het werk dat de Vader door dit volk onder de mensheid tot stand wil brengen. 

53 Mijn wijze en machtige Wil bereidt de wegen voor waarlangs Mijn boodschappers, Mijn 

discipelen, Mijn profeten zullen voortgaan met het goede nieuws van de openbaring van Mijn Woord, 

opdat zij tegelijkertijd de wegen bereiden waarlangs de grote menigte van uw broeders, die u 

vreemdelingen noemt, de boezem van uw natie zal bereiken. 

54 Die scharen lijken te komen zoeken naar brood voor het lichaam en vrede voor het hart. Maar Ik 

weet, dat het hun geest zal zijn, die de vervulling van Mijn belofte zal nastreven, die in het binnenste van 

iedere geest is bewaard. 

55 Uit verre landen en naties zult gij uw broeders zien aankomen, verlangend naar de bevrijding van 

hun geesten. Uit dat oude Palestina zullen zij ook in scharen komen, zoals toen de stammen Israëls door de 

woestijn trokken. 

56 Haar pelgrimstocht is lang en droevig geweest sinds zij uit haar schoot hem verdreef die haar zijn 

koninkrijk als een nieuwe erfenis aanbood. Maar het nadert reeds de Oase, waar het zal rusten en Mijn 

Woord zal overdenken, en dan, gesterkt in de kennis van Mijn Wet, zal het voortgaan op het pad dat het 

zijn evolutie toont, zo lang vergeten. Dan zult u velen horen zeggen dat uw natie het nieuwe land van de 

belofte is, het Nieuwe Jeruzalem. U zult hun echter zeggen, dat dat Beloofde Land voorbij deze wereld 

ligt, en dat men, om het te bereiken, in de geest moet gaan, na de grote woestijn van de beproevingen van 

deze tijd te hebben doorkruist. U zult hen ook vertellen dat dit land slechts een oase in de woestijn is. Maar 

gij zult begrijpen, mensen, dat de oase schaduw moet geven aan de uitgeputte zwervers, en bovendien haar 

kristalhelder en fris water moet schenken aan de uitgedroogde lippen van hen die er hun toevlucht zoeken. 

57 Wat is die schaduw en dat water waarover ik met je spreek? - Mijn Leer, mensen, Mijn Goddelijke 

instructie in de activiteit van de liefde. En in wie heb Ik deze rijkdom van genade en zegeningen gelegd? - 
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In u, mensen, opdat u uw hart steeds meer zult bevrijden van alle egoïsme en het zult presenteren als een 

zuivere spiegel in elk van uw werken. 

58 Zouden uw gedachten en harten niet met vreugde vervuld zijn als u door uw liefde in staat zou zijn 

dat volk, dat zo gehecht is aan zijn tradities en geestelijk stagneert, te bekeren tot de trinitair-maanse leer 

van de Geest? Zou er bij u geen blijdschap zijn als het oude Israël door bemiddeling van het nieuwe Israël 

tot bekering zou komen, d.w.z. als het eerste door bemiddeling van het tweede genade zou verkrijgen? Tot 

nu toe heeft niets het Joodse volk ervan overtuigd dat het met de oude tradities moet breken om zijn 

morele en spirituele vooruitgang te bereiken. Het zijn de mensen die geloven dat zij de wetten van Jehovah 

en Mozes naleven, maar die in werkelijkheid nog steeds hun Gouden Kalf aanbidden. 

De tijd is nabij dat dit dwalende volk, verspreid over de wereld, zal ophouden naar de aarde te kijken en de 

ogen naar de hemel zal opheffen, op zoek naar Hem die hun vanaf het begin als hun Verlosser was 

beloofd, en die zij verkeerd beoordeelden en doodden omdat zij Hem arm achtten en in Hem geen goed 

vonden. 

59 Nu komt het uur, dat het kruis, dat zij Mij door het oordeel oplegden, voor ieder van die geesten de 

el van de gerechtigheid wordt, totdat eindelijk hun lippen uitroepen: "Jezus was de Messias!" 

60 Zij zullen Mij zoeken in hun geestelijke armoede, ellende en pijn, en zij zullen verbaasd zijn te 

zien dat Hij die in hun ogen niets bezat in de wereld, alles bezit, en dat die schatten en dat koninkrijk 

waarover Hij zo vaak tot hen sprak, waarheid waren, en zij zullen beseffen dat niets in de wereld - geen 

schat, geen rijkdom, kan wedijveren met de vrede van de Geest. 

61 Als dat volk Mij de rug toekeerde, wacht Ik nog steeds op hen. Want de mensen kunnen hun woord 

breken en zelfs hun verbonden, maar Ik ben onveranderlijk en zal nooit Mijn beloften breken. 

62 Als haar gezegd werd dat Ik haar Verlosser zou zijn, dan zal Ik haar verlossen; als haar gezegd 

werd dat Ik haar in Mijn Koninkrijk zou brengen, dan zal Ik haar in Mijn Koninkrijk brengen. 

Mijn vrede zij met u! 



 

49 

Instructie 36  
1 In het aangezicht van de zachte vriendelijkheid van Mijn Woord, komt diepe wroeging over de 

geest die van de weg van ontwikkeling is afgedwaald. De liefdevolle zachtmoedigheid van Mijn woorden 

doet de mens wenen, omdat hij aanvaardt dat zijn zonden het niet verdienen vergeven te worden. 

2 Ik troost degene die oprecht berouw toont, ik vergeef hem zijn overtredingen en ik help hem het 

kwaad dat hij heeft aangericht te herstellen. Weet, dat hij, die geen berouw heeft, Mij niet bereikt, want 

alleen uit berouw kan vernieuwing, verbetering en zuivering voortkomen. Weet ook dat alleen de 

gezuiverde geesten Mijn aanwezigheid kunnen betreden. Maar hoe zou je werkelijk berouw kunnen voelen 

als je de grootheid van je overtredingen niet kende? Ik moest tot de mensen komen om hen te doen 

begrijpen wat het betekende voor de Goddelijke Gerechtigheid: het leven van een medemens nemen, het 

geloof vernietigen, een geest bedriegen, een hart verraden, de onschuld ontheiligen, schande veroorzaken, 

een broeder afnemen wat van hem is; liegen, vernederen, en zoveel onvolkomenheden die door u 

onopgemerkt werden gelaten omdat u aan dit alles gewend was geraakt. Maar Mijn Woord van liefde 

kwam, en in zijn essentie vonden jullie de aanwezigheid van een volmaakte rechtvaardigheid die jullie, 

door middel van jullie geweten, elk van jullie slechte werken deed erkennen, jullie je gedachten liet 

onderzoeken, en jullie herinnerde aan jullie geestelijke vervulling die jullie al vergeten waren. 

3 Pas toen besefte je de grootheid van je overtredingen, de omvang van je fouten, die je voordien 

onbeduidend leken, en pas toen schatte je de ernst van het vele lijden en de vele pijnen die je had 

veroorzaakt juist in. Toen schaamden jullie je, toen voelden jullie dat Ik naar jullie keek in al jullie 

naaktheid en met al jullie vlekken. Daarom, toen je Mijn Woord hoorde vol tederheid, vrede en zuiverheid, 

voelde je je voor een moment Mijn liefde onwaardig. Maar onmiddellijk hoorden jullie dat juist jullie het 

waren die Ik zocht en jullie hart, dat zijn tranen in de was deed als bewijs dat jullie berouw hadden, opdat 

jullie je zouden zuiveren en Mij zouden dienen, begon de weg van zijn geestelijke ontwikkeling. 

4 Het is onmogelijk voor een van Mijn kinderen om Mij te vergeten, want hij draagt in zijn geest het 

geweten, dat het licht van Mijn Geest is, waardoor hij Mij vroeg of laat moet herkennen. 

5 Voor sommigen is het gemakkelijk door te dringen in de betekenis van mijn woord en er het licht 

in te vinden; maar voor anderen is mijn woord een raadsel. 

6 Ik zeg jullie dat niet allen in deze tijd de spiritualiteit van Mijn boodschap kunnen begrijpen. Zij 

die dat niet kunnen, zullen moeten wachten op nieuwe tijden, opdat hun geest de ogen kan openen voor het 

licht van Mijn openbaringen. 

7 Ik ben nooit naar mannen gekomen gehuld in mysterie. Als Ik figuurlijk tot u gesproken heb, om u 

het Goddelijke te openbaren, of om de Eeuwige in een stoffelijke vorm voor te stellen, dan was het opdat 

gij Mij zoudt begrijpen. Maar als de mensen ophouden met het vereren van vormen, voorwerpen of 

symbolen, in plaats van te zoeken naar de betekenis van die leringen, dan is het normaal dat zij eeuwen 

van stagnatie ondergaan en in alles een mysterie zien. 

8 Sinds Israëls verblijf in Egypte, toen Mijn Bloed werd uitgebeeld door dat van een lam, zijn er 

mensen geweest die alleen volgens tradities en riten leefden, zonder te begrijpen dat dat offer een beeld 

was van het Bloed dat Christus moest vergieten om u geestelijk leven te geven. Anderen, die menen door 

Mijn lichaam gevoed te worden, eten stoffelijk brood zonder te willen begrijpen dat, toen Ik bij het Laatste 

Avondmaal het brood aan Mijn discipelen gaf, dit was om hen te doen begrijpen dat hij die de betekenis 

van Mijn woord als voedsel tot zich neemt, zich met Mij voedt. 

9 Hoe weinigen zijn er die in staat zijn Mijn Goddelijke leringen in waarheid te begrijpen, en hoe 

weinigen zijn het die ze met de geest interpreteren. Bedenk echter, dat Ik jullie de Goddelijke Openbaring 

niet in één keer heb gegeven, maar dat Ik haar jullie beetje bij beetje uitleg in elk van Mijn leringen. 

10 Als u af en toe in verwarring bent geraakt en anderen hebt opgezadeld met een verkeerde 

interpretatie, dan is het niet meer dan normaal dat u thans de geestelijke leer van het Derde Tijdperk niet 

duidelijk begrijpt, noch juist interpreteert. 

11 Het is noodzakelijk dat jullie beginnen jullie afgoden omver te werpen, jullie oude dwalingen te 

vernietigen en jullie gedachten in orde te brengen, zodat jullie zullen beseffen dat de Vader vanaf de 

vroegste tijden altijd tot jullie heeft gesproken over de Geest, en hoewel Hij vaak stoffelijke beelden heeft 

gebruikt om jullie te onderwijzen, heeft Hij altijd verwezen naar het Geestelijk Leven. 
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12 Ontwaak uit je sluimering, mensen, laat je geest Mijn Woord verkennen. Want waarlijk, Ik zeg u: 

als gij één van Mijn leringen goed bestudeert en begrijpt, zult gij tot de geestelijke kern van Mijn 

openbaringen zijn doorgedrongen. 

13 Herinner u de leer, waarin Ik u zeide: "Vraagt, vraagt, opdat u gegeven moge worden." Vandaag 

zeg ik je: Leer te vragen. 

14 Wanneer Ik jullie nu zeg dat jullie moeten leren vragen, dan is dat omdat in het verleden jullie 

vragen onvolledig en egoïstisch waren; jullie dachten alleen aan vragen voor jezelf of voor je naasten. 

Mijn onderricht van vandaag zegt u dat u moet leren het verdriet van anderen te voelen. Ervaar en voel de 

pijn en het lijden van uw naasten, de tegenspoed die uw broeders kwelt. Je moet leren hem te begrijpen die 

een wond in het verborgene draagt, en het lijden te voelen van hen die jij niet kunt zien, omdat ze ver weg 

zijn. Onder de laatsten moet gij denken aan hen, die in andere volkeren en natiën thuis zijn, aan hen, die in 

andere werelden of in het hiernamaals zijn. Vrees niet dat gij op een dag uzelf vergeet en alleen aan 

anderen denkt, want gij zult niets verliezen. Weet dat wie voor anderen bidt, dat ook voor zichzelf doet. 

15 Hoeveel vreugde geef je aan Mijn Geest als Ik zie dat je je gedachten verheft op zoek naar je 

Vader. Ik laat je Mijn Aanwezigheid voelen en overspoel je met vrede. 

Zoekt Mij, spreekt tot Mij, let er niet op dat je gedachten te onhandig zijn om je verzoek uit te drukken; 

Ik zal weten hoe Ik ze moet begrijpen. Spreek tot Mij met het vertrouwen waarmee men tot zijn Vader 

spreekt. Vertrouw Mij je klachten toe zoals je dat aan je beste vriend zou doen. Vraag Mij wat gij niet 

weet, alles wat u onbekend is, en Ik zal tot u spreken met het woord van de Meester. Maar bid, opdat gij op 

dat gezegende ogenblik, wanneer uw geest tot Mij opstijgt, het licht, de kracht, de zegen en de vrede 

moogt ontvangen, die uw Vader u schenkt. 

16 Ik heb nog vele openbaringen in petto voor de geest in de toekomst door gebed. Volmaak uzelf in 

deze manifestatie, en gij zult in staat zijn volmaaktheid te bereiken in uw verzoekingen, dat wil zeggen, gij 

zult leren vragen. 

17 Wanneer uw geest de geestelijke vallei binnengaat om rekenschap af te leggen van zijn verblijf en 

werken op aarde, zal datgene wat Ik het meest van u vraag alles zijn wat u gevraagd en gedaan hebt ten 

bate van uw broeders. Dan zul je op die dag aan Mijn woorden denken. 

18 Het einde van een tijdperk en het begin van een nieuw tijdperk heeft de crisis en chaos veroorzaakt 

die jullie nu meemaken. Het is hetzelfde wat er met een ernstig zieke gebeurt wanneer de genezing nadert: 

het lijkt meer alsof de dood is gekomen. 

19 Hoe groter deze crisis in de mensheid is, des te groter zal daarna haar gezondheid zijn. Waarlijk, Ik 

zeg u, zo zal het zijn, en Ik verkondig het u reeds duizenden jaren. Nu moet u zich voorbereiden, u sterken 

in het geloof en u voorbereiden op de strijd. 

20 Tot u, die dit woord dikwijls hoort, zeg ik: Waakt en bidt, want er komt een tijd van grote 

verdrukking voor allen, een tijd waarin de mensen niet zullen baten met al hun macht, hun goud, noch hun 

geleerdheid om de zwaarte van de Goddelijke gerechtigheid te verminderen. In die dagen zul je 

gebeurtenissen meemaken die absurd en onlogisch zullen lijken voor de hoogmoedigen en voor hen die 

zichzelf groot achten, want het zal zo zijn dat de geleerden zich zullen wenden tot hen die zij voor 

onwetenden hielden, dat de rijken en machtigen de behoeftigen zullen opzoeken, omdat er in hen meer 

begrip en sereniteit zal zijn tegenover beproevingen, meer naastenliefde en meer geestelijke rijkdommen. 

21 Sommigen zeggen tot Mij in hun hart: "Meester, ik heb niet hoeven wachten op deze tijden van 

pijn die U aankondigt, want mijn hele leven heeft bestaan uit droevige beproevingen". Ik zeg u: Gezegend 

zijt gij, die u in het lijden hebt gesterkt, want wanneer die dagen komen, zult gij niet meer wenen, maar 

moed en troost kunnen geven aan hen, die zulk een ellende niet hebben gekend. 

22 Voorwaar, ik zeg u: Als de meerderheid van de mensen vandaag de beker van het lijden drinkt, 

komt dat omdat de soldaat alleen in de strijd wordt gestaald, en ik zeg u dat de laatste slag, de grote slag, 

nadert. Sluit in die ogenblikken uw ogen en uw oren niet voor de pijn van uw broeders, en tracht u niet te 

verbergen voor de dood. Want waarlijk, Ik zeg u, waar mensen van weinig of geen geloof het einde zien, 

daar zal het begin zijn; waar zij menen de dood te zien, daar zal het leven zijn. Want Ik zal aanwezig zijn 

om jullie te bedekken met Mijn liefde en jullie te helpen die wereld binnen te gaan die jullie moeten 

herstellen. 
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23 Ik laat je alles van tevoren weten, zodat niets je verrast. Zoekt gij de middelen om anderen te 

waarschuwen en aan te sporen tot voorbereiding, gebed, correctie en waakzaamheid? 

24 Bedenk dat Ik het Woord van de Vader ben, dat de Goddelijke Essentie die jullie in dit woord 

ontvangen, licht is van die Schepper Geest, dat Ik in ieder van jullie een deel van Mijn Geest heb 

achtergelaten. Maar wanneer jullie de armoede zien die de schare omgeeft die nu naar Mij luistert, en de 

nederigheid van de zaal waarin jullie samenkomen, vragen jullie Mij in stilte: "Meester, waarom hebt U 

voor Uw manifestatie op dit moment niet een van die grote tempels gekozen, of een van de grote kerken, 

waar U rijke altaren en plechtige ceremonies aangeboden had kunnen worden, U waardig?" 

25 Ik antwoord de harten die zo over hun Meester denken: Het waren niet de mensen die Mij tot deze 

armoede hebben gebracht. Ikzelf heb voor Mijn manifestatie de nederige woning in de arme buitenwijk 

van jullie stad uitgekozen, om jullie te laten begrijpen dat het niet materieel eerbetoon of uiterlijke 

offergaven zijn die Ik van jullie zoek, maar integendeel: Ik ben juist teruggekomen om opnieuw 

nederigheid te prediken, opdat jullie daarin spiritualiteit zullen vinden. 

26 Ik verwerp alles wat menselijke ijdelheid en menselijke pracht is, want alleen wat geestelijk is, wat 

edel en edelmoedig is, wat zuiver en eeuwig is, bereikt Mijn Geest. Herinner u, dat Ik tot de vrouw van 

Samaria zeide: God is Geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in Geest en in waarheid. 

Zoek Mij in het Oneindige, in het Zuivere, en daar zul je Mij vinden. 

27 Van de stoffelijke offers die de mensen Mij brengen, aanvaard Ik alleen de goede bedoeling als die 

in waarheid goed is; want een edelmoedige en edele bedoeling komt niet altijd tot uitdrukking in een 

geschenk. Hoe vaak offeren mensen Mij niet om hun slechte daden te bedekken of om iets van Mij terug te 

eisen. Daarom zeg Ik jullie dat de vrede van de geest niet te koop is, dat jullie donkere vlekken niet zullen 

worden weggewassen door materiële rijkdom, ook al zouden jullie Mij de grootste schat kunnen 

aanbieden. 

28 Berouw, droefheid over Mij beledigd te hebben, vernieuwing, aanpassing, eerherstel voor de 

begane overtredingen, dit alles met de nederigheid die Ik jullie geleerd heb, ja, dan offeren de mensen Mij 

de ware offers van hart, verstand en gedachten, oneindig veel welgevalliger voor jullie Vader dan de 

wierook, de bloemen en de kaarsen. 

29 Waarom bied je Mij aan wat Ik voor jou heb geschapen? Waarom bied je me bloemen aan als het 

je werk niet is? 

Indien gij daarentegen Mij werken aanbiedt van liefde, van barmhartigheid, van vergeving, van 

gerechtigheid, van hulp aan uw naaste, dan zal dit eerbetoon zeker geestelijk zijn en opstijgen tot de Vader 

als een streling, als een kus die kinderen vanaf de aarde tot hun Heer zenden. 

30 Mijn manifestatie door de menselijke geest is eenvoudig, evenals de vorm waarin Ik Mijzelf 

uitdruk. Toch doet het je beven, en je doorgrondt een verleden dat je geest reeds kent, en het doet je 

duidelijk de gebeurtenissen zien die tot de toekomst behoren. Daarom, zolang jullie naar Mij luisteren, 

blijven jullie in vervoering, want niemand weet harten te lezen zoals deze Meester. 

31 Uit verschillende landen komt u toevlucht zoeken in de weldadige schaduw van de breed 

uitwaaierende boom die alle zwervers uitnodigt om zich onder zijn gebladerte te verfrissen. Maar ik zeg u 

dat de tijd al nabij is dat mannen uit verre landen naar dit land zullen komen. 

32 Intuïtie en voorgevoel zullen hen naar u leiden; zij zullen uw getuigenis en uw vrede komen 

zoeken. Voor velen van hen zal een woord van hen die ik u leer, voldoende zijn om hun zending als ware 

apostelen van het spiritisme te gaan vervullen. 

33 Wee deze natie indien zij niet bereid zou zijn de vreemdeling met een liefdevol hart te ontvangen, 

want van haar steden zou geen steen op een andere worden achtergelaten, zoals met Jeruzalem is gebeurd! 

34 Zijn jullie je er niet van bewust dat jullie zuivering jullie waardig moet maken om Mijn leringen te 

ontvangen, die jullie moeten meedelen aan hen die bij jullie aankloppen? Hebt gij er niet aan gedacht, dat 

Ik in deze tijd van stormen, van oorlogen, van hartstochten, wil, dat gij de reddingsboot zijt, die 

onbekommerd op de golven der goddeloosheid vaart en uw broeders redt? 

35 Gezegend is hij die zich voorbereidt, want hij zal Mij horen van geest tot geest. 

36 Bid voor uw broeders in dit land waar u woont, dat zij geduldig mogen zijn in beproevingen en 

hun loutering mogen verkrijgen. Een groot geestelijk lot heeft dit volk op aarde gebracht, en om het te 

vervullen is het van wezenlijk belang dat zij rumoerig, toegerust en waakzaam zijn. 
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37 Begrijp, dat gij geen nutteloze dingen moet vermengen met de leer van Mijn Leer. Jullie moeten ze 

bekendmaken met dezelfde zuiverheid waarmee jullie ze van Mij ontvangen hebben. Verspreid Mijn leer 

door uw voorbeeld en getuigenis over landen, dorpen en provincies, en zie erop toe dat ook uw broeders 

zich daarin versterken. Dit volk moet zich vermenigvuldigen, zich toerusten en geestelijk leven, want met 

hun werken zullen zij de verdedigers van deze waarheid worden. 

38 Verwerft verdiensten, o volk, en verkrijgt door deze verdiensten die genade die morgen u in hun 

huis ontvangen, of die gij in het uwe moet ontvangen. 

39 Leer hen doorgronden en begrijpen dat Ik heden in de Geest gekomen ben om Mijzelf bekend te 

maken door ongeschoolde en zondige lichamen. Laat niemand in dit menselijk lichaam 

Zie God! Gij zult het Woord horen, want daarin is de goddelijke essentie, dat wat uit Mijn Geest 

voortkomt. Dit Woord is "Het Woord", en "Het Woord" ben Ik, Hij die tot u spreekt vanuit de 

oneindigheid. 

40 "Het Woord" is liefde en is wijsheid geopenbaard in het Woord. Hoort deze stem, scharen, en 

wordt niet onverschillig, want gij zijt in het heiligdom van Mijn Goddelijkheid. Jullie moeten jezelf 

vernieuwen. Als jullie je geest niet zuiveren, zullen jullie Mijn leer niet kunnen begrijpen. 

41 Gezegend zijn zij die ernaar streven Mijn wet te vervullen, want in hen zal spoedig het licht der 

wijsheid schijnen. 

42 Gezegend is hij die strijdt voor de volmaaktheid van zijn geest, want hij is bezield door het hoogste 

ideaal dat een kind van God kan bereiken. 

43 Ik poets jullie harten, want daaruit zal Ik water des levens doen opborrelen voor hen die dorsten. 

44 Wanneer het uur van de vervulling van uw taak gekomen is, handel dan niet naar uw wil en pas op 

dat gij uw onvolmaakte ideeën toevoegt aan Mijn woord of Mijn werk. Want gij zoudt vervallen in 

ontheiliging en vervalsing, en uw goede werken uit het Boek des Echte Levens schrappen. 

45 Jullie zullen je wapenen met Mijn waarheid en de woningen binnengaan. U zult Mijn woord laten 

horen, en vrede zal komen. 

46 Soms zult u herkend worden als boodschappers of werkers van de Trinitair-Mariaanse Geestelijke 

Leer. Aan de andere kant zal het gebeuren dat jullie op straat worden gegooid, belasterd of beschuldigd 

van bedriegerij. Maar vrees niet, want als zij u veroordelen, zal het ogenblik van hun oordeel ook tot hen 

komen, en als zij niet in staat waren hun ogen te openen voor de waarheid toen gij tot hen sprak, zullen zij, 

wanneer zij eenmaal onder Mijn oordeel zijn, zich uw woorden herinneren en het licht zien. 

47 Wanneer de geest van een groot zondaar zich losmaakt van dit stoffelijke leven om de Geestelijke 

Vallei binnen te gaan, is hij verbaasd te ontdekken dat de hel, zoals hij zich die voorstelde, niet bestaat, en 

dat het vuur waarover hem in het verleden werd verteld, niets anders is dan de geestelijke uitwerking van 

zijn werken, wanneer hij oog in oog staat met de onverbiddelijke Rechter die zijn geweten is. 

48 Dit eeuwige* oordeel, deze helderheid die aanbreekt te midden van de duisternis die de zondaar 

omgeeft, brandt sterker dan het heetste vuur dat je je kunt voorstellen. Maar het is geen marteling die van 

te voren is voorbereid als een straf voor degene die Mij heeft beledigd, neen, deze marteling komt voort uit 

het besef van de begane overtredingen, uit het verdriet degene die hem het bestaan schonk te hebben 

beledigd, uit het slecht gebruik maken van de tijd en alle goederen die hij van zijn Heer heeft ontvangen. 
* "Eeuwig" betekent hier het tegendeel van aards-temporeel, d.w.z. buitenwerelds, maar niet: doorgaand tot in 

alle eeuwigheid. 

49 Gelooft gij dat Ik degene moet straffen die Mij door zijn zonden kwetst, hoewel Ik weet dat de 

zonde meer pijn doet aan degene die haar begaat? Ziet gij niet, dat het de zondaar zelf is, die zichzelf 

kwaad aandoet, en dat ik door hem te straffen niet het ongeluk wil vergroten, dat hij zichzelf heeft 

aangedaan? Ik sta alleen toe dat hij zichzelf aanschouwt, dat hij de onverbiddelijke stem van zijn geweten 

hoort, dat hij zichzelf ondervraagt en zichzelf antwoordt, dat hij het geestelijk geheugen terugkrijgt dat hij 

door de materie had verloren, en dat hij zich zijn oorsprong, zijn bestemming en zijn geloften herinnert; en 

daar, in dit oordeel, moet hij de werking ervaren van het "vuur" dat zijn kwaad uitroeit, dat hem opnieuw 

doet smelten als het goud in de smeltkroes, om uit hem te verwijderen wat schadelijk is, wat nutteloos is, 

en alles wat niet geestelijk is. 
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50 Wanneer een geest stilstaat om de stem en het oordeel van zijn geweten te horen - waarlijk Ik zeg 

u, in dat uur is hij in Mijn tegenwoordigheid. 

51 Dit moment van rust, van stil en helder worden, komt niet tot alle geesten tegelijk. Sommigen gaan 

snel over tot dat onderzoek van zichzelf, en zo besparen zij zichzelf veel lijden. Want zodra zij tot de 

werkelijkheid ontwaken en zich hun dwalingen realiseren, maken zij zich gereed en gaan tot het laatst toe 

over tot boetedoening voor hun boze werken. Anderen die verblind zijn - door ondeugd, door een wrok, of 

omdat zij een leven van zonden hebben geleid - hebben een lange tijd nodig om uit hun blindheid te 

komen. Weer anderen, ontevreden omdat zij menen dat zij te vroeg van de aarde zijn weggenomen, terwijl 

alles hen nog toelachte, vloeken en lasteren, de mogelijkheid vertragend om zich uit hun verwarring te 

bevrijden; en zoals deze zijn er een groot aantal gevallen die alleen Mijn wijsheid kent. 

52 Noch zijn er plaatsen die door Mij speciaal zijn geschapen om te boeten voor de overtredingen van 

Mijn kinderen. Ik zeg u, er is geen wereld waarin Ik niet Mijn wonderen en zegeningen heb geplaatst. 

53 Zegt gij niet, dat deze wereld, waarin gij leeft, een dal van tranen is, dat wil zeggen een dal van 

verzoening? - Maar wie maakte er een tranendal van, God of de mens? - Ik heb het gevormd tot een beeld 

van het hemelse paradijs, het bezaaid met wonderen en gerieflijkheden, zelfs aan het kleinste en 

onbeduidendste gedacht om u gelukkig te maken. En toch, in een wereld die geschapen is voor het welzijn 

en de vooruitgang, voor het genot en de geestelijke vooruitgang van de mensheid, lijden de mensen, 

wenen zij, wanhopen zij en ruïneren zij zichzelf. 

54 Maar ik zeg u nogmaals dat ik deze wereld niet heb geschapen voor het leed van de mensen; de 

werelden zijn wat hun bewoners ervan maken. Besef hoezeer de mens de waarheid heeft verdraaid door 

zijn slechte interpretaties, hoe verschillend hij het symbool heeft geïnterpreteerd waarmee het geestelijk 

leven aan hem werd geopenbaard. 

55 Noch duisternis, noch vuur, noch ketenen bestaan in het onmetelijk grote Geestelijke Dal. 

56 Wroeging en angst die voortkomen uit het gebrek aan kennis, lijden vanwege het gebrek aan 

vergeestelijking om van dat leven te genieten, deze en meer zijn aanwezig in de verzoening van de geesten 

die bevlekt of zonder voorbereiding op de drempels van het geestelijke leven komen. Erken dat ik de 

zonde, de onvolmaaktheden of de verdorvenheid van de mensen niet kan beschouwen als een kleinigheid 

die de Vader wordt aangedaan, omdat ik weet dat de mensen zichzelf kwaad aandoen. 

57 De aarde is evenmin bevlekt; zij is even goed en even zuiver als toen zij uit de handen van de 

Vader voortkwam. Daarom zal ik u niet vragen haar reinheid terug te geven, want zij is niet afgeweken 

van haar bestemming om moeder, schuilplaats en huis voor de mensen te zijn. Van de mensen daarentegen 

zal ik eisen dat zij berouw tonen, zich vernieuwen, hun ziel en lichaam zuiveren, kortom, dat zij 

terugkeren tot hun oorspronkelijke zuiverheid, en voorts dat zij in hun geest het licht tonen dat zij hebben 

verkregen door de ontwikkeling, de strijd en de beoefening van de deugd. 

58 Stop op deze bladzijde, discipelen, ga niet verder met de leer van dit boek zonder het eerst in uw 

gedachten te hebben geprent en er lange tijd over nagedacht te hebben. Voorwaar, Ik zeg u, het zal u in dit 

leven dienen en uw pad verlichten in dat wat u wacht. 

59 Ik heb u de lessen in fragmenten gegeven door de tijden en de eeuwen heen. Vandaag schijnt het u 

toe, dat wat ik u thans leer, het laatste is, omdat gij u met uw verstand geen grotere volmaaktheid in een 

geestelijk onderricht kunt voorstellen. Niettemin - dit is niet mijn laatste woord, evenmin is deze 

aankondiging die door een menselijk intellect wordt gegeven de laatste leer. En opdat jullie er niet meer 

aan denken, zeg Ik jullie nu dat jullie nooit Mijn laatste woord, Mijn laatste instructie zullen ontvangen. 

Daar ik "Het Eeuwige Woord" ben, is het vanzelfsprekend dat ik eeuwig tot u spreek en u verlicht. Want ik 

heb begin noch einde. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 37  
1 In alle tijden in de mensheid zijn er mensen geweest van groot geestelijk licht, mensen die het pad 

van ontwikkeling van hun naasten hebben verlicht. 

2 Waarvandaan zijn deze wezens naar de Aarde gekomen? Van de dichtstbijzijnde wereld* waar zij 

die moeten terugkeren naar deze planeet verblijven? - Neen, Mijn volk, Ik zeg u dat gij uit de kennis en de 

goedheid van de wezens conclusies kunt trekken over de wereld waaruit zij zijn voortgekomen. 
Dit verwijst naar de buitenwereldse sferen nabij de aarde, de onderste treden van de "ladder des hemels", waar 

de geestelijke wezens verblijven die zich nog moeten zuiveren. 

3 De graden van geestelijke verheffing vertegenwoordigen een oneindige ladder in de eeuwigheid. 

Maar die weg naar volmaaktheid bestaat uit zeven stadia, waarvan u een weerspiegeling hebt in het 

menselijk leven, dat eveneens in zeven ontwikkelingsstadia is verdeeld. 

4 Alle delen van de mens moeten zich ontvouwen en ontwikkelen om het licht te bereiken dat zij 

moeten hebben en om tot ware vergeestelijking te komen. 

5 Zijn lichaam, zijn verstand, zijn zeden, zijn geest en zijn hele wezen moeten deze zeven grote 

gangen, deze zeven beproevingen* doorstaan, waaruit hij gezuiverd, vol licht, opgewektheid, vol kracht, 

kennis en ervaring tevoorschijn zal komen. Dan zal hij in staat zijn te begrijpen dat in zijn geest het 

Koninkrijk Gods aanwezig is. 
* Zie de uitleg over de Zeven Zegels in het 1e deel van het "Boek van het Ware Leven". 

6 Gehoorzaamheid aan de Goddelijke Wil, gevoeligheid om geestelijke ingevingen te interpreteren, 

verbondenheid met de Vader en met de geestelijke wereld door het denken, zijn de vorderingen in uw 

ontwikkeling die de nieuwe tijd voor u in petto heeft. 

7 De mensheid heeft reeds perioden gekend waarin zij leefde voor materieel genot; andere perioden 

waarin zij macht, heerschappij en vergankelijke rijkdom najaagde; weer andere perioden waarin zij haar 

zintuigen ontwikkelde op zoek naar de schoonheid van alles wat haar omringde; weer andere perioden 

waarin zij, verlangend naar gemoedsrust, de weg van de godsdienst insloeg; en weer andere perioden 

waarin zij van deze aarde haar heerschappij trachtte te maken, van dit leven haar eeuwigheid, en van de 

materie haar God. 

8 Nu is een beslissende tijd voor het leven van de mens, en als u goed kijkt zult u op alle terreinen, in 

alle krachten van de natuur en de machten, een gigantische strijd, een grote strijd ontdekken. 

9 Het is het einde van een stadium, de mensheid. Jullie weten echter niet op welk tijdstip de nieuwe 

tijd zal beginnen; alleen Ik, het Lam dat de zegels verbreekt, zal het jullie zeggen. U leeft nog in de tijd 

van de zesde Openbaring, waarin de gebeurtenissen in vervulling van de profetieën zich één voor één 

voordoen. 

10 Hoeveel godsdiensten, hoeveel sekten en leerstellingen zullen vallen onder het lichtzwaard van 

Mijn macht, en hoeveel wetenschappen en theorieën zullen in vergetelheid raken wanneer de nieuwe dag 

aanbreekt en stilte en vrede de harten binnendringen, en er waar gebed en ware vergeestelijking onder de 

mensen is. 

11 Het zullen niet de godsdiensten zijn die zich verenigen, want hun verschillen staan hen dat niet toe. 

Het zullen mensen zijn die zich verenigen in de wet van liefde, gerechtigheid en waarheid die alleen van 

God uitgaat. 

12 Deze mensheid, onverschillig voor alle Goddelijke inspiratie, is zich er niet van bewust dat zij op 

de drempel staat van de voor haar geest meest belangrijke tijd. Maar zij zal nu ontwaken uit haar diepe 

slaap wanneer zij nadenkt over de voorspellingen die nog zullen komen aangaande Mijn aanwezigheid 

onder de mensen. Want jullie zullen allemaal wakker moeten zijn wanneer het Zevende Zegel opent om 

jullie zijn Licht te brengen. 

13 Intussen bereid Ik dit volk voor met Mijn Woord, zodat zij geïnspireerd door de waarheid op weg 

kunnen gaan en hun broeders de liefdesleer van Mijn leer kunnen onderwijzen. 

14 Voed u alleen met de waarheid en verwerp alles wat geen zuiverheid bevat, en uit u zullen de 

kinderen van het Licht voortkomen. 

15 Laat de kinderen spirituele verheffing bij u zien, zodat zij een zeker pad hebben om in dit leven te 

volgen. 
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16 Waak over alle kinderen aan wie je hart liefdevolle gevoelens kan schenken, gedachten vol 

tederheid, dan heb je hen goed gedaan. Leer liefde voor alle mensen met uw werken. 

17 Ik zal waken over allen, over wie gij niet kunt waken, en Ik zal niet toelaten, dat het boze zaad, dat 

de mensen in deze tijd zaaien, die geesten besmet en in verwarring brengt. 

18 Ik ben het die de geesten zend om te incarneren in overeenstemming met de Wet van Evolutie, en 

waarlijk Ik zeg u, de invloeden van deze wereld zullen Mijn plannen niet veranderen. Want boven alle 

ambitieus streven naar macht, zal Mijn Wil geschieden. 

19 Ieder mens brengt een zending mee naar de aarde, zijn bestemming is bepaald door de Vader, en 

zijn geest is gezalfd door Mijn Vaderlijke Liefde. Tevergeefs houden mensen ceremonies en zegenen de 

kleintjes. Voorwaar, Ik zeg u: in geen tijd zal water de ziel reinigen van haar overtredingen tegen Mijn 

Wet. En als ik een geest zend die rein is van alle zonde, van welke bezoedeling reinigen de predikanten 

van gezindten hem dan met de doop? 

20 Het wordt tijd dat jullie begrijpen dat de oorsprong van de mens niet de zonde is, maar dat zijn 

geboorte het resultaat is van de vervulling van een natuurwet, een wet die niet alleen de mens vervult, 

maar alle schepselen die de natuur vormen. Begrijp dat ik "mens" heb gezegd en niet "zijn geest". De 

mens heeft Mijn gezag om wezens te scheppen die op hem lijken, maar geesten komen alleen uit Mij 

voort. 

21 Groeien en vermenigvuldigen is een universele wet. De sterren kwamen ook voort uit andere, 

grotere sterren, naarmate het zaad zich vermenigvuldigde, en nooit heb ik gezegd dat zij door dit feit 

zondigden of de Schepper beledigden. Waarom moet gij dan, ter vervulling van dit Goddelijk gebod, als 

zondaars worden beschouwd? Begrijp dat de vervulling van de wet de mens nooit kan verontreinigen. 

22 Wat de mens bezoedelt en de ziel van het pad van ontwikkeling verwijdert, zijn de lagere 

hartstochten: losbandigheid, ondeugd, ontucht, want al deze zijn tegen de wet. 

23 Bestudeer en zoek tot je de waarheid vindt. Dan zult gij de geboden van de Schepper des levens 

niet langer zonde noemen en gij zult het bestaan van uw kinderen heiligen door het voorbeeld uwer goede 

werken. 

24 Wanneer gij u herinnert, dat Ik u gezegd heb, dat Ik uit de oneindigheid kom, ontsnapt een 

droevige zucht uit uw borst bij de gedachte aan de afstand, die u scheidt van uw Vader. Span dan uw 

zinnen in om ze tot Mij te verheffen, en door hen uw geest, tot waar gij u voorstelt dat de woning van de 

Allerhoogste is. Soms ben je tevreden met je gebed, maar het gebeurt dat je niet in staat bent geweest de 

plaats te bereiken waar de Goddelijke Geest woont. 

25 Luister, discipelen: dat Oneindige waarover ik tot jullie spreek, zullen jullie nooit met je verstand 

kunnen meten. Dit Oneindige spreekt tot u van tederheid, licht, zuiverheid, wijsheid, liefde en 

volmaaktheid, want al deze dingen hebben begin noch einde, want het zijn eigenschappen van God. 

26 Nadat dit is opgehelderd, verstaat dan wanneer Ik in Mijn Woord van Mijn liefde zeg dat zij man is 

geworden en van Mijn tederheid dat zij vrouw is geworden. 

27 Ik heb geen bepaalde of begrensde plaats waar Ik verblijf in het Oneindige, want Mijn 

aanwezigheid is in alles wat bestaat, zowel in het Goddelijke als in het geestelijke of stoffelijke. Gij kunt 

van Mij niet zeggen in welke richting Mijn Rijk ligt; en als gij uw blik naar de hoogte verheft en zij is op 

de hemel gericht, doet gij dit slechts als iets symbolisch. Want uw planeet draait onophoudelijk en biedt u 

met elke beweging nieuwe stukken hemel en nieuwe hoogten aan. 

28 Met dit alles wil Ik jullie zeggen dat er geen afstand is tussen jullie en Mij en dat het enige wat 

jullie van Mij scheidt, jullie ongeoorloofde werken zijn die jullie tussen Mijn volmaakte Wet en jullie 

geest plaatsen. 

29 Hoe groter uw reinheid, hoe verhevener uw werken en hoe bestendiger uw geloof, des te dichter, 

intiemer, toegankelijker voor uw gebed zult gij Mij gevoelen. 

30 Evenzo, hoe meer jullie je distantiëren van het goede, van het rechtvaardige, van wat geoorloofd is, 

en je overgeven aan het materialisme van een duister en zelfzuchtig leven, des te meer zullen jullie Mij 

steeds verder van jullie verwijderd moeten voelen. Hoe meer je hart zich verwijdert van de vervulling van 

Mijn Wet, hoe ongevoeliger het zal worden voor Mijn Goddelijke Aanwezigheid. 
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31 Begrijp waarom Ik Mijn Woord in deze vorm op dit moment manifesteer en jullie voorbereid op 

de dialoog van geest tot geest. 

32 Omdat jullie Mij oneindig ver weg waanden, begrepen jullie niet hoe jullie tot Mij konden komen. 

Ik ben tot jullie gekomen om jullie Mijn Goddelijke Aanwezigheid te laten voelen en om jullie te bewijzen 

dat er tussen de Vader en Zijn kinderen geen ruimten of afstanden zijn die hen scheiden. 

33 Begrijp ook, dat het een barmhartigheid is geweest, die jullie Vader jullie heeft geschonken, toen 

Ik Mijzelf door jullie geest kenbaar heb gemaakt en daardoor de geestelijke afstand heb verkleind, die 

jullie van Mij scheidde - nog een bewijs van Zijn barmhartigheid, gezien jullie beperkingen en gebrek aan 

spiritualiteit. 

34 Daarom zal deze genadetijd van Mijn manifestatie door de geesten van deze stemdragers kort zijn, 

want het is geen geschenk dat jullie door jullie vergeestelijking en jullie verdiensten hebben verkregen, 

zodat het een deel kan uitmaken van jullie geestelijke verworvenheden. Ik zeg jullie nogmaals dat het een 

genade is geweest die Ik jullie heb geschonken en dat Ik na het jaar 1950 een einde zal maken aan deze 

vorm van verkeer, in de verwachting dat jullie door jullie verdiensten Mij nog dichter bij jullie zullen 

voelen in de vereniging van geest tot geest. 

35 Deze nieuwe vereniging zal diep spiritueel, eenvoudig, natuurlijk, zuiver en volmaakt zijn. Het zal 

het begin van het einde aangeven van elke onvolmaakte, afgodische, fanatieke, duistere sekte, en het zal 

het heiligdom van je wezen openen, zodat Mijn Geest daarin kan wonen tot in alle eeuwigheid. 

36 Er zal geen uiterlijke verrukking zijn, geen vervoering, geen vertoon van welke aard ook, alleen 

zuiverheid, eerbied en waarheid, in één woord, vergeestelijking. 

37 Denk aan al de wonderen die de vervulling van deze belofte voor u kan inhouden, en begin nu 

verdienstelijke werken te doen, opdat u daarmee eindelijk die genade zult verkrijgen die Ik voor u in petto 

heb en die deel zal uitmaken van uw leven zelf. Daarom zal er niet langer een bepaalde tijd zijn voor het 

einde ervan, zoals nu, want omdat het iets wezenlijks Goddelijks is, moet het eeuwig bij u blijven. Dan zul 

je begrijpen waarin de nadering van het Koninkrijk der Hemelen tot de mensheid bestaat. 

38 Nu zeg ik tegen jullie: Werk op aarde, maar doe het met geloof, met ware liefde voor uw broeders, 

en het zal u niet ontbreken aan levensonderhoud. 

39 Indien het de vogels, die spinnen noch zaaien, nooit ontbreekt aan een beschermend kleed of 

voedsel, waarom zou het u dan aan Mijn zorg ontbreken, daar gij de zeer beminden zijt? Opdat gij van 

honger of koude zoudt omkomen, moeten uwe goddeloosheid en ondankbaarheid u ertoe brengen, Mijne 

weldaden te verwerpen. 

40 Ik ben het leven, de warmte en het licht. Ik ben het brood en het kristalheldere water, en Ik ben 

opnieuw gekomen om de doden tot leven te wekken en om hen die in duisternis leven te wekken tot een 

leven van licht. 

41 Lang geleden werd voorspeld dat ieder oog Mij zou aanschouwen, en Ik ben aanwezig en bereid 

om de mensheid Mijn waarheid te laten aanschouwen. 

42 Wat ontbreekt de mensen om Mij te kunnen zien, voelen en begrijpen? - Spiritualisatie. 

Spiritualisering maakt de mens gevoelig, zowel in zijn geest als in zijn lichaam. Wanneer hij zich 

gezuiverd heeft en het ware gebed tot Mij uit zijn hart oprijst, zal hij Mij voor het eerst bij zich voelen, 

Mijn tederheid bespeuren, zich in Mijn oneindige Liefde baden en uitroepen: "Ik heb de Heer gezien, ik 

heb Hem in mijn hart gevoeld!" 

43 Indien Ik een rechtvaardig mens op aarde zou vinden, zou Ik hem als werktuig gebruiken om u 

door hem onderricht en een voorbeeld te geven; maar voorwaar, Ik zeg u: Ik heb op de gehele aarde niet 

één rechtvaardig mens gevonden. 

44 Waar zijn de rechtvaardigen van het Eerste en het Tweede Tijdperk, opdat gij hun deugd, hun 

trouw en hun ijver in de vervulling van Mijn Wet, hun geloof en hun moed zoudt bestuderen? - Zij leven 

in het spirituele rijk, en hoewel zij voor u werken, ziet u hen niet, noch voelt u hen, omdat uw materiële 

natuur nog steeds de dichte sluier is die u het spirituele niet laat zien. 

45 Jullie zijn als schipbreukelingen, gegeseld door de wilde golven van hartstochten, gewikkeld in de 

schaduwen van een zeer lange nacht. Te midden van deze storm ben Ik verschenen en Mijn helpende 

liefde was als een vuurtoren die de weg verlichtte die jullie leidt naar de haven van verlossing. 
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46 Maar denk je dat ik gekomen ben om je geest de gave te geven verder te kijken dan dit materiële 

leven? - Nee, mensen, ik schenk jullie geen nieuwe gave, noch een nieuw vermogen; jullie hebben het 

allemaal al in je vanaf je oorsprong. Maar je moet begrijpen dat alleen datgene wat je ontwikkeld en 

gebruikt hebt, in je wezen naar voren is gekomen. Datgene daarentegen, wat u vergeten, verwaarloosd of 

niet opgemerkt hebt, is blijven bestaan - zij het in het geheim - als een sluimerend vermogen. Want wat ik 

geef, neem ik nooit meer van je af. 

47 Vele verborgen vermogens hebben in je wezen gesluimerd, wachtend op Mijn stem om ze te 

wekken. Maar nu is de tijd van de opstanding gekomen, wanneer u allen dezelfde stem zult horen die 

Lazarus hoorde buiten dit leven, toen Ik tot hem zei: "Sta op en wandel!" 

48 Gezegend wie wist te wachten op mijn komst, want zijn ontwaken zal compleet zijn en zijn 

vergeestelijking zal hem in staat stellen alles te herkennen wat de nieuwe boodschap inhoudt. 

49 Werk met liefde, zowel in het materiële als in het geestelijke, en jullie zullen Mijn vrede hebben. 

Leer vol te houden tot je uiteindelijk de vruchten plukt van je opofferingen en je strijd. 

50 Liefde, zodat u uw spirituele hogere ontwikkeling kunt bereiken. Want ik vraag u, mensen: "Wat 

hebt u met uw geest gedaan?" En tot jullie geesten: "Wat hebben jullie gedaan met het lichaam dat ik jullie 

heb toevertrouwd?" Noch de een noch de ander zal in staat zijn Mij te antwoorden, want gij zijt zeer ver 

verwijderd van de ernst uwer overtredingen en zwakheden. Ik alleen kan oordelen over uw werken en 

daarom zend Ik u deze lichtstraal opdat gij, verlicht door uw geweten, uzelf kunt aanschouwen in de 

spiegel van Mijn waarheid. 

51 Bent u vergeten dat uw geest onderworpen is aan de wet van evolutie, waaraan u niet kunt 

ontsnappen? Wat is er geworden van de oorspronkelijke essentie die Ik in je hart heb gelegd, die de kiem 

is van liefde, van leven en van opwaartse evolutie? U begrijpt deze woorden niet meer; het lijkt alsof ik tot 

u spreek in een taal die u vreemd is. 

52 "Om lief te hebben" was het doel waarvoor je geschapen bent. Uw Vader lief te hebben, en in Hem 

al uw broeders, dat is de wet, en dit hebt gij vergeten en uit uw gedachten gewist. 

53 Telkens weer laat het leven je je overtredingen voelen en er met een kwellende pijn voor boeten; 

maar in plaats van stil te staan bij je daden en ze te heroverwegen, laat je je hart verharden en zichzelf nog 

meer vergiftigen. 

54 Je hebt niet willen luisteren naar de stemmen die tot je kwamen om je te stoppen in je dwaze koers, 

en je hebt de rand van de afgrond bereikt waar je op het punt staat in te vallen en je broeders met je mee te 

nemen. 

55 Wie van u kan zich de diepte voorstellen van die afgrond die u met zoveel haat en verdorvenheid 

hebt opengereten? - Niemand, niemand kan zich een voorstelling maken van de duisternissen of het lijden 

dat zich gedurende eeuwen, millennia en eonen heeft opgehoopt in die immense beker van lijden. 

56 Ik vraag de mensen van deze tijd, die zichzelf beschouwen als de meest geavanceerde in de hele 

geschiedenis van deze wereld: Hebt gij, met al uw vermogen, geen middel gevonden om vrede te stichten, 

macht te verkrijgen en voorspoed te bereiken zonder uw naasten te doden, te vernietigen of tot slaven te 

maken? Denkt u dat uw vooruitgang waarachtig en echt is wanneer u moreel in de modder wentelt en 

geestelijk in het duister ronddoolt? Ik bestrijd de wetenschap niet, want Ikzelf heb haar aan de mens 

gegeven; waar ik bezwaar tegen heb is het doel waarvoor gij haar soms gebruikt. 

57 Ik wil dat jullie groot zijn in inzicht en wijs in de leringen waarmee Ik jullie heb omringd, maar dat 

jullie geweten altijd een baken is bij al jullie stappen in het leven. Dan zult gij niet alleen de vermogens 

van uw geest zien ontplooien, maar ook gezondheid en kracht in uw lichaam zien komen. 

58 Herinner u, dat ik u zeide: "De mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord Gods", 

waarmee ik u wilde leren, dat er iets in uw wezen is, dat gij niet kunt bevredigen met wat gij in deze 

wereld bezit, maar dat gij, om het te bevredigen, datgene moet zoeken, wat boven het stoffelijke uitgaat, 

d.w.z. datgene, wat alleen verblijft in de volmaakte sfeer, waaruit de geest ontspringt: God. 

59 Je hebt mijn licht geen moment gemist. Maar jullie zijn als de koude steenplaten die de graven 

bedekken, die even opwarmen, om dan onmiddellijk weer af te koelen. 

60 Mijn macht en Mijn geduld zijn onuitputtelijk en als jullie willen dat Ik jullie nog een bewijs van 

Liefde geef op de rand van de afgrond, dan zal Ik het jullie geven. Maar Ik moet jullie zeggen dat in deze 
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oneindige Liefde die Ik jullie nu nog één keer bewijs, Mijn wijze en onverbiddelijke Gerechtigheid 

aanwezig zal zijn. 

61 Om jullie zelf te helpen, moeten jullie vertrouwen in Mij hebben, maar wees waakzaam en klaar 

voor de strijd. Weest strijders, maar niet van hen die het leven van hun medemensen verwoesten, maar van 

hen die bouwen met liefde, met moraal, met vrede en goede werken. 

62 Sta niet toe dat u door nood of onderdrukking terugvalt in de materialistische manier van leven. 

Integendeel, sta op met spiritualiteit tegenover verzoekingen en beproevingen. Waarlijk, Ik zeg u, als gij 

deze beproevingen en wisselvalligheden van het leven weet te benutten, zult gij in staat zijn u er doorheen 

te verheffen tot een hoger leven, en moedige, edele, vurige discipelen te worden van de liefde uws Vaders. 

63 Tot de mannen en vrouwen die als vaders en moeders van gezinnen aanwezig zijn bij Mijn woord 

van onderricht, zeg Ik dat zij zich moeten wapenen met moed, met licht en vrede, want er komen grote 

gebeurtenissen over de aarde, en zij moeten rustig op hun posten blijven. 

64 Zoek altijd datgene wat uw kinderen een gevoel van eer en kracht zal geven, en houd van hun pad 

de fouten weg die hen in de weg zouden kunnen staan. 

65 Ik ben de beloften niet vergeten die jullie Mij hebben gedaan om je af te wenden van het materiële 

streven en terug te keren op de geestelijke weg, die de wet van liefde en barmhartigheid is en die altijd 

verlicht wordt door het licht van jullie geweten. 

66 Het is noodzakelijk dat - wanneer uw schreden op dit pad veilig zijn geworden - gij uzelf vergeet 

om uw aandacht te richten op de noden van uw broeders. 

67 Dan zul je ervaren dat er in allen die je onverschillig voorbij liet gaan een bittere beker van lijden, 

een wond of een zwaar kruis was. 

68 Hoeveel harten zijn er niet die in stilte wenen over hun lijden zonder dat iemand het merkt! 

Hoeveel bitterheden zijn er niet verborgen achter een glimlach die je niet weet te interpreteren! Maar ik, 

die elke angst en pijn voel en harten lees, zeg tot u: Bereid u voor, opdat gij intuïtie kunt ontwikkelen en in 

uw broeders kunt lezen, want de harten zullen zich niet altijd openen om u hun pijn te tonen. 

69 Door dit heimelijk weeklagen, dit innerlijk wenen, deze droefheid die zich niet toont in het gelaat 

van hen die lijden, is het nodig tot de harten door te dringen, wat alleen kan door vergeestelijking, 

waardoor de naastenliefde in u tot bloei komt. 

70 O, als je eens wist dat je zoveel kunt geven en doen, ondanks al je armoede! Maar toch zijn jullie 

zo materieel ingesteld dat velen van jullie geloven dat je alleen met geld goede werken kunt doen. Daarom 

moest ik tot u komen om u te zeggen dat het niet juist is dat u huilt van pijn, honger en ellende zonder te 

beseffen dat u gebukt gaat onder het gewicht van een schat die u draagt zonder dat u zich daarvan bewust 

bent. 

71 Nee, mensen, het is niet alleen de last van jullie zonden die jullie bezwaart. Uw lichaam, dat steeds 

zwakker wordt door de hartstochten en de strijd van dit leven, is niet in staat weerstand te bieden aan de 

kracht, de macht van zijn eigen geest, die vecht om zijn materie te bevrijden uit haar zwakheden. 

72 Herinner je de nacht waarin ik als man geboren werd: Het was koud en donker, maar niet zo erg 

als het hart van de mensheid in deze tijd. Terwijl Mijn Geest die nacht vervuld was van vreugde, omdat 

Hij onder de mensen was komen wonen, sliepen zij in diepe sluimering, ongevoelig voor Mijn 

aanwezigheid, niet wetend dat de Beloofde was gekomen. Toen begon Mijn pad van lijden. 

73 Stro, dat diende als wieg voor de pasgeborene, en de warmte van de niet veeleisende dieren waren 

de enige dingen waarover dat gezin beschikte op het ogenblik van Mijn aankomst. 

74 Gij meent dat de natuur ongevoelig is voor de Goddelijke openbaringen; maar dit is een menselijke 

dwaling, want buiten u om is al het geschapene, van het grootste tot het kleinste, onderworpen aan Mijn 

Wet, waarvan het niet kan afwijken. Alleen de mens, die anders gevormd is dan alle schepselen omdat hij 

geest, geweten en vrijheid van wil bezit, is degene die ongevoelig blijft voor Mijn Goddelijkheid. 

75 Waarom hebt gij uw hart zo verhard, dat gij de tegenwoordigheid uws Vaders niet gevoelt, noch 

Zijn stem hoort? - Vanwege je vrije wil. Nu kwam Ik niet als mens, en toch voelde Ik de kilte van het 

liefdeloze hart waarmee de mensheid Mij ontving. 
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76 Denk niet dat op dit punt van de aarde, waar jullie dit woord horen, de enige plaats is waar Ik Mij 

met Mijn kinderen bevind. Want waarlijk, Ik zeg u, Mijn manifestatie in verschillende vormen is 

universeel. 

77 Elia, die zich onder u bekend maakte als de voorloper van Mijn verkondiging door de menselijke 

geest, kwam niet alleen naar dit land waar gij woont. Hij trok van de ene plaats op aarde naar de andere, 

het Nieuwe Tijdperk aankondigend en de nadering van het Koninkrijk der hemelen aankondigend. 

78 Van alle kanten klonken stemmen die Mijn komst aan u aankondigden: de natuur deed de aarde 

beven, de wetenschap verwonderde zich over nieuwe openbaringen, de geestelijke wereld stormde op de 

mensen af, en toch bleef de mensheid doof voor die stemmen, de voorbodes van een nieuw tijdperk. 

79 Een vloed van goddelijk licht daalde neer om de mensen uit hun duisternis te halen. Maar dezen, 

zelfzuchtigen en gematerialiseerden, verre van te streven naar de volmaaktheid van de ziel, naar de 

zedelijke verbetering van hun leven op aarde, gebruikten dat licht om tronen en heerlijkheden te scheppen, 

gemakken en genoegens voor het lichaam, en, als zij het nodig achtten, wapens om het leven van hun 

medemensen te vernietigen. Hun ogen werden verblind door de intensiteit van Mijn licht, en hun ijdelheid 

werd hun ondergang. Maar ik zeg u dat zij juist door dat licht de waarheid zullen vinden, de weg zullen 

ontdekken en zichzelf zullen redden. 

80 Zij die in staat waren dit licht in hun geest te ontvangen en het als een Goddelijke boodschap 

aanvaardden, zorgden ervoor dat hun geweten hun schreden leidde en als richtsnoer diende voor hun 

werken. Want zij hadden een voorgevoel dat de Heer was teruggekomen en dat Hij bij de mensen was. 

81 De vertegenwoordigers van de verschillende sekten en kerkgenootschappen wilden Mij niet 

ontvangen; hun hart, hun waardigheid en hun valse grootheid weerhouden hen ervan Mij in de geest te 

aanvaarden. Daarom hebben zich over de gehele aarde groepen, broederschappen en verenigingen 

gevormd van hen die de aanwezigheid van de Nieuwe Tijd voelen, die de eenzaamheid zoeken om te 

bidden en de ingevingen van de Heer te ontvangen. 

82 Jullie, Mijn kinderen, behoren tot deze scharen die beetje bij beetje gevormd zijn onder het licht 

van een Goddelijke inspiratie, hoewel Ik jullie moet zeggen dat jullie deze inspiratie, omgezet in een 

menselijk woord, hebben door genade. Daarom moet u veel waken, bidden en mediteren, opdat u niet in 

dwaling vervalt en het doel van deze geestelijke leer niet mist. 

83 Wat zou je onderweg kunnen verwennen? - IJdelheid, Mijn volk. 

84 Voorwaar, ik zeg u: deze inspiratie zal triomferen onder de deemoedigen, onder de barmhartigen 

en onder hen die waarheid, gerechtigheid en vrede wensen. 

85 De vrede en de kracht die u in het gebed verwerft, zullen u ijverig en onvermoeibaar maken om het 

goede te zaaien, de gevallenen op te wekken, het geloof aan te wakkeren en een zegen en een troost te zijn 

onder alle volkeren van de aarde. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 38  
1 Ik ontvang de "laatsten" en overstroom hen met hetzelfde licht dat Ik aan de "eersten" gaf, zodat zij 

kunnen opstaan en Mijn leer bekend maken. 

2 Kort is de tijd waarin jullie mijn woord nog zullen horen, daar Ik jullie heb aangekondigd dat Ik 

niet meer tot jullie zal spreken in 1950, en na die tijd zal mijn stem niet meer klinken door de menselijke 

geest. Zij die het hoorden en het geloofden zullen zich voldaan en sterk gevoelen; maar zij die twijfelden 

nadat zij het hoorden zullen verward zijn. Daarentegen zullen velen, die Mij nooit gehoord hebben, Mijn 

discipelen opzoeken om hen te vragen naar wat zij van de Meester geleerd hebben. 

3 Zoek het licht, en laat hij die het bezit allen die in duisternis wandelen helpen het te vinden. Want 

voor hem die in dit leven verwarde ideeën koestert, is de verwarring nog groter wanneer hij de geestelijke 

vallei binnengaat. Daarom heb Ik in de drie tijden al Mijn kinderen bijgestaan en hun de weg getoond 

waarlangs zij moeten opklimmen door de ontwikkeling van hun geest. 

4 Van het leven van de geest heb ik u alles geopenbaard wat gij langzamerhand kunt bevatten. 

Vandaag laat ik jullie een nog diepere kant van die kennis zien. 

5 Dit is de tijd waarover Ik u profeteerde dat ieder oog Mij zou aanschouwen. Iedere geest zal Mij 

horen, en wanneer deze Leer door de mensheid is begrepen, zullen de mensen niet meer vervallen tot 

afgoderij of fanatisme, omdat zij geleerd zullen hebben hun geest tot Mij te verheffen met de eenvoud en 

zuiverheid die vergeestelijking geeft. 

6 Langzaam ontwaakt de geest van de mensen als zij in de stem van hun geweten de echo horen van 

de hemelse klok. Het is de geest van Elia, het is de stem van hem die roept in de woestijn, een onzichtbare 

boodschapper van deze tijd die, als een herder, liefdevol roept om zijn schapen, opdat zij gehoorzaam 

binnengaan in de omheining van vrede die op hen wacht. 

7 Wie het vreemd vindt dat Ik Mijn Koninkrijk verlaat om zondaars te zoeken, kent Mij niet. Ik laat 

de rechtvaardigen achter, want zij zijn gered en bezitten alles. Ik kom tot de onterfden, de verlorenen en de 

bezoedelden, omdat ook zij Mijn kinderen zijn, die Ik liefheb zoals de rechtvaardigen, en omdat Ik hen wil 

brengen naar Mijn vaderland, opdat zij kunnen genieten van hun Vader. 

8 Als ik alleen de rechtvaardigen liefhad en de zondaars verachtte, zou uw geweten dan denken dat 

de Vader rechtvaardig handelde? 

9 Ik wijs u de weg, waarop gij uw vlekken moet afwassen en u voor Mij rechtvaardigen: Door goed 

te doen aan je broeders en liefdadigheid te beoefenen in verschillende vormen. 

Vandaag al kun je doorgeven wat je geleerd hebt. Ook kunt gij de zieken bezoeken en hun in Mijn naam 

de balsem geven met uw liefde, want in uw geloof vindt gij de bevoegdheid om te genezen en uw 

barmhartigheid zal de beste balsem zijn. Laat niemand twijfelen of hij de gave heeft om het te doen of niet. 

10 Heb geen scrupules om liefdadigheid te doen omdat je denkt dat je arm bent. Toen Jezus met Zijn 

discipelen was in het tweede tijdperk, gaf Hij hun deze gelijkenis: "Een tollenaar ging de tempel binnen en 

liet een munt achter als aalmoes. Toen gaf een goed geklede Farizeeër zeven geldstukken, de een na de 

ander neervallend, opdat men zou zien wat hij deed en allen zouden zien dat zijn gave groot was. Later 

knielde een zieke en arme vrouw neer om te bidden, en daarna legde zij twee munten van geringe waarde 

neer, die alles waren wat zij bezat. Jezus zeide tot zijne jongeren: Zie, hij, die dacht meer te geven, gaf 

minder, en zij, die minder gaf, gaf meer, want zij gaf alles wat zij bezat, en dus ook het brood, dat zij dien 

dag zou eten." 

11 Aan jullie die naar Mij luisteren, Ik zal jullie doen begrijpen hoeveel jullie in jezelf dragen, zodat 

jullie je nooit behoeftig zullen voelen tegenover de werkelijk behoeftigen. 

12 Jullie zijn degenen van wie ooit werd gezegd dat ze in het tijdperk van de Heilige Geest leefden. 

Dit is het Tijdperk van Licht, waarin elke geest zijn ogen zal openen voor de waarheid. Mijn sikkel is 

reeds begonnen het onkruid met wortel en al uit te roeien; weest dus niet verbaasd, dat Ik gekomen ben. 

Wees niet verbaasd dat ik gekomen ben terwijl de wereld in oorlogen is verwikkeld; dit was voorspeld. 

13 De mensen hebben door de wetenschap zoveel licht gezien dat ze verblind zijn. Maar wanneer 

deze blindheid voorbij is, zullen zij door Mijn barmhartigheid de ware weg kennen en op die weg zullen 

zij Mij ontmoeten en de verlorenen bevrijden en redden, zoals de herder doet met verloren schapen. 
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14 In deze tijd ben Ik geen mens onder u geworden, Ik ben slechts gekomen als een licht dat Ik zend 

vanuit Mijn Koninkrijk naar uw geest. Vanuit de oneindigheid inspireer Ik jullie, zodat morgen je geest in 

zijn gebed tot Mij kan opstijgen. 

15 Vandaag moeten jullie ervoor zorgen dat jullie ziel zich zuivert door jullie toerusting, en dat jullie 

Mijn Aanwezigheid in jullie midden voelen. Vergeestelijkt u, opdat gij moogt weten te ontvangen wat gij 

vraagt, en dat zal Mij nooit te veel zijn. Vergeet de behoeften van uw ziel niet, die gebukt gaat onder de 

eisen van uw lichaam. Besef dat het u het meest ontbreekt aan Goddelijke Instructie, en nu die in deze 

vorm overvloedig stroomt - zoek haar, doorgrond haar, en pas haar toe met werken van liefde voor uw 

broeders. 

16 Ik wil in u begrip zien voor Mijn leer en verbetering in uw leven, zodat u dit werk dat Ik u heb 

geopenbaard bewaakt als een juweel van onschatbare waarde, dat u niet ijdel wordt over het bezit van deze 

genade, noch haar ontzegt aan iemand die haar nodig heeft, en er zeker geen materieel gewin uit put. 

17 Voorwaar, ik zeg u, de tempel van het zesde zegel zal nooit een markt of een rovershol zijn. Dit 

Heiligdom, dat in het geestelijke is, houdt zijn poorten open, opdat al Mijn kinderen er kunnen 

binnengaan. Daar zal de zondaar verlossing vinden, de haat, de dorst naar wraak en de kwade neigingen 

zullen verdwijnen. 

18 Jullie worden nu voorbereid, zodat jullie dit Goede Nieuws met geloof en moed kunnen 

verkondigen. Ik wil ook dat de interpretatie die jullie aan Mijn woord geven juist is, zodat jullie daden 

luider zullen klinken. Ik wil niet dat er onder Mijn discipelen fanatici, puriteinen of liefhebbers zijn, maar 

dat de verheffing van uw geest innerlijk is en dat al uw uiterlijke daden eenvoudig en natuurlijk zijn; 

opdat, wanneer dit volk zich vermenigvuldigt als de sterren aan de hemel en als het zand van de zee, het 

samengesteld zal zijn uit ware discipelen van Mijn geestelijk onderricht, zodat zij de uitleggers zullen zijn 

van het woord dat zij gehoord hebben, en zij degenen die met hun werken getuigenis afleggen van de 

waarheid van Mijn Leer. 

19 Vreest niet het ogenblik waarop gij zult moeten spreken, wantrouw Mij niet en wantrouw ook 

uzelf niet. Ik heb jullie gezegd, dat jullie in het uur van beproeving niet moeten nadenken over wat jullie 

zullen zeggen, dat jullie geloof en geestelijke verheffing voldoende zullen zijn om Mijn Goddelijk Licht 

door jullie lippen te laten spreken. Als de mensen u om uitleg of rechtvaardiging vragen van de ingevingen 

die gij ontvangen hebt, zal Ik u ook de waarheid van Mijn openbaringen doen inzien, opdat gij ze aan uw 

broeders kunt uitleggen. 

Onder de boodschappers zullen Mijn profeten zijn met de opdracht het volk te doen ontwaken. Maar zij 

zullen niet doen wat de profeet Jona deed, die naar een heidense en zondige stad ging om haar te 

waarschuwen en haar inwoners rampspoed, lijden, plagen en ziekten aankondigde als zij zich niet zouden 

vernieuwen. Toen de tijd kwam voor de vervulling van zijn profetie, zag hij met grote verbazing dat zijn 

woorden niet waren uitgekomen, want in plaats van rampspoed, zoals hij had aangekondigd, genoot dat 

volk vrede, gezondheid en voorspoed. 

Toen trok de profeet zich beschaamd in de eenzaamheid terug en daar sprak hij tot zijn Heer en zeide 

tot Hem: "Waarom is het woord, dat Gij in mijn mond gelegd hebt, niet vervuld? Zie, in plaats van door 

dat volk als Uw profeet te worden beschouwd, beschouwen zij mij als een bedrieger." 

Maar toen hoorde hij de stem des Vaders, die hem antwoordde: "Ik heb u gezonden om de bezoekingen 

aan te kondigen, die zouden moeten geschieden, indien deze mannen doof zouden zijn voor Mijn woord. 

Toch hebben zij naar u geluisterd en berouw getoond, hun valse goden omvergeworpen en geknield om 

Mij te aanbidden, terwijl zij weenden bij de kennis van hun overtredingen en Mijn oordeel met vrees 

afwachtten. 

20 Ik zag hen voorbereid, en in plaats van lijden zond Ik hun vreugde en vrede. Denkt u dat ik, om uw 

woord te vervullen, zoals u het verstaat, duizenden pijn moet doen? Als je niet met één van hen 

sympathiseert, sympathiseer ik met allen! Het woord, dat Gij gegeven hebt, geschiedde, opdat zij zich 

zouden vernieuwen, en aldus de bezoekingen vermijden. Zij hebben zich bekeerd, en zie hoe zij daar zijn 

vol blijdschap en geloof in de ware God!" 

21 Houd deze leringen in gedachten, discipelen, het zijn voorbeelden die u van nut zullen zijn op uw 

pad. In u rusten de gaven van spirituele visie, profetische dromen en intuïtie, zodat u altijd uw pad verlicht 

ziet en uw broeders waakzaam maakt. 
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22 Uw taak is te waarschuwen, te wekken, aan te kondigen. Maar weet dat als je broeders bidden, zij 

in staat zullen zijn om gebeurtenissen te veranderen. Maar u moet zich hierdoor niet misleid voelen, en u 

moet uw geloof niet verliezen. Je bestemming is beperkt tot het voorkomen van lijden en het sluiten van 

vrede. Als u dit resultaat bereikt met uw giften, kunt u tevreden zijn. Bid voor de vrede van de mensheid, 

vorm allen tezamen een heiligdom waarbinnen uw broeders heil, vrede en inspiratie kunnen vinden. 

23 Kom en eet van dit brood dat Mijn Woord is, opdat, terwijl jullie je geest voeden met Mijn genade, 

Ik onder jullie Mijn dorst naar liefde mag lessen. Wanneer jullie je broeders hebben liefgehad, hebben 

jullie Mij liefgehad; wanneer jullie je vijanden hebben vergeven, hebben jullie je met Mij verzoend en op 

het altaar van jullie geloof leggen jullie het offer van jullie verdiensten, een offer dat altijd welgevallig is 

aan Mijn Goddelijkheid. 

24 Hoor: Ik ben Hij die u gevormd heeft naar zijn beeld en gelijkenis. Ik ben de enige God, niemand 

heeft vóór Mij bestaan, Mijn Geest is niet geschapen, Ik ben eeuwig, ben er altijd geweest en zal er altijd 

zijn. 

25 Ik heb jullie Mijn Wezen geopenbaard en de Drie-eenheid die in Mij bestaat, deze Drie-eenheid die 

jullie herkennen in de Vader, die Jehovah is, die jullie de Wet gaf in het Eerste Tijdperk, in het Woord, dat 

jullie de Liefde leerde door Jezus in het Tweede Tijdperk, en in de Heilige Geest, die jullie vervult met 

licht en wijsheid en jullie alle openbaringen uitlegt in dit Derde Tijdperk, waarin Hij in elke geest 

trillingen opwekt en Zichzelf onder jullie openbaart door de menselijke geest. 

26 De Vader kondigde door de mond van Zijn profeten de komst van Christus aan, en Jezus kondigde 

de openbaring van de Heilige Geest aan, de Geest der Waarheid. Dit zijn de drie fasen van manifestatie 

waardoor Ik Mijzelf aan de mensheid bekend heb gemaakt - als de Wet, de Liefde en de Wijsheid; drie 

wijzen van manifestatie en één God, drie wijzen van actie en één Wil, één Liefde. 

27 Als de Vader eeuwig is, is de Zoon dat ook, want het Goddelijk Woord dat in Jezus sprak, is altijd 

in de Vader geweest. De Heilige Geest is eeuwig omdat Hij de Wijsheid van God is, die altijd in Hem is 

geweest. Toen Ik dus de mens vormde naar Mijn beeld en gelijkenis, waarmee gezegd wordt dat in hem 

het beeld van deze Drie-eenheid bestaat, gaf Ik hem drie bestanddelen van zijn wezen, namelijk het vlees, 

de ziel en de geest. Het is een wezen dat bestaat uit drie basiscomponenten: het stoffelijke - het lichaam, 

het geestelijke - de ziel, en het Goddelijke - de geest. 

28 In de meest verheven plaats van jullie ziel straalt een vonk van Mijn goddelijke intelligentie, die 

jullie geest is, en daarom zijn jullie in waarheid kinderen van Mijn geest. 

29 Ik wilde dat gij deel zoudt hebben aan het geluk vader te zijn, en daarom maakte Ik u tot ouders 

van mensen, opdat gij gestalte zoudt geven aan zulke wezens, die op u zouden gelijken, en waarin de 

geestelijke wezens, die Ik u zend, zouden incarneren. Aangezien er moederliefde is in het Goddelijke en 

Eeuwige, wilde ik dat er een wezen in het menselijk leven zou zijn dat dit zou belichamen, en dat wezen is 

de vrouw. 

30 Bij een (zeker) begin van het leven werd de mens in tweeën gedeeld en zo werden de twee 

geslachten geschapen, het ene - de man, het andere - de vrouw; in hem kracht, intelligentie, waardigheid, 

in haar tederheid, gratie, schoonheid. De ene - het zaad, de andere - de vruchtbare aarde. Zie hier twee 

wezens die zich alleen verenigd compleet, volmaakt en gelukkig kunnen voelen. In hun harmonie zullen 

zij één "vlees" vormen, één wil en één ideaal. 

31 Wanneer deze verbintenis bezield is door geweten en liefde, wordt zij het huwelijk genoemd. 

32 De huwelijkswet kwam naar beneden als een licht dat door het geweten van de "eersten "* sprak, 

opdat zij zouden erkennen dat de verbintenis van man en vrouw een verbond met de Schepper betekent. 

De vrucht van deze vereniging was het kind in wie het bloed van zijn ouders samenvloeide als een bewijs 

dat wat voor God verenigd is, op aarde niet ontbonden mag worden. 
* Van de Israëlieten van de eerste tijd 

33 Het geluk dat vader en moeder voelen wanneer zij een kind hebben gebaard, is gelijk aan dat wat 

de Schepper ervoer toen Hij Vader werd en het leven schonk aan Zijn geliefde kinderen. Later, toen Ik u 

door Mozes wetten gaf opdat gij de maat van de keuze zoudt begrijpen en niet de vrouw van uw naaste 

zou begeren, was dat omdat de mensen door hun vrije wil waren afgedwaald naar de wegen van overspel 

en de hartstochten. 
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34 Toen die tijd voorbij was, kwam Ik in Jezus naar de wereld en verhief het huwelijk, en daarmee de 

menselijke moraal en deugd, door Mijn genadige onderwijzing, die altijd de wet van de liefde is. Ik sprak 

in gelijkenissen om Mijn woord onvergetelijk te maken, en maakte het huwelijk tot een geheiligde 

instelling. 

35 Nu ik opnieuw onder jullie ben, vraag ik jullie, mannen en vrouwen: Wat heb je van het huwelijk 

gemaakt? Hoe weinigen kunnen een bevredigend antwoord geven! Mijn heilige instelling is ontheiligd; uit 

die bron van leven ontspringt dood en pijn. Op het zuivere wit van dat wetboek staan de vlekken en sporen 

van man en vrouw. De vrucht die zoet zou moeten zijn, is bitter, en de beker die de mensen drinken is vol 

gal. 

36 Jullie dwalen van Mijn Wetten af en wanneer jullie struikelen vragen jullie je angstig af: "Waarom 

is er zoveel pijn? Omdat de begeerten van het vlees altijd de stem van het geweten hebben overhoord. Nu 

vraag ik je: Waarom hebben jullie geen vrede, terwijl Ik jullie alles gegeven heb wat nodig is om gelukkig 

te zijn? 

37 Ik heb een blauwe mantel uitgespreid aan het firmament van de hemel, opdat jullie daaronder jullie 

"liefdesnesten" zouden bouwen, opdat jullie daar, ver van de verlokkingen en de verstrikkingen van de 

wereld, zouden leven met de eenvoud van vogels; want in de eenvoud en in het oprechte gebed kan men 

de vrede van Mijn Rijk en de openbaring van vele mysteriën ervaren. 

38 Mannen, als de metgezel die jullie hebben gekozen is als onvruchtbaar land dat jullie geen vrucht 

heeft gegeven, dan zijn jullie op zoek gegaan naar nieuw land, vergetend dat jullie je moeten wijden aan 

jullie bestemming en jullie plicht van verzoening. Waarom geeft u het lot de schuld van de beproevingen 

en het lijden in uw huwelijk, terwijl u zelf deze weg hebt gekozen? 

39 Ieder die zich voor Mijn Goddelijkheid in het huwelijk verenigt - ook al wordt zijn verbintenis 

door geen enkele geestelijke bevestigd - sluit een verbond met Mij, een contract dat blijft ingeschreven in 

het Boek Gods, waarin alle lotsbestemmingen zijn opgetekend. 

40 Wie kan deze twee verstrengelde namen daar uitwissen? Wie kan in de wereld verliezen wat in 

Mijn Wet verenigd is? 

41 Als Ik van jullie zou scheiden, zou Ik Mijn eigen werk vernietigen. Als jullie Mij gevraagd hebben 

om op aarde verenigd te worden en Ik het jullie heb toegestaan, waarom houden jullie je dan niet aan je 

geloften en verloochenen jullie je eden? Is dit niet een bespotting van Mijn Wet en Mijn Naam? 

42 Tot jullie onvruchtbare vrouwen zegt de Meester: "Jullie hebben er veel om gevraagd en verlangd 

dat jullie baarmoeder een bron van leven zou worden, en jullie hebben gehoopt dat op een avond of een 

morgen het kloppen van een teder hart in jullie zou worden gehoord. Maar de dagen en de nachten zijn 

voorbijgegaan, en slechts snikken ontsnapten aan uw boezem, omdat geen kind aan uw deuren heeft 

geklopt. 

43 Hoevelen van u, die Mij horen en die door de wetenschap van alle hoop zijn beroofd, zullen 

vruchtbaar moeten worden, opdat gij zult geloven in Mijn macht en velen Mij door dit wonder zullen 

herkennen. Kijk en wees geduldig. Vergeet Mijn woorden niet! 

44 Vaders van gezinnen, vermijd fouten en slechte voorbeelden. Ik eis geen perfectie van je, alleen 

liefde en zorg voor je kinderen. Bereid u geestelijk en lichamelijk voor, want aan gene zijde wachten grote 

legioenen geesten op het moment om mens onder u te worden. 

45 Ik wil een nieuwe mensheid die zal toenemen en vermenigvuldigen, niet alleen in aantal maar ook 

in deugdzaamheid, zodat de mensen de beloofde stad nabij zullen zien en hun kinderen zullen reiken om in 

het nieuwe Jeruzalem te wonen. 

46 Ik wil dat de aarde gevuld wordt met mensen van goede wil die vruchten van liefde zijn. 

47 Vernietig het Sodom en Gomorra van deze tijd, laat uw hart niet wennen aan hun zonden, en wees 

niet als hun inwoners. 

48 Zo bereid Ik u voor op de Derde Tijd, want de scharen die Ik u heb aangekondigd, zullen komen. 

49 Laat ieder de rol op zich nemen die hem toekomt, en hoor dus nu mijn onderricht in een 

gelijkenis: 

50 "Voor God stond een geest vol licht, reinheid en onschuld, die tot zijn Heer zei: "Vader, zeg mij 

wat mijn taak is, want ik verlang ernaar U te dienen." En de Heer antwoordde hem liefdevol: "Heb geduld, 

Ik zal in de wereld een man en een vrouw verenigen en uit hun verbintenis zal een zoon geboren worden, 
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in wie jij zult incarneren, opdat je als mensenkind ervaring opdoet in de beproevingen van de wereld en je 

de tederheid van een moeder en de liefdevolle bijstand van een vader dicht bij je zult voelen." 

51 De geest verheugde zich en wachtte. Ondertussen verenigde de Heer een man met een vrouw door 

banden van liefde, en zo zond Hij hen op de weg van het leven. - — 

52 Een nieuw wezen ontkiemde in de schoot van de vrouw, en toen zond God die geest om vlees te 

worden in dat lichaam, en in de negende maand zag het het licht van de dag. 

De moeder straalde van geluk, en de vader keek hem trots aan. Die zoon was het werk van hen beiden, 

was de vrucht van hun liefde. De vrouw voelde zich sterk en de man voelde zich een beetje als zijn 

schepper. De twee wijdden zich aan de zorg van dat tedere hart. 

53 De geest die de zoon bezielde straalde toen hij de lieve blik van zijn moeder zag en het ernstige 

doch liefdevolle gezicht van zijn vader. 

54 De tijd verstreek, en de vader, in zijn strijd om het leven, dwaalde weg van het liefdesnest, 

dwaalde af, en liep zo ver dat hij de weg kwijtraakte en flarden van zijn kledingstuk achterliet in de 

doornstruiken. Hij at giftig fruit en ontbladerde de bloemen die hij op zijn pad vond. Ziek en neerslachtig, 

dacht hij aan de geliefden die hij had achtergelaten. Hij probeerde terug te keren en hen te zoeken, maar hij 

had de kracht niet. Toen verzamelde hij al zijn kracht, en zich voortslepend en wankelend over de lange 

weg bereikte hij de poorten van zijn huis. Zijn vrouw ontving hem in haar armen met tranen in haar ogen; 

zijn zoon was ziek en stervende. 

55 (22) Toen de vader zijn stervende zoon zag en goddelijke barmhartigheid voor zijn genezing 

afsmeekte, scheurde hij uit wanhoop zijn haar en lasterde. Maar die geest maakte zich los van zijn lichaam 

en ging naar de andere wereld. De ouders bleven troosteloos achter en gaven zichzelf beurtelings de 

schuld van het ongeluk dat hen was overkomen: hij, omdat hij was weggegaan; zij, omdat zij hem niet kon 

tegenhouden. 

56 Toen die geest in de tegenwoordigheid van de Schepper kwam, zei hij: "Vader, waarom hebt Gij 

mij weggenomen uit de armen van die lieve Moeder, die mijn afwezigheid snikkend en wanhopig heeft 

gemaakt?" Hierop antwoordde de Heer hem: "Wacht, wees geduldig, want gij zult tot dezelfde schoot 

wederkeren, wanneer zij hun dwalingen zullen kennen en Mijn wet zullen verstaan." 

57 De man en de vrouw leefden nog eendrachtig, alleen, innerlijk berouw hebbend over hun 

overtredingen, toen zij eens te meer werden verrast door de tekenen van een nieuw kind. God liet de geest 

opnieuw naar die baarmoeder terugkeren en zei tot hem: "Wees in dat lichaam dat zich op het leven 

voorbereidt, en verfris uzelf opnieuw in die baarmoeder." 

58 De ouders, die dachten dat de eerstgeborene verloren was, wisten niet dat hij in hun midden was 

teruggekeerd. Maar de leegte die de eerste zoon had achtergelaten werd opgevuld door de tweede, vreugde 

en vrede keerden terug in de schoot van dat huis, de moeder glimlachte weer, en ook de vader verheugde 

zich. 

59 De man nu vreesde van de zijnen weg te gaan, en deed moeite hen met liefde te koesteren zolang 

hij bij hen bleef. Maar de tijd deed hem zijn vroegere ervaring vergeten, en verleid door slechte vrienden, 

verviel hij in ondeugd en verleiding. De vrouw maakte hem verwijten en begon hem af te wijzen; het huis 

veranderde in een slagveld. Weldra lag de man verslagen, ziek en verzwakt, terwijl de vrouw het kind 

alleen in de wieg liet liggen en op zoek ging naar brood voor het onschuldige kind en voedsel voor de 

metgezel die niet wist hoe hij haar moest liefhebben of beschermen. Zij onderging vernederingen en hoon, 

doorstond gevaren en weerstond de begeerten van kwaadwillige mensen, en zorgde zo voor dagelijks 

brood voor haar bloedverwanten. 

60 God had medelijden met de onschuldige geest, en nog voordat hij zijn ogen opende voor het licht 

van het verstand, riep Hij hem opnieuw. Maar toen de geest zich voor zijn Heer bevond, zei hij pijnlijk tot 

Hem: "Vader, opnieuw hebt Gij mij weggerukt uit de armen van hen die ik liefheb. Zie je hoe moeilijk 

mijn lot is! Nu smeek ik U, laat mij in hun boezem blijven of in de Uwe, maar laat mij niet meer heen en 

weer gesleept worden, ik ben vermoeid." 

61 Toen de man uit zijn apathie ontwaakte, zag hij een nieuw beeld van pijn: de vrouw die 

ontroostbaar lag te wenen aan het hoofdeinde van het bed waar de tweede zoon dood lag. De man wilde 

zich van het leven beroven, maar de vrouw hield hem tegen door te zeggen: "Neem je leven niet, houd je 
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hand terug, besef dat wij er zelf de oorzaak van zijn dat God onze kinderen wegneemt." De man kalmeerde 

zichzelf en realiseerde zich dat er een kern van waarheid in die woorden zat. 

De dagen gingen voorbij en brachten vrede in de harten van hen die met pijn terugdachten aan hun 

kinderen die waren heengegaan en die de vreugde waren geweest van dat huis dat daarna in 

troosteloosheid wegzonk. 

62 Toen vroeg de Geest aan zijn Heer: "Vader, wilt U Mij weer naar de aarde zenden?" "Ja," zei de 

Heer tegen hem, "en zo vaak als nodig is, totdat die harten glad gepolijst zijn." - Toen hij weer 

incarneerde, was zijn lichaam ziek omdat zijn moeder ziek was en zijn vader ook. Vragend om verlichting, 

stond die geest op van zijn bed van pijn naar de vader. Deze keer had hij het daglicht niet gezien*, er was 

geen glimlach op de lippen van zijn ouders, er waren alleen tranen. De moeder weende van 's morgens 

vroeg tot 's avonds laat aan de wieg van het kind, terwijl de vader vol wroeging zijn hart doorboorde toen 

hij zag dat de zoon zijn eigen gebreken had geërfd. 
* Dus hij werd blind geboren als gevolg van de ziekte van zijn ouders. 

63 Kort was het verblijf van de Geest in dat zieke vlees, en hij keerde terug in de tegenwoordigheid 

van de Heer. 

64 Eenzaamheid omhulde de echtgenoten opnieuw, maar pijn had hen verenigd als nooit tevoren, hun 

harten hielden van elkaar, en zij zwoeren samen te wandelen tot het einde van de levensreis. De 

echtgenoot vervulde zijn plichten, zij zorgde voor haar man, en beiden herstelden van hun ziekte. 

65 Zij geloofden nauwelijks dat God hun nog een zoon zou schenken, maar zie, toen de Heer zag dat 

lichamelijke en geestelijke gezondheid in die wezens bloeiden, zond Hij hun die geest als beloning voor de 

zelfverloochening van de vrouw en de verbetering van de man, en uit de schoot van de vrouw spoot een 

klein lichaam, fris als een bloemknop, dat dat huis overstroomde met geluk en vrede. 

66 De man en de vrouw dankten hun Heer op hun knieën, wenend van geluk, terwijl die geduldige en 

gehoorzame geest door de zoon glimlachte en tot God zeide: "Heer, scheid mij niet meer van mijn ouders. 

Er is vrede in mijn huis, liefde in hun hart, warmte in mijn wieg, melk en honing in mijn moeders borst, 

brood op de tafel. Mijn vader streelt me, en in zijn handen heeft hij het gereedschap om te werken. Zegen 

ons." En de Heer zegende hen met blijdschap in Zijn Geest, en liet hen verenigd in één "lichaam", in één 

hart, en in één wil." (einde van de gelijkenis). 

67 Heden zeg Ik u: drinkt van deze wijn, van Mijn onderwijzing, en weest blij, want wanneer gij zult 

vergaderd zijn met uw Vader, zal er een feest zijn in het huis des Heren. 

68 Hoevelen van jullie ontwaken tot nieuw leven als je Mijn woord hoort in deze tijd. U was dood in 

het geloof, want terwijl de aardse artsen sommigen van alle hoop hadden beroofd, hadden de priesters 

anderen geweigerd deel te nemen aan het Avondmaal. 

69 Jullie openden jullie harten toen jullie voelden dat Mijn Woord de zieken genas, de zondaar 

liefdevol vergaf, en dat de Meester aan allen het brood van het eeuwige leven aanbood. 

70 Gij hebt rivieren van slechtheid op uwen levensweg gezien, moerassen en dorre gronden, die 

niemand vruchtbaar wist te maken. 

71 U hebt gezien hoe de velden die eens vruchtbaar waren en de wereld hun rijke vruchten van vrede 

en geluk schonken, thans zijn veranderd in velden van bloed, vernietiging en dood. 

72 Het is noodzakelijk voor de Vader om tot Zijn kinderen te naderen. Ik ben de dauw die neerdaalt 

op de velden in de stilte van de nacht en die valt op de kronen van de bloemen. Maar de bloemen die 

verdord zijn, de harten die de hoop hebben opgegeven, zijn niet in staat Mijn liefde te voelen. 

73 Discipelen, besef dat Ik met Mijn onderricht in jullie harten het gevoel van barmhartigheid heb 

gewekt, opdat jullie het lijden van de mensen tot het julliene maken en niet onverschillig staan tegenover 

hun conflicten, beproevingen en tragedies. 

74 Verenig u in gedachten en bid voor uw broeders. Ik zal uw smeekbeden verhoren en uw 

smeekbeden belonen. Je bent nog te zwak om je leed of zorgen te vergeten om aan anderen te denken. Ik 

zeg u: Bevestig deze beproevingen met moed en met vertrouwen in uw Heer, want zij zullen niet wijken of 

verdwijnen van uw levenspad door uw weerspannigheid of afwijzing. Met geestelijke verheffing, met 

geloof, met innerlijke kalmte, daarentegen, zult gij de vreselijkste bezoekingen de baas worden. Elke 
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steek, elke afgrond die je overwint zal een vonk van licht in je geest achterlaten. Zij die weten hoe zij hun 

beproevingen met kalmte tegemoet moeten treden, zullen voelen dat de ogenblikken van pijn, die voor 

anderen eeuwig lijken, korter zullen worden. 

75 Dit leven is je kruisweg, waarop je soms valt, maar tegelijk voel je dat je niet alleen bent met je 

kruis, omdat een onzichtbare en liefdevolle helper je weer opricht telkens als je neerzakt, overweldigd 

door de last van je lot. 

Toen de wolf jullie naderde, heb ik hem verjaagd. Toen ongelovigen en verspieders in de boezem van 

uw vergaderingen waren binnengedrongen om fouten te ontdekken en u daarvan te beschuldigen, heb Ik u 

met Mijn mantel van tederheid bedekt en de lippen van hen gesloten. Toen de mensen u met hun vragen op 

de proef stelden, heb Ik u voorbarig de stem van de Heilige Geest op de lippen gelegd, omdat gij u nog niet 

had voorbereid om hen met woorden van licht te overtuigen. 

76 Ik berisp u niet, maar zoek in de goedheid van Mijn Woord hoop, correctie en ook oordeel. Wat 

zou er van u worden als ik u vleide met uw onvolkomenheden en u prees met uw zonden? Is dit niet wat 

de mensen doen met de prinsen van de wereld? - Ik heb u altijd bemoedigd, wanneer Ik u gretig zie zoeken 

naar uw geestelijke vooruitgang, wanneer u de zieken bezoekt zonder te denken aan het uur of aan het 

onvriendelijke weer; en wanneer u voor de rechters hebt gestaan, bent u rustig gebleven en hebt u van Mij 

getuigd met woorden van waarheid. 

77 Zo hebt gij geleerd, dat de harten de akkers zijn, die gij moet bewerken, en dat hoe uitgestrekter de 

akkers zijn, des te groter uw inspanning moet zijn, en dat wat gij gezaaid hebt, gij niet mag verlaten. 

78 Onder jullie zijn er die naar andere volken zullen gaan, op zoek naar nieuwe akkers om te zaaien. 

Ik heb u de universele taal gegeven, waarmee gij onder elkander zult kunnen communiceren - niet een 

verfijnde taal, gesproken door menselijke lippen, maar die welke de Geest uitdrukt door de liefde. 

79 Voor anderen zal het niet nodig zijn om deze grote reizen te maken. Voor hen zal het voldoende 

zijn zich voor te bereiden om barmhartigheid te betonen aan hen die het dichtst bij hen staan, alsook om 

licht te geven aan de geesten zonder lichaam die in verwarring zijn. Wee hem die zijn deuren sluit voor de 

roep van deze legioenen in nood, want zij zullen niet vergeven in hun verwarring! 

80 De ijverige discipel zegent Mij bij elke stap, omdat hij het gewicht van zijn kruis als licht ervaart 

en hij zich verheugt Mij te dienen. De luie voelt zich beroofd van zijn vrijheid en gebukt onder een zeer 

zware last. Ik keten niemand, noch maak Ik iemand tot slaaf; integendeel, Ik geef u de ware vrijheid, zodat 

noch gevangenis noch dood u in ketenen kan leggen, maar zodat waar velen zich verloren waanden, u uw 

geest kunt verheffen op de oneindige ladder van zijn evolutie. 

81 Discipelen: Zijn jullie bereid te vergeven wie jullie beledigen? Wie zijn je vijanden? - Waarlijk, ik 

zeg u, u moet uw medemensen geen vijanden noemen! Ik stuur je niet tegen de mensen, maar tegen hun 

zonde en onwetendheid. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 39  
1 Ik ben de vrede die op u neerdaalt, want in de wereld zie ik slechts chaos. 

2 Waak en bid, doe wat goed is, en u zult de oorlog teniet doen door de uitoefening van 

barmhartigheid. 

3 De boom der wetenschap, zoals de mensen hem hebben verzorgd, draagt voor de mensheid een 

bittere vrucht. Toch geef Ik jullie nu het kristalwater van de liefde, opdat jullie haar water geven en 

ervaren hoe verschillend de vruchten zullen zijn die diezelfde boom dan zal voortbrengen. 

4 Voordat gij in Mijn onderricht het geheim van de verzorging van de boom der wetenschap zult 

ontdekken, zal hij door sterke orkanen worden gegeseld, die zijn slechte vruchten tot het laatste toe zullen 

doen nedervallen en hem zuiveren. 

5 Na deze storm zul je geleidelijk een nieuw licht in je geest zien schijnen, dat op al je levenspaden 

zal worden weerspiegeld. 

6 U leeft nu in de tijd van het oordeel. Herinnert u hoe vaak Ik u gezegd heb dat de sikkel van Mijn 

Goddelijke Gerechtigheid onvermoeibaar het onkruid wegmaait. 

7 De wetenschap, evenals de godsdiensten of de machthebbers, zullen Mijn gerechtigheid mogen 

voelen. Niets zal ononderzocht blijven door Mijn blik, of niet gewogen worden op Mijn weegschaal. 

Vanaf het begin van de mensheid is de zonde veroordeeld tot de dood, en Mijn woord moet worden 

vervuld. 

8 Wanneer jullie, Mijn volk, op aarde de tekenen zien van deze gebeurtenissen, sta dan op tot Mij in 

gebed, verenig je met je familie in één gedachte en zend je geest als boodschappers van Mijn liefde naar je 

broeders die vrede nodig hebben. 

9 Twijfel niet aan de kracht van het gebed; want als gij geen vertrouwen hebt in de uitoefening van 

de naastenliefde, zult gij niet in staat zijn iets aan uw broeders te geven. 

10 Heb ik je niet geleerd dat zelfs de ontketende natuurkrachten je gebed kunnen horen en kalmeren? 

Als zij Mijn stem gehoorzamen, waarom zouden zij dan niet gehoorzamen aan de stem van de kinderen 

van de Heer, wanneer zij zich hebben voorbereid? 

11 Reeds in de tijd dat Ik met jullie in de wereld was, heb Ik jullie leren bidden, opdat jullie je in 

ogenblikken van beproeving zouden verenigen met jullie Vader en, kracht puttend uit Hem, jullie zending 

van liefde en barmhartigheid onder de mensen zouden volbrengen. 

12 Het gebed is een genade die God aan de mens heeft gegeven om hem te dienen als een ladder om 

(geestelijk) op te klimmen, als een wapen om zich te verdedigen, als een boek om zichzelf te onderwijzen, 

en als een balsem om zichzelf te genezen en van elke ziekte te herstellen. 

13 Het ware gebed is van de aarde verdwenen, de mensen bidden niet meer, en als zij het trachten te 

doen, doen zij het met de lippen in plaats van met de geest tot Mij te spreken, waarbij zij lege woorden, 

riten en kunstgrepen van vermomming gebruiken. Hoe zullen de mensen wonderen aanschouwen als zij 

vormen gebruiken en praktijken toepassen die Jezus niet heeft onderwezen? 

14 Het is noodzakelijk dat het ware gebed terugkeert onder de mensen, en ik ben het die het u 

opnieuw leer. 

15 Gezegend is hij die, geïnspireerd door zijn liefde voor anderen, hen dient als een stap in hun 

opwaarts streven naar Mij. Want wanneer hij zijn ogen opent om naar zichzelf te kijken, zal hij zichzelf 

dicht bij zijn Vader zien. 

16 Vraag niet wat jullie moeten doen om te weten dat jullie je zending hebben volbracht, want Mijn 

wet beperkt zich tot het feit dat jullie elkaar moeten liefhebben. Begrijp dat elke dag van uw leven u een 

gelegenheid biedt om dit Goddelijk gebod uit te oefenen. 

17 Iedereen kan de missie om lief te hebben op zijn eigen manier vervullen. 

Wie de zielen leidt, wie onderwijst, de wetenschapper, de bestuurder, de vader van het gezin, allen kunnen 

jullie je naaste dienen als jullie je bezielen met Mijn opperste gebod dat tot jullie zegt: Heb elkander lief. 

18 Alles zal worden gezuiverd, alles zal worden vernieuwd, zodat de nieuwe generaties de aarde 

voorbereid zullen vinden voor de vervulling van hun grote geestelijke taak. 

19 Kies niet wie je moet liefhebben, heb allen lief zonder onderscheid. Spirituele liefde mag geen 

vriendjespolitiek kennen. 
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20 De liefde die ik jullie leer gaat verder dan de liefde van jullie geliefden, verder dan de liefde van 

jullie vaderland, en verder dan de liefde van jullie zelf. 

21 Wees niet bang dat je niet nuttig bent in dit werk van liefde als je denkt aan je materiële armoede. 

Vergeestelijk uzelf, en gij zult de goederen der aarde niet nodig hebben om goed te doen aan uw naasten. 

Zie hoe Ik Mijn werkers heb uitgekozen onder dit volk van behoeftigen en eenvoudigen van geest, en hen 

heb gemaakt tot raadgevers, dokters en vertrouwelingen van hen die lijden, en dat men tot hen komt in 

nood van troost en vrede. 

22 Onvermoeibaar is uit hun liefde de balsem van genezing gevloeid, van hun voorheen 

zwaarmoedige lippen is het woord van licht gekomen dat onderwijst, vernieuwt, innerlijk ontroert en 

overtuigt. En wat dachten deze arbeiders dat zij in hun hart droegen voordat Ik hun hun erfenis 

openbaarde? - Niets, zij voelden zich verschoppelingen, niet in staat liefdadigheid te beoefenen en zichzelf 

te leiden. 

23 Zie hoe, voor de nederigheid van deze werkers, de rijken verschijnen en om hulp vragen, de 

dokters om hen te raadplegen over hun onopgeloste problemen; en zij die zich hebben geschoold op het 

gebied van theologische of filosofische kennis komen de eerste les leren. Verwondert gij u niet over dit 

wonder dat onder u geschiedt? Dan begrijpen jullie het al, mensen, en jullie, de mensheid, zullen het 

begrijpen. De macht en de rijkdommen der aarde zullen niet genoeg zijn om u vrede te brengen, om elkaar 

van nut te zijn door materiële hulp te bieden, indien gij niet leert lief te hebben. 

24 Wanneer liefde in je geest is en je laat het je naaste voelen, zul je wonderen zien gebeuren. Begin 

de deugd te beoefenen, gij die ongevoelig of ver verwijderd bent gebleven van barmhartigheid, liefde, 

goedheid, die de essentie zijn van een geestelijk leven. En als iemand tot uw deuren komt, uitgeput van 

dorst, vermoeidheid en honger, zet hem dan aan uw tafel zonder er aan te denken of er brood genoeg in de 

kist is. Vraag uw hart of u het met oprechte liefde doet wanneer u de reiziger aan uw tafel uitnodigt, met 

waar mededogen. Als het zo is, zult gij het brood vermenigvuldigd zien, gij zult allen verzadigd worden, 

en een vlam van geloof zal ontstoken worden in het hart van de zwerver om Mij te danken en te zegenen. 

Hij zal in zijn leven doen wat jij hem hebt aangedaan, want jij hebt hem een les van liefde geleerd die voor 

de meest beperkte geest toegankelijk is. 

25 Wees nederig, denk eraan dat Ik, uw God, in nederigheid geboren ben en later Mijn Lichaam met 

een eenvoudige efod heb bedekt. Waarom droom je altijd van mooie kleren en verlang je zelfs naar 

koninklijke gewaden? 

26 Uw koninkrijk is ook niet van deze wereld. Dit leven is als een slagveld, waar je heen gaat om je 

verdiensten te verdienen, zodat je overwinnend het veroverde land kunt binnengaan en daarin je beloning 

kunt ontvangen. 

27 Verlaat het kruis nooit ten halve, verlaat uw taak niet, want dat zou zijn als het wegwerpen van uw 

wapens in de strijd, het laf wegvluchten uit de strijd, en het afzien van de triomf die uw geest wachtte. 

28 Ik ben de volmaakte Weg, in Mijn leven op aarde heb Ik jullie met Mijn voorbeeld het Boek van 

het Ware Leven nagelaten, door wiens onderricht jullie zullen leren strijden om in alle gevechten 

overwinnaar te zijn. Mijn zwaard van liefde vocht zonder ophouden tegen het kwaad en de onwetendheid 

van de mensheid. Mijn wapens waren niet moorddadig, ik bracht u niet de dood, maar het eeuwige leven. 

Mijn zachtmoedigheid bracht hen die Mij beschimpten tot wanhoop en verwarring, Mijn liefdevolle 

vergeving versloeg de hardheid van hun hart, Mijn dood als mens deed hen ontwaken tot het leven van 

genade. Herinnert u zich niet dat de beloofde Messias werd aangekondigd als een onoverwinnelijke 

strijder? 

29 Het is tijd dat liefde, vergeving en nederigheid uit de harten van de mensen ontspringen als ware 

wapens om haat en arrogantie te bestrijden. Zolang haat haat ontmoet en arrogantie arrogantie ontmoet, 

zullen naties elkaar vernietigen en zal er geen vrede in de harten zijn. 

30 De mensen wilden niet begrijpen dat zij alleen in vrede geluk en vooruitgang kunnen vinden, en 

liepen hun idealen van macht en valse grootheid achterna, waarbij zij het bloed van hun broeders vergoten, 

levens verwoestten en het geloof van de mensen verwoestten. 

31 De mens, met zijn trotse wetenschap, betwist Mijn Wet, en Ik zeg u dat Ik nog één keer tegen zijn 

zonde zal strijden. Maar de mens zal in Mij geen trotse en hooghartige rechter vinden - want dit zijn 

menselijke gebreken - noch zal hij de last van een wraakneming op zich voelen; want de onedele 
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hartstochten zijn eigen aan uw onvolmaaktheid. Hij zal een onverbiddelijke rechter ontmoeten en een 

Meester die hem zal onderrichten in een grote leer van de liefde. 

32 Niet iedereen van jullie wil oorlog of koestert haat of trots tegen onschuldigen, tegen mensen van 

goede wil en geloof. Ik zal tekenen geven wanneer oorlogen op het punt staan uit te breken, opdat zij (de 

mensen van goede wil) waken en bidden; want door hun gebed en hun "waken" zullen zij onkwetsbaar zijn 

voor moordwapens. 

33 Van oost tot west zullen de volken opstaan en elkaar belijden, en van noord tot zuid zullen zij ook 

op weg gaan, opdat zij allen op de kruisweg zullen botsen. In deze botsing zal er een immense brandstapel 

zijn, waarop haat zal branden, hoogmoed zal worden geblust en het kaf zal worden vernietigd. 

34 Het is noodzakelijk dat de nieuwe generaties een zuivere aarde vinden, zodat vrede en liefde 

kunnen gedijen. Maar voor het zover is, zal zelfs het laatste spoor van de misdaad van Kaïn, waarvan de 

mensheid nog steeds de erfenis draagt, verdwijnen. 

35 Vindt gij, die onder de geestelijke glans van Mijn leer staat, dat in al deze naderende pijn een straf 

of vergelding van God is? - Nee, zeg je me, het is de vrucht die we hebben gekweekt en die we nu zullen 

oogsten. 

36 Ik heb altijd medelijden met Mijn kinderen, want jullie zijn te klein om te begrijpen wat voor 

kwaad jullie jezelf aandoen. Daarom kom Ik tot u en door Mijn woord te materialiseren* zend Ik u Mijn 

boodschappers om u te vermanen, om u te waarschuwen voor uw boze wegen. Maar wanneer heb je 

gehoor gegeven aan mijn oproepen? - Nooit. - Dat is waarom de mensheid lijdt. 
* Dit drukt uit dat het goddelijke woord tot ons komt door toedoen van stem-dragers, het wordt materieel 

gesproken en materieel gehoord door de hoorders - in tegenstelling tot het geestelijk ontvangen woord door 

middel van inspiratie! 

37 Geliefde mensen, wees niet slechts een toeschouwer bij de chaos die jullie zullen zien. Want jullie 

zullen Mij rekenschap moeten geven van de vrede en de macht die jullie hebben ontvangen. 

38 Die vrede en kracht zijn er opdat gij bidden moogt, opdat uw verstand niet verduisterd worde, 

opdat gij ijverig en onvermoeibaar moogt zijn om goed te doen, om het geloof aan te wakkeren, en om 

troost onder de mensen te verspreiden. 

39 Geliefde discipelen, verspreid Mijn Leer onder jullie broeders. Ik beveel u om duidelijk te spreken, 

zoals ik u geleerd heb. Bestudeer zorgvuldig alle delen van dit Werk, want waarlijk, Ik zeg u, morgen zult 

gij door uw broeders ondervraagd worden. Ik weet dat zij u zullen vragen welke voorstelling u hebt van de 

drie-eenheid van God, van de goddelijkheid van Christus en van de zuiverheid van Maria, en u moet sterk 

zijn opdat u deze proeven zult doorstaan. 

40 Over de Drie-eenheid zult gij zeggen, dat er in God geen drie afzonderlijke personen bestaan, maar 

slechts één Goddelijke Geest, die zich in drie verschillende stadia van ontwikkeling aan de mensheid 

bekend heeft gemaakt. Maar dit (de mensheid) in zijn onvermogen om door te dringen tot de bodem (van 

de waarheid) meende drie Godheden te zien waar slechts één Geest bestaat. Daarom, wanneer gij den 

naam van Jehovah hoort, denk dan aan God als Vader en als Rechter. Wanneer u aan Christus denkt, zie 

dan in Hem God als Meester, als Liefde, en wanneer u zoekt te begrijpen waar de Heilige Geest vandaan 

komt, begrijp dan dat Hij niemand anders is dan God die Zijn wijsheid openbaart aan de discipelen die 

verder gevorderd zijn. 

41 Als Ik de mensheid van de eerste tijden zo geestelijk ontwikkeld had gevonden als die van 

vandaag, zou Ik Mijzelf aan hen bekend hebben gemaakt als Vader, als Meester en als Heilige Geest, en 

dan zouden de mensen niet drie Godheden hebben gezien waar slechts Eén bestaat. Maar zij zouden niet in 

staat zijn geweest Mijn leringen te interpreteren en zouden in verwarring zijn geraakt en zouden van Mijn 

weg zijn afgeweken om door te gaan met het scheppen van toegankelijke en kleine goden volgens hun 

eigen ideeën. 

42 Nu weet je de reden waarom de Vader Zich in fasen heeft geopenbaard en begrijp je ook de 

dwaling van de mensen betreffende het concept van de Drie-eenheid. 

43 In Mijn Goddelijke Geest is er een oneindig aantal manifestaties en eigenschappen. Maar omdat Ik 

Mijzelf heb getoond in drie hoofdattributen gedurende drie tijdperken, heb Ik jullie Trinitariërs genoemd, 

en nu reeds erkennen jullie Mij in deze drie openbaringen en weten jullie ze te verenigen in één, en daarin 
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één enkele God te zien, die Zich vandaag evengoed kan openbaren als Rechter als morgen als Meester, en 

later als Vader van oneindige wijsheid en goedheid. 

44 Probeer niet meer Mij een fysieke vorm te geven in je verbeelding, want er bestaat geen vorm in 

Mijn Geest, net zo min als intelligentie, liefde of wijsheid vorm hebben. 

45 Ik zeg u dit, omdat velen zich Mij hebben voorgesteld in de gedaante van een oude man, wanneer 

zij aan de Vader denken; maar Ik ben geen oude man, want Ik ben buiten de tijd, Mijn Geest heeft geen 

ouderdom. 

46 Als je aan Christus denkt, vorm je in je geest onmiddellijk het fysieke beeld van Jezus. Maar Ik 

zeg jullie dat Christus, de Goddelijke Liefde, geboren in het vlees, Mijn Mensgeworden Woord, toen Hij 

het fysieke omhulsel verliet, versmolt met Mijn Geest waaruit Hij was voortgekomen. 

47 Wanneer men echter over de Heilige Geest spreekt, gebruikt men het symbool van de duif om te 

trachten zich Hem in een of andere gedaante voor te stellen. Maar ik zeg u dat de tijd van symbolen 

voorbij is, en dat u daarom, wanneer u zich onder de invloed van de Heilige Geest voelt, deze ontvangt als 

een ingeving, als licht in uw geest, als helderheid die onzekerheden, mysteries en duisternis verdrijft. 

48 Als ik u zeg dat Christus de liefde van de Vader is, moet u begrijpen dat Christus Goddelijk is. Wat 

is er vreemd aan het feit dat God Zijn liefde tot mens maakte om haar bekend te maken aan een wereld die 

geen spiritualiteit kende? Is dit niet een bewijs van de volmaakte liefde van de Vader, geschonken aan hen 

die, omdat zij niet tot de Vader kunnen gaan, door Hem gezocht worden? 

49 Ik zal u dus tonen dat Christus niet minder is dan Ik*, noch komt Hij na Mij, want als Hij Liefde is, 

komt deze Liefde niet na of vóór enige andere macht, zij is verenigd en versmolten met alle (goddelijke 

essentiële krachten) die het Absolute, het Goddelijke, het Volmaakte vormen. 
* Hier spreekt God in de eenheid van al zijn goddelijke machten. 

50 En wat zal ik u zeggen van Maria, die door de Heer naar de aarde werd gezonden om als moeder te 

dienen voor Jezus, in wiens lichaam het Woord zich zou openbaren? 

51 Voorwaar, ik zeg u, zij was de vleesgeworden Goddelijke Tederheid. Daarom, toen zij in haar 

woning de woorden hoorde van de boodschapper van de Heer die haar aankondigde dat zij in haar schoot 

de Messias zou verwekken, was er noch twijfel noch opstandigheid in haar hart tegenover datgene 

waarvan zij wist dat het de Goddelijke Wil was. Haar voorbeeld was dat van nederigheid en geloof, haar 

optreden was stil en subliem. Daarom was zij de enige die in staat was die hemelse boodschap te vervullen 

en die hoge bestemming zonder ijdelheid te aanvaarden. 

52 Jezus bracht Zijn kindertijd en jeugd door aan de zijde van Maria, en in haar schoot en aan haar 

zijde genoot Hij haar moederlijke liefde. De Goddelijke tederheid die een vrouw geworden was, verzoette 

voor de Zaligmaker de eerste jaren van Zijn leven in de wereld, omdat Hij, toen het uur gekomen was, zo'n 

grote bitterheid moest drinken. 

53 Hoe is het mogelijk dat iemand zou kunnen denken dat Maria, in wier schoot het lichaam van 

Jezus werd gevormd en aan wier zijde de Meester leefde, geen geestelijke verheffing, zuiverheid en 

heiligheid zou kunnen hebben? 

54 Wie Mij liefheeft, moet eerst alles liefhebben wat van Mij is, alles wat Ik liefheb. 

55 Je moet deze leer van liefde en barmhartigheid onder de aandacht van je broeders brengen. Jullie 

moeten weten dat het niet nodig is dat de hele mensheid Mij hoort in de vorm waarin Ik Mijzelf aan jullie 

bekend maak. Het is Mij genoeg, dat dit volk aanwezig is en deze leringen hoort, opdat zij Mijn getuige en 

boodschapper voor hun broeders mogen zijn. 

56 Als deze vorm van verkondiging het hoogste was dat de mensen konden bereiken, zou ik haar over 

de gehele aarde bekend maken, en als zij eenmaal was ingesteld, zou zij geen einde kennen. Maar daar 

deze openbaring door een menselijke stemdrager slechts de voorbereiding is van de volmaakte dialoog van 

geest tot geest, heb Ik hem (de stemdrager) slechts een bepaalde tijd gegund en hem het tijdstip van de 

voltooiing aangegeven, dat 1950 zal zijn. 

57. Deze scharen, die jaar na jaar de leer van hun Meester hebben gevolgd, zijn voorbestemd om deze 

boodschap onder de mensheid te verspreiden nadat zij Mijn Woord niet meer zullen horen. 
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58 Zij moeten niet beginnen te onderwijzen vóór Mijn vertrek, want het is nodig dat zij Mijn laatste 

leringen horen, die de meest diepgaande zullen zijn en dus die welke hen sterk en voorbereid zullen maken 

voor de strijd. 

59 Allen, van de oudste gemeenten tot hen die zich beginnen te verzamelen op de jongste "plaatsen", 

hebben van Mij gehoord dat deze verkondiging zal ophouden aan het einde van het jaar 1950, dat het Mijn 

Goddelijke Wil is dat het zo zal geschieden en dat het volk zich op geen enkele wijze mag verzetten tegen 

wat de Vader heeft verordend. 

60 Het zou hardnekkig zijn te trachten Mij nog langer onder u te laten wachten, het zou zijn de Vader 

Zijn volmaaktheid en Zijn rechtvaardigheid te ontkennen en het zou de ontkenning zijn dat Ik het was, de 

Onveranderlijke, die tot u sprak. 

61 Hoewel in deze ogenblikken niemand zich in staat voelt deze ontheiliging te plegen, zeg Ik u dit, 

omdat Ik weet dat er in de beslissende ogenblikken, in het bittere en droevige uur van Mijn vertrek, geen 

gebrek zal zijn aan een verrader aan Mijn tafel, een zwakke die het brood dat hem lange tijd heeft gevoed, 

ver van zich werpt en die Mij met een valse liefdeskus overlaat aan de spot en de hoon van de mensheid. 

62 Wie denk je dat zich door deze hersenen bekend zal maken wanneer de tijd van Mijn manifestatie 

ten einde is? Probeer je Mij medeplichtig te maken aan je ongehoorzaamheid? 

63. Bedenk, dat ongehoorzaamheid van uw kant later verwarring onder het volk zou veroorzaken, dat 

een ontheiliging van een dergelijke omvang chaos onder het volk zou veroorzaken. Niemand zou geloven 

in Mijn manifestatie als de Heilige Geest, allen zouden het geloof verliezen. 

64 Ook nu nog zeg Ik u dat zij die willen doen geloven dat Ik Mij door hun bemiddeling blijf 

openbaren na de door Mij vastgestelde tijd, verworpen zullen worden en bedriegers genoemd zullen 

worden, en wie zich door hun geest openbaart, zal "Valse Christus" genoemd worden. Maar de zieners die 

het met die bedrieger eens zijn, zullen "Valse Profeten" worden genoemd. 

65 Volk, sterkt u in alles wat Ik u vandaag zeg, opdat gij, wanneer het uur van beproeving komt, stand 

zult kunnen houden, gebonden aan Mijn Wet en Mijn Wil respecterend. Want door uw gedrag zult gij het 

grootste getuigenis afleggen dat gij geloofd hebt dat dit Woord de allerhoogste waarheid is. Wie anders 

doet, heeft Mij verloochend. 

66 Gezegend zijn zij die trouw blijven aan Mijn woord, want Ik zal hen gebruiken, wanneer de tijd 

komt, als boodschappers en getuigen van deze goddelijke boodschap die Ik aan de mensheid nalaat door 

middel van Mijn manifestatie door de menselijke geest, als een pioniersles voor de ware vereniging van 

geest tot geest met jullie Vader. 

67 Vandaag zoek ik je geest, want de geestenwereld eist zijn aanwezigheid. 

68 Jullie hebben je niet kunnen verheffen omdat elk van jullie onvolmaaktheden een schakel is in die 

keten die jullie bindt aan aardse goederen en jullie verhindert te vibreren in de regionen die 

overeenstemmen met de Geest*. 
* Zie noot 6 in de bijlage 

69 Wat zijn jullie aan het uitwerken voor jezelf na dit leven? Denkt gij dat uw geest met vaste tred kan 

binnentreden in een wereld waar alleen vergeestelijking zijn licht en steun is? 

70 Luister naar dit woord, doorgrond het, en gij zult begrijpen dat het u te hulp komt om u te 

bevrijden van alle nutteloosheid, want die invloeden laten uw ziel niet in vrijheid. 

71 Ontdoe je ziel van alle onzuiverheden hier in Mijn aanwezigheid en bevrijd haar. Vrees niet, want 

gij zult Mij geen geheimen onthullen; Ik ken u beter dan gij u zelven kent. Belijdt Mij in uw binnenste, Ik 

zal u beter begrijpen dan wie ook en u uw overtredingen en uw schuld vergeven, want Ik ben de enige die 

u kan oordelen. Maar wanneer gij u met uw Vader verzoend hebt en in uw wezen de overwinningshymne 

hoort die uw geest zingt, zit dan in vrede aan Mijn tafel en eet en drinkt het voedsel van de geest dat vervat 

is in het wezen van Mijn Woord. 

72 Wanneer jullie opstaan van de tafel om terug te keren naar jullie dagelijkse werk, vergeet dan niet 

dat in al jullie wegen Mijn Wet aanwezig is en Mijn blik jullie ziet. Hiermee wil Ik jullie zeggen, dat niet 

alleen wanneer jullie deze vergaderzalen binnengaan om Mijn woord te horen, jullie je moeten 

voorbereiden in geest en in gedachten, maar dat die vrees om Mij te beledigen, die jullie op deze plaatsen 

tonen, jullie overal en te allen tijde moet vergezellen. 
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73 Je hebt Mijn Woord in je geweten, opdat je het om raad kunt vragen op je weg om je zending te 

volbrengen. 

74 Aan allen die naar Mij luisteren, geef Ik hetzelfde woord: noch geef Ik meer aan de arme omdat hij 

behoeftig is, noch geef Ik minder aan de rijke. Waarlijk, ik zeg u, in de geest bent u allen behoeftig. 

75 Ik hou van jullie allemaal in gelijke mate, ik zie geen verschil van klasse, ras, taal of geloof, zelfs 

geen verschil van sekse. Ik spreek voor de geest, hij is het die Ik zoek en die Ik ben komen onderrichten, 

om hem met het licht van Mijn onderricht naar het Beloofde Land te leiden. 

Mijn vrede zij met u! 



 

73 

Instructie 40  
1 Uw Vader heeft alles voorbereid opdat "Het Woord" van God onder de mensen zou wonen en hun 

de weg van hun herstel zou tonen door de sublieme voorbeelden van Zijn liefde. 

2 Eerst inspireerde Hij de profeten die moesten aankondigen in welke gedaante de Messias in de 

wereld zou komen, de aard van Zijn werk, Zijn lijden en Zijn dood als mens, zodat wanneer Christus op 

aarde verscheen, wie de profetieën kende, Hem onmiddellijk zou herkennen. 

3 Eeuwen vóór Mijn aanwezigheid in Jezus zei de profeet Jesaja: "Daarom zal de Heer u dit teken 

geven: Zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en hij zal Immanuël heten." (Wat betekent 

God met ons). Met deze en andere profetieën kondigde hij Mijn komst aan. 

4 David, vele eeuwen vóór Mijn komst, zong in psalmen vol pijn en profetische zin over het lijden 

van de Messias tijdens de kruisiging. In die psalmen spreekt hij over een van Mijn zeven woorden aan het 

kruis, die de verachting aanduiden waarmee de menigte Mij naar de kruisiging zou leiden, de 

uitdrukkingen van spot van de mensen als zij Mij horen zeggen dat in Mij de Vader is, de verlatenheid die 

Mijn lichaam zou voelen tegenover de ondankbaarheid van de mensen, alle folteringen waaraan Ik zou 

worden onderworpen, en zelfs de manier waarop zij het lot zouden werpen over Mijn kleed. 

5 Elk van Mijn profeten kondigde Mijn komst aan, bereidde de wegen voor en gaf exacte 

kenmerken, zodat wanneer de Dag zou komen, niemand zich zou vergissen. 

6 In Nazareth leefde een bloem van zuiverheid en tederheid, een maagd, Maria genaamd, die door de 

profeet Jesaja was aangekondigd, omdat uit haar schoot de vrucht van het ware leven zou voortkomen. Tot 

haar kwam de geestelijke boodschapper van de Heer om de zending aan te kondigen die zij naar de aarde 

had gebracht, zeggende: "Gegroet, gij zeer bevoorrechte, de Heer is met u, gij zijt gezegend onder de 

vrouwen." 

7 Het uur waarop het Goddelijk Mysterie zou worden geopenbaard was aangebroken, en alles wat 

gezegd was over de aanwezigheid van de Messias, de Heiland, de Verlosser, zou nu onmiddellijk in 

vervulling gaan. Maar hoe weinigen waren de harten die Mijn aanwezigheid voelden, hoe weinigen waren 

de geesten die bereid waren het Koninkrijk der hemelen te kennen in het licht van Mijn waarheid. 

8 De mensen die in meerderheid materialistisch waren geworden door hun eerzucht, die alles 

ondergeschikt maakten aan hun menselijke kennis en ervaringen en het geestelijke trachtten te verifiëren 

door middel van hun materialistische wetenschap, moesten in verwarring raken met het oog op het (voor 

hen) onbegrijpelijke en hebben mij uiteindelijk verloochend. 

9 Er waren weinigen die Mij liefhadden en Mij volgden, en velen die Mij verkeerd beoordeelden. 

10 Zij die Mij liefhadden waren zij die Mijn aanwezigheid herkenden door hun spirituele 

gevoeligheid en geloof - gaven hoger dan de menselijke rede, wetenschap en intelligentie. 

11 Bij elke bocht hebben ze me onderzocht. Al Mijn daden en woorden werden beoordeeld met 

kwade bedoelingen, meestal waren zij (de critici) verward tegenover Mijn werken en bewijzen, want hun 

verstand was niet in staat te begrijpen wat alleen de geest kan bevatten. 

12 Als ik bad, zeiden ze: "Waarvoor bidt hij, want hij zegt dat hij vol macht en wijsheid is? Wat kan 

hij nodig hebben of vragen?" En als ik niet bad, zeiden ze dat ik niet voldeed aan hun religieuze 

voorschriften. 

13 Toen zij zagen, dat Ik geen voedsel tot Mij nam, terwijl Mijn discipelen aten, oordeelden zij, dat Ik 

buiten de door God ingestelde Wetten was; en toen zij zagen, dat Ik voedsel tot Mij nam, vroegen zij zich 

af: "Waarom moet Hij eten om te leven, Hij, die gezegd heeft, dat Hij het Leven is?" Zij begrepen niet dat 

ik naar de wereld was gekomen om de mensen te openbaren hoe de mensheid zou moeten leven na een 

lange periode van zuivering, zodat daaruit een vergeestelijkte generatie zou voortkomen, boven de 

menselijke ellende, boven de noodzakelijke behoeften van het vlees en boven de hartstochten van de 

lichamelijke zintuigen. 

14 Vele eeuwen zijn voorbijgegaan sinds Ik de mensen verlichtte met Mijn aanwezigheid, en toen zij 

trachtten de waarheid te vatten over Maria's ontvangenis, over Mijn menselijke natuur en Mijn geestelijk 

wezen, konden hun verwarde geesten het niet bevatten, noch konden hun vergiftigde harten die waarheid 

vatten. 
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15 Dat verstand en hart, voor een ogenblik bevrijd uit hun duisternis, zullen hun geest laten 

ontsnappen naar de regionen van het licht, waar zij zich verlicht zullen voelen door een hogere helderheid, 

die niet die van hun verstand zal zijn, noch die van hun wetenschap. 

16 Dan zullen zij, door het nu ontwikkelde verstand, de waarheid begrijpen die hun kleine en beperkte 

verstand hun niet kon openbaren. 

17 Want als de mensen in staat zouden zijn alle liefde te voelen en te begrijpen die Mijn Geest over 

hen uitstort door de natuur, dan zouden zij allen goed zijn. Maar sommigen zijn onwetend en anderen 

ondankbaar. 

18 Alleen wanneer de natuurkrachten Mijn gerechtigheid aankondigen, beven zij; maar niet omdat zij 

begrijpen dat het de stem van Mijn gerechtigheid is die tot hen spreekt, maar omdat zij vrezen voor hun 

leven of voor hun aardse goederen. 

19 Vanaf het begin van de mensheid tot heden heeft Mijn gerechtigheid zich onder de mensen doen 

gevoelen door middel van de natuurkrachten, daar zij in de ruwheid van de eerste tijden en in het 

materialisme van de tegenwoordige tijd slechts gevoelig waren (en zijn) voor stoffelijke kwellingen. 

20 Hoe lang zullen de mensen zich nog ontwikkelen om Mijn liefde te begrijpen en Mijn 

aanwezigheid te voelen door het geweten? Wanneer de mensen Mijn stem horen die hen raad geeft en 

Mijn wet vervullen, zal dat voor hen een teken zijn dat de tijden van materialisme voorbij zijn. 

21 Voorlopig moeten zij nog op velerlei wijze door de krachten der natuur worden getroffen, totdat zij 

ervan overtuigd zijn, dat er hogere krachten zijn, waartegen het materialisme van de mens zeer gering is. 

22 De aarde zal schudden, het water zal de mensen zuiveren, en het vuur zal hen zuiveren. 

23 Alle elementen en krachten van de natuur zullen voelbaar zijn op aarde waar de mens niet heeft 

geweten hoe te leven in harmonie met het leven dat hem omringt. 

24 Daarmee streeft de natuur niet naar de vernietiging van hen die haar verontreinigen; zij streeft 

slechts naar harmonie tussen de mens en alle schepselen. 

25 Als hun gerechtigheid zich steeds meer openbaart, komt dat omdat de overtredingen van de 

mensen en hun gebrek aan overeenstemming met de wetten ook groter (zijn) geworden. 

26 Ik heb jullie gezegd dat geen blad van de boom beweegt zonder Mijn wil en nu zeg Ik jullie dat 

geen enkel element van de natuur gehoorzaamt aan een andere wil dan de Mijne. 

27 Evenzo zeg ik u dat de natuur voor de mensen kan zijn wat zij willen: een moeder overvloedig in 

zegeningen, liefkozingen en voeding, of een dorre woestijn waar honger en dorst heersen; een meester van 

wijze en oneindige openbaringen over leven, goedheid, liefde en eeuwigheid, of een onverbiddelijke 

rechter tegenover de bezoedelingen, ongehoorzaamheden en dwalingen van de mensen. 

28 De stem van mijn Vader zegende de eerste mensen: "Weest vruchtbaar, vermenigvuldigt u, bevolkt 

de aarde, onderwerpt haar en weest heer over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht en over 

alle schepselen die zich op de aarde bewegen." 

29 Ja, mensheid, Ik heb de mens gevormd om meester te zijn en macht te hebben in het luchtruim, in 

de wateren over de gehele aarde, en in de natuurkrachten van De Schepping. Doch ik zeide: Meester, want 

de menschen, die met hunne wetenschap over de aarde denken te heerschen, zijn slaven. Hoewel zij 

denken dat zij de krachten der natuur beheersen, worden zij het slachtoffer van hun onvolwassenheid, 

aanmatigendheid en onwetendheid. 

30 Menselijke macht en wetenschap zijn de aarde, de zeeën en het luchtruim binnengedrongen, maar 

hun macht en hun geweld zijn niet in harmonie met de macht en het geweld van de Natuur, die - als 

uitdrukking van Goddelijke Liefde - Leven, Wijsheid, Harmonie en Volmaaktheid is. In de werken der 

mensen, in hun wetenschap en hun macht, komen slechts hoogmoed, zelfzucht, ijdelheid en goddeloosheid 

tot uiting. 

31 Spoedig zal het geweld van de natuurkrachten de mensheid wakker schudden. Door de kelk van 

het lijden zullen de mensen het materialisme achter zich laten om het licht der waarheid te aanschouwen, 

dat hun de weg zal wijzen waarlangs zij wijsheid en ware macht hadden moeten bereiken. 

32 Het zal nooit te laat zijn voor berouw, voor het goedmaken van een fout, of voor de vernieuwing 

van een zondaar. De poorten van Mijn Koninkrijk zullen altijd open staan, in afwachting van het kind dat 

eindelijk, na lange omzwervingen volgens zijn vrije wil, zijn ogen zal openen voor het licht en zal 
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begrijpen dat er geen volmaakter en heerlijker vrijheid bestaat dan die van de Geest, die de wil van zijn 

Vader weet te vervullen. 

33 Oneindige vrijheid in liefde, in goed, in rechtvaardigheid, en volmaaktheid. 

34 Om mijn wet te vervullen, moet je bidden en je geest altijd tot je Vader opheffen. 

35 Ik heb gezien dat jullie, om te bidden, liever de eenzaamheid en de stilte zoeken en jullie doen het 

goed als jullie door het gebed inspiratie zoeken of als jullie Mij willen danken. Maar evenzo zeg Ik jullie 

te bidden in welke situatie jullie je ook bevinden, opdat jullie in de moeilijkste ogenblikken van je leven 

weten hoe je Mijn hulp kunt inroepen zonder je gelijkmoedigheid, je zelfbeheersing, je geloof in Mijn 

aanwezigheid en je vertrouwen in jezelf te verliezen. 

36 Het gebed kan lang of kort zijn, als de nood aan de man is. U kunt, als u dat wilt, hele uren 

doorbrengen in dat geestelijk genot, wanneer uw lichaam niet vermoeid is, of wanneer geen andere plicht 

uw aandacht vraagt. En het kan zo kort zijn dat het beperkt blijft tot een seconde, wanneer u wordt 

onderworpen aan een beproeving die u plotseling heeft verrast. 

37 Het zijn niet de woorden waarmee jullie geest het gebed tracht te vormen die Mij bereiken, maar 

de liefde, het geloof of de nood waarmee jullie je voor Mij aanbieden. Daarom zeg ik u dat er gevallen 

zullen zijn waarin uw gebed slechts een seconde zal duren, omdat er geen tijd zal zijn om gedachten, 

zinnen of ideeën te formuleren zoals u gewend bent. 

38 Overal kunnen jullie Mij aanroepen, want voor Mij is de plaats onverschillig, want wat Ik zoek is 

jullie geest. 

39 Als het u behaagt om in de open lucht te bidden, of als u een grotere toewijding voelt in die 

vergaderzalen, of als u uw slaapkamer verkiest, doe het dan waar u zich het dichtst bij uw Vader voelt. 

Maar vergeet niet dat voor Mij, die overal ben, de plaats om met je geest te communiceren onverschillig 

is. 

40 Je bidt niet altijd met dezelfde innerlijke bijeenkomst, dus je ervaart niet altijd dezelfde vrede of 

inspiratie. 

41 Er zijn gelegenheden dat u geïnspireerd bent en uw gedachten verheft; en er zijn andere 

gelegenheden dat u volkomen onverschillig blijft. Hoe zul je mijn boodschappen altijd op dezelfde manier 

ontvangen? Je moet je geest en zelfs je lichaam opvoeden om samen te werken met de geest op momenten 

van gebed. 

42 De geest is altijd bereid zich met mij te verenigen; maar hij heeft de goede toestand van het 

lichaam nodig om zich op die ogenblikken te kunnen verheffen en zich te bevrijden van alles wat hem in 

zijn aardse leven omringt. 

43 Streef naar het ware gebed, want wie weet hoe hij moet bidden, draagt in zich de sleutel tot vrede, 

gezondheid, hoop, geestelijke kracht en eeuwig leven. 

44 Het onzichtbare schild van Mijn Wet zal hem beschermen tegen herhalingen en gevaren. In zijn 

mond zal hij een onzichtbaar zwaard dragen om alle vijanden neer te slaan die zich tegen zijn weg 

verzetten. Een vuurtoren zal zijn pad verlichten temidden van de stormen. Voortdurend zal een wonder 

binnen zijn bereik zijn, wanneer hij het nodig heeft, hetzij voor zichzelf, hetzij ten bate van zijn broeders. 

45 Bid, oefen deze hoge gave van de geest, want het zal deze kracht zijn die het leven van de mensen 

van de toekomst beweegt - die mensen die (reeds) in het vlees de verbinding van (hun) geest met (mijn) 

geest tot stand zullen brengen. 

46 De vaders van de gezinnen zullen door het gebed de ingevingen krijgen om hun kinderen te leiden. 

47 De zieken zullen gezond worden door middel van gebed. De heersers zullen hun grote problemen 

oplossen door het licht te zoeken door gebed, en de wetenschapper zal evenzo openbaringen ontvangen 

door de gave van het gebed. 

48 Zoek die wereld van geestelijk licht, beoefen het gebed van de geest, perfectioneer die vorm zoveel 

u kunt, en geef die kennis door aan uw kinderen, in het vertrouwen dat zij een stap verder zullen gaan dan 

u bent gekomen. Om u te helpen in uw gebed, leg Ik u Mijn Leer op eenvoudige wijze uit en Ik werp licht 

op de openbaringen die Ik u in voorbije tijden heb gegeven. Weet je waarom je Mijn Woord (nu) beter 

kunt begrijpen? - Omdat je geest geëvolueerd is. 
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49 Spoedig zult gij tot de menschen spreken over Mijn leer, en bewijzen, dat gij de leer, die gij 

verkondigt, begrepen hebt, en uw woorden met uw goede werken ondersteunen. Ik zeg u, door uw 

voorbeeld zullen zelfs de meest weerspannigen overtuigd worden van de waarheid van deze leer. 

50 Alleen hij van Mijn discipelen, die zijn geestelijke gaven heeft ontwikkeld en zijn hart sterk heeft 

gemaakt in de oefening van de naastenliefde, zal alle beproevingen kunnen doorstaan, waaraan de mensen 

hem zouden willen onderwerpen. Want wanneer hij bereikt heeft Mijn Woord uit te drukken in zijn 

geestelijke betekenis en waarheid, en hij zijn hart veranderd heeft in een onuitputtelijke bron van liefde en 

barmhartigheid jegens zijn broeders - waardoor gezegd wordt dat hij gebeden heeft en hij zich op de weg 

van de vergeestelijking bevindt vanwege zijn deugdzaamheid - dan is deze leerling toegerust om van Mij 

te getuigen. 

51 Nu er nog enkele jaren ontbreken voordat Mijn manifestatie in deze vorm eindigt - bewaar Mijn 

woord in jullie harten en leer van Mij. Als je dat doet op de weg van je strijd, zul je weten wanneer je tot je 

broeders moet spreken, en wanneer je met je zwijgen moet onderwijzen. 

52 Jullie moeten een absoluut vertrouwen in Mijn goddelijke bijstand in jullie dragen en een rotsvast 

vertrouwen dat wat jullie doen of doorgeven een goed resultaat zal hebben, omdat jullie daarmee Mijn wet 

vervullen. 

53 Van dit vertrouwen en dit geloof zal de doeltreffendheid van uw woorden en werken afhangen. 

54 U zult niet altijd kunnen spreken, maar bij alle gelegenheden moet u blijk geven van de 

ontwikkeling van de gaven van uw geest. 

55 Rust uzelf uit, dan zal uw aanwezigheid op een moment van beproeving voldoende zijn om het 

licht te doen schijnen in de geesten (van de mensen), de storm te doen omslaan in vrede, en uw geestelijk 

gebed zal het wonder bewerken van een mantel van barmhartigheid en tederheid die zich openbaart over 

degenen voor wie u bidt. 

56 Laat uw goede invloed heersen over het geestelijke en over het materiële. Jullie moeten je niet 

beperken tot de strijd tegen de zichtbare elementen, maar ook tegen de onzichtbare. 

57 Als het licht van Mijn Geest de wetenschapper heeft verlicht om de oorzaak te ontdekken van het 

kwaad van het lichaam, dat jullie ziekten noemen, dan verlicht het ook jullie, zodat jullie met jullie 

geestelijk zintuig de oorsprong kunnen ontdekken van al het kwaad dat het menselijk leven treft, zowel 

van dat wat de geest vertroebelt als van dat wat het verstand verblindt of het hart kwelt. 

58 Er zijn krachten die, onzichtbaar voor het menselijk oog en onwaarneembaar voor de menselijke 

wetenschap, uw leven voortdurend beïnvloeden. 

59 Er zijn goede en kwade dingen; sommige geven gezondheid en andere veroorzaken ziekte; er zijn 

lichtende en donkere dingen. 

60 Waar komen die krachten vandaan? - Van de geest, discipel, van de geest en van de gevoelens. 

61 Elke geïncarneerde of gedesincarneerde geest* zendt trillingen uit wanneer hij denkt; elk gevoel 

oefent een invloed uit. Je mag er zeker van zijn dat de wereld vol is van deze trillingen. 
* Deze termen komen vaak voor en betekenen: Elke geest die nog in zijn stoffelijk lichaam leeft of er niet meer in 

leeft. 

62 Nu kunt ge gemakkelijk begrijpen dat waar men denkt en leeft in goedheid er heilzame krachten en 

invloeden moeten zijn, en dat waar men leeft buiten de wetten en regels die goedheid, rechtvaardigheid en 

liefde kenmerken, er ongezonde krachten moeten zijn. 

63 Beide vullen de ruimte en strijden tegen elkaar; zij hebben invloed op het gevoelsleven van de 

mensen, en als zij in staat zijn te discrimineren, aanvaarden zij de goede ingevingen en verwerpen zij de 

slechte invloeden. Maar als zij zwak zijn en niet geoefend in het goede, kunnen zij deze trillingen niet 

weerstaan en lopen zij het gevaar slaaf van het kwaad te worden en aan zijn heerschappij ten onder te 

gaan. 

64 Deze trillingen komen zowel van geïncarneerde geesten als van gedesincarneerde wezens, want 

zowel op aarde als in het hiernamaals zijn er goede geesten en verwarde geesten. 

65 In deze tijd is de invloed van het kwade groter dan die van het goede. Daarom is de kracht die in de 

mensheid heerst die van het kwaad, waaruit egoïsme, leugens, ontucht, hoogmoed, de wens om schade te 
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berokkenen, vernietiging en alle onedele hartstochten voortkomen. Uit dit verstoorde morele evenwicht 

komen de ziekten voort die de mens kwellen. 

66 Mannen hebben geen wapens om tegen deze krachten te vechten. Zij zijn verslagen en als 

gevangenen in de afgrond gebracht van een leven zonder geestelijk licht, zonder gezonde vreugde, zonder 

streven naar het goede. 

67 Juist nu, wanneer de mens denkt dat hij op het toppunt van kennis is, weet hij niet dat hij in de 

afgrond is. 

68 Ik, die uw begin en uw toekomst in de eeuwigheid ken, heb de mensen vanaf de eerste tijden 

wapens gegeven waarmee zij de strijd konden aanbinden tegen de machten van het kwaad. Maar zij 

verachtten hen en gaven de voorkeur aan de strijd van kwaad tegen kwaad, waarin niemand overwint, 

omdat allen verslagen te voorschijn zullen komen. 

69 Er staat geschreven dat het kwaad niet zal zegevieren, wat betekent dat aan het einde der tijden het 

goede zal zegevieren. 

70 Als jullie Mij vragen met welke wapens Ik de mensen heb uitgerust om te strijden tegen de 

machten of invloeden van het kwaad, dan zeg Ik jullie dat het gebed was, volharding in de wet, geloof in 

Mijn Woord en liefde voor elkaar. 

71 Nu moest Ik Mijzelf geestelijk bekend maken aan deze mensheid, om haar woord voor woord de 

oorsprong van goed en kwaad duidelijk te maken en de manier van strijden om de overwinning te behalen 

in de grote strijd van het Derde Tijdperk. 

72 Ik maak u waakzaam door gevoeligheid te geven aan uw geest, zodat u leert al het goede dat tot u 

komt te ontvangen en het kwade te verwerpen en te bestrijden. 

73 Laat niemand de spot drijven met wat ik zeg, want door zijn spotternij zal hij zijn enorme 

onwetendheid tonen. 

74 Gij weet dat alle gezanten die gij hebt gehad - de voorlopers van de geestelijke of 

wetenschappelijke openbaring - belachelijk zijn gemaakt; en toch heeft de mensheid na verloop van tijd 

hun openbaringen moeten aanvaarden, veroordeeld van de waarheid die zij verkondigden. 

75 Wisten de ouden op welke wijze de overdracht van een ziekte plaatsvond, of wat de oorzaak was 

van de verspreiding van een pestilentie? - Nee, zij wisten het niet, en uit die onwetendheid ontstonden de 

bijgelovige opvattingen en de mysterieuze culten. Maar er kwam een dag waarop de intelligentie van de 

mens, verlicht door het licht van de Schepper, de oorzaak van zijn lichamelijke ziekten ontdekte en begon 

te worstelen om een manier te vinden om zijn gezondheid te herwinnen. Toen werd datgene wat voor hem 

verborgen en onzichtbaar was, voor de wetenschapper begrijpelijk, waarmee de mensheid een kennis 

verwierf die de mensen van vroegere tijden niet hadden. 

76 Op dezelfde wijze zullen zij uiteindelijk de oorsprong en de invloed van de krachten van goed en 

kwaad op de mens leren kennen; en wanneer deze kennis algemeen bekend is, zal er niemand meer zijn 

die, bij het horen van dit onderricht, zal twijfelen aan de waarheid van Mijn leer. 

77 Ik verlicht u met het licht van deze leer, opdat u in uw geest de vermogens zult ontdekken die de 

mensheid vanaf de eerste tijden heeft veracht, en opdat uw geest, ontwakend uit zijn diepe slaap en 

verlicht door het licht van het geweten, zal weten hoe hij de machten van het kwaad kan verwerpen en de 

volledige ontwikkeling van zijn geestelijke evolutie kan bereiken. Zoals de kiem van een ziekte tot u komt 

in vervuilde lucht, zo komen onzichtbaar en geruisloos de kwade invloeden van de ziel, die uw geest in 

verwarring brengen en uw geest doen wankelen. 

78 Alleen gebed kan u innerlijke kennis en gevoeligheid, kracht en inspiratie geven om stand te 

houden in de dagelijkse en voortdurende strijd tegen het kwaad. 

79 Ik heb tot u gesproken over de machten en invloeden van het kwade, maar heb ik ook maar één 

geest genoemd? Heb ik hem misschien bij naam genoemd? - Nee, vertel jij het me maar. Ik moet u nu juist 

duidelijk maken dat er geen geest is die de oorsprong van het kwaad is of die het is. 
* Zie noot 7 in de bijlage 

80 De oude overtuigingen, beelden, figuren en symbolische namen waarmee de mensen in vroegere 

tijden het kwaad voorstelden, het een menselijke vorm gaven en het een geestelijk bestaan toeschreven - 

overtuigingen die tot in de huidige generaties zijn blijven voortleven - zij moeten verdwijnen. Want zonder 
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het te beseffen, hebt gij met hen bijgelovige mythen en culten geschapen, die de geestelijke ontwikkeling, 

die de mens in deze tijd heeft bereikt, onwaardig zijn. 

81 Begrijp dat het kwaad voortkwam uit de mens, uit zijn zwakheden, en dat naarmate de mensheid in 

aantal toenam, evenals haar onvolkomenheden en zonden, de macht of invloed van het kwaad ook toenam. 

Deze kracht, gevormd door gedachten, verbeeldingen, gevoelens en hartstochten, begon zijn invloed op de 

mensen te doen gevoelen, en deze geloofden eindelijk dat het een geest was, die zeker de belichaming van 

het kwaad was, zonder te beseffen dat die kracht was samengesteld uit hun onvolkomenheden. 

82 "Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt." 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 41  
1 Te allen tijde heb Ik tot u gesproken over het eeuwige leven, dat boven het stoffelijke bestaat. Ik 

heb jullie beloofd dat jullie het allen zullen bezitten, maar Ik heb jullie ook geopenbaard dat jullie boete 

moeten doen voor het kwaad dat jullie hebben aangericht, zodat jullie geest zich kan ontwikkelen. 

2 Om u te helpen heb Ik tot u gezegd: Doet goede werken op aarde, opdat het zaad dat gij zaait 

goede vruchten moge dragen en Ik de oogst moge ontvangen, die de Weg en het Leven ben. 

3 Ik heb gezien dat de mensheid recalcitrant is, dat zij gematerialiseerd is, en daarom moest Ik haar 

Mijn onderricht geven om haar te doen begrijpen welke weg zij moet volgen om het ware leven te 

bereiken, en om in haar de hoop te wekken Mij te bereiken. 

4 De weg naar volmaaktheid is lang, en zonder Mijn Goddelijke bijstand zouden jullie hem niet 

kunnen bereiken. Het geestelijk leven in het hiernamaals is een mysterie voor de mens; maar bestudeer 

Mijn onderricht, voer uit wat uw geestelijk gevoel u leert, en wanneer gij dan de drempels naar het ware 

leven overschrijdt, zult gij niet verbaasd of verward zijn. 

5 In de eerste tijden van de mensheid was hun geestelijke ontwikkeling zo gering dat hun (gebrek 

aan) innerlijke kennis over het leven van de ziel na de lichamelijke dood en de (gebrek aan) kennis van 

hun uiteindelijke bestemming ertoe leidden dat de ziel, toen zij het omhulsel van vlees verliet, in een diepe 

slaap viel, waaruit zij langzaam ontwaakte. Maar toen Christus mens werd in Jezus om Zijn leer aan alle 

geesten te geven, zond Hij, zodra Hij Zijn taak onder de mensen had volbracht, Zijn licht tot grote scharen 

wezens, die sedert het begin van de wereld op Zijn komst hadden gewacht, om uit hun verwarring te 

worden bevrijd en zich tot de Schepper te kunnen verheffen. 

6 Alleen Christus kon die duisternis verlichten, alleen Zijn stem kon die zielen wekken die sliepen 

voor hun evolutie. Toen Christus als mens stierf, bracht de goddelijke Geest licht in de geestelijke 

werelden en zelfs in de graven, waaruit de zielen tevoorschijn kwamen die in de doodsslaap dicht bij hun 

lichaam waren. Deze wezens trokken die nacht door de wereld en maakten zich zichtbaar voor de 

menselijke blik als een getuigenis dat de Verlosser het leven was voor alle wezens en dat de ziel 

onsterfelijk is. 

7 Alleen Jezus kon hun de weg wijzen om de top van de berg van het ware leven te bereiken. Zij die 

in Hem geloven, geloof hechten aan Zijn werken en Zijn leringen in praktijk brengen, zullen niet in 

stagnatie blijven. 

8 Discipelen, voel je niet superieur aan je broeders omdat je deze openbaringen hoort die je pad 

verlichten. De weg die je moet afleggen is zo lang, en je moet begrijpen dat je nauwelijks de eerste 

stappen op die weg zet. Indien Ik u enige geheimen van gene zijde onthul, dan is het opdat gij de weg 

reeds kent en u voorbereidt om niet van de weg af te dwalen of te struikelen. Besef dat, zoals er in deze 

wereld vele paden zijn waarop de mens kan afdwalen, er ook in de uitgestrekte Geestelijke Vallei paden 

zijn die de ziel in verwarring kunnen brengen als zij niet waakzaam en biddend is geweest. 

9 Laat het "levenssap" van Mijn liefde jullie leven geven, denk eraan dat Ik jullie gezegd heb: "Ik 

ben de wijnstok en jullie zijn de takken". Je moet vruchten dragen die de boom verheerlijken waar je 

vandaan komt. 

10 Het is nodig, dat gij geduldig Mijn woord bestudeert, opdat gij morgen moogt weten, hoe gij het 

aan uw broeders kunt uitleggen, en opdat gij het in praktijk moogt brengen overeenkomstig de waarheid, 

die het bevat. Wanneer zal de mens de volmaaktheid bereiken die Mijn Wet hem leert? - Als hij het eerste 

gebod heeft vervuld. Want tot nu toe heeft de mensheid alle goederen van de wereld meer liefgehad dan 

hun Schepper. Toch zeggen alle mensen, wanneer zij hun gebed tot Mij opheffen, dat zij Mij liefhebben en 

wanneer zij vanwege hun zonden pijn ontmoeten, vragen zij Mij: "Heer, waarom straft Gij Mij, hoewel ik 

U zo liefheb?" Maar daarna, als ik de doorn die hen verwondde van hun pad heb verwijderd, vergeten zij 

Hem die hen zo liefheeft. 

Een parabel: 

11 Hoor: In een synagoge waren er twee mensen aan het bidden. Een van hen droeg prachtige 

ceremoniële gewaden, de ander liep bijna naakt. De eerste dankte de Schepper, want al wat hij bezat, 
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meende hij door eigen verdiensten te bezitten, en hij meende dat degene die aan zijn zijde was, arm, naakt 

en hongerig was, omdat hij op deze wijze de oogst ontving van wat hij met zijn zonde had gezaaid. 

12 De arme man voelde zich onwaardig om in de tegenwoordigheid van zijn Heer te zijn en vroeg om 

vergeving en kracht om zijn boetedoening te volbrengen. 

13 De machtige dankte en bedacht dat als zijn lichaam versierd was, zijn geest dat nog meer moest 

zijn. 

14 De tijd verstreek en de dood achterhaalde hen beiden. De rijke man werd door de zijnen betreurd, 

zijn begrafenis was plechtig, en hij had een prachtig graf. Zijn geest maakte zich los van het lichaam, en 

toen hij de Geestelijke Vallei binnenging, werd hij gestoord, want zijn materialisme verhinderde hem op te 

stijgen. Waar hij ook heen ging, hij struikelde, en alles om hem heen leek in duisternis gehuld. 

Ondertussen ging de arme man, die een zwerver was, vermoeid onder een boom zitten, en met een 

zucht verliet hij dit leven. Niemand weende om hem, niemand was bij hem in dat uur, hij had geen graf, 

want zijn lichaam werd voedsel voor de roofvogels. Zijn geest ging ook naar de andere wereld met het 

geloof waarmee hij in de wereld had geleefd, een geloof gericht op de toekomst. Hij ging het "dal van de 

geesten" binnen zonder dat iemand hem verhinderde binnen te gaan. Hij bewoog zich in de richting van 

een licht, en toen hij daar aankwam, voelde hij zich bekleed en getooid, en die klederen hadden een 

stralende gloed. Die geest stond op het punt uit te rusten van zijn lange reis door het leven, toen hij zijn 

Vader voor zich zag, die hem liefdevol de beloning gaf die hij had gewonnen met zijn werken van geloof 

en overgave. 

15 Hij die machtig was, werd nog steeds gekweld in zijn afleiding. Even vergat hij wie hij was, en 

soms weende hij en vroeg waar hij was, waar zijn lichaam was, en waar hij zijn schatten had gelaten. Toen 

dacht hij aan zijn Heer en zeide tot Hem: Ik ben hij, die naar den tempel kwam om zijne kleederen en zijne 

kracht te tonen, en om U te zeggen, dat het hem behaagde, dat Gij hem zooveel hadt geschonken. Waarom 

herken je me nu niet en roep je me niet?" - Toen hoorde hij een stem tot hem zeggen: "Op aarde was Gij 

alleen bezig met uw menselijke ijdelheden te roemen; Gij waart hoogmoedig, vernederde de armen en hadt 

een afkeer van de melaatse. Niets van wat je in de wereld hebt vergaard, kan je helpen in dit leven hier. Zo 

komt het dat jij nu de meest behoeftige van de behoeftigen bent." 

16 Die geest, verre van de goddelijke rechtvaardigheid te aanvaarden en te erkennen en zijn 

boetedoening in nederigheid te beginnen, lasterde zijn Heer, noemde Hem onrechtvaardig, en week van 

Hem af. Meer en meer verward door woede, ontmoette hij op zijn pad een legioen wezens die zich naar de 

aarde bewogen om de mensheid kwaad te doen. Hij verbond zich met hen en zaaide ijdelheid, 

materialisme, egoïsme en arrogantie op zijn pad. Maar langzamerhand voelde hij afkeer en vermoeidheid 

omdat hij zoveel kwaad had aangericht, en dus stond hij een ogenblik stil om na te denken: eeuwen waren 

voorbijgegaan, velen waren het slachtoffer van hem geworden, want allen die hij beïnvloedde, leidde hij 

naar de ondergang. Hij voelde zich eenzaam, maar in zijn eenzaamheid hoorde hij een stem die vanuit zijn 

binnenste tot hem sprak. Het was zijn geweten, dat er eindelijk in slaagde gehoord te worden. Hij 

beoordeelde zichzelf en besefte dat hij erg klein was vergeleken met de Schepping. Toen zocht hij in 

ootmoed zijn Heer en in zijn gebed vroeg hij Hem om vergiffenis voor zijn overtredingen, waarop de stem 

van de Vader tot hem zei: "Ik vergeef u, maar ga op zoek naar die hongerige die gij in de synagoge hebt 

veroordeeld." 

Toen hij gereed was om die zending te volbrengen, hief hij zijn blik op en bemerkte dat hij, die hij in 

de wereld als ellendig had gezien, bekleed was met een verblindend wit gewaad en zich wijdde aan de 

dienst van zijn Heer, de weg verlichtend van verloren zielen. Toen zei hij, die hoogmoedig was geweest, 

maar nu berouw had, tot zijn (geestelijke) broeder: "Help mij om mijn geestelijke verzoening te 

volbrengen!" De ander, vol mededogen en liefde, zonder afkeer te voelen voor de onzuiverheden die deze 

in zijn ziel droeg, hielp hem bij zijn zuivering. (Einde van de gelijkenis). 

17 Met behulp van deze gelijkenis maak ik het u gemakkelijker te begrijpen wat u buiten uw 

menselijk leven kunt tegenkomen, opdat u een idee krijgt van de beproevingen die allen kunnen 

overkomen die hun toegang tot de geestelijke vallei niet voorbereiden met hun werken van liefde. 
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18 Ik zal u doen begrijpen dat uit de geest van allen die een geestelijk, gezond en rechtschapen leven 

leiden zonder fanatisme, goede voorbeelden zullen voortkomen als lichtende lichten, die zowel de weg van 

een vleesgeworden geest zullen verlichten als de weg van Hem die in het onzichtbare woont. 

19 Vóór Christus was niemand in staat het licht te ontsteken in de geesten die in de duisternis van de 

zonde leefden. 

20 Ik was de eerste om de werelden van verwarring binnen te gaan om daar het Licht te brengen, en 

zo Mijn discipelen te leren hetzelfde te doen onder hun broeders. Want "Het Lam" was de enige die de 

zegels losmaakte die het Grote Boek van het Ware Leven en de Wijsheid bewaarden. 

21 De stem die gij hoort is die van het zesde zegel, en zij werd niet in alle volken gehoord, alleen 

omdat de mensen niet toegerust waren; want zij waren hoogmoedig voor de stem van Mijn roep, en lieten 

het geheel aan de hongerigen en ontberden* over Mij te horen. 
* Dit zijn symbolische termen voor geestelijke behoeften: arm - in geestelijke kennis; hongerig - naar 

gerechtigheid en liefde; ontdaan - zonder het kleed van goede werken. 

22 Vandaag zeg ik tot jullie: vergeef en geef je hand als je gevraagd wordt. 

23 Treed in de voetstappen van Elia's nederigheid en geduld; hij heeft de zending de zielen te 

zuiveren en hen tot Mij te brengen. Hij heeft onvermoeibaar gewerkt en Mij een volk geschonken dat rein 

is, gevoelig en bereid om Mijn woord te horen. Hij heeft u naar de berg van het nieuwe Sion gebracht 

opdat u Mijn stem zou horen, en toen u Mij hoorde, was u diep ontroerd. Twijfel niet, want Ik geef jullie 

nu Mijn onderricht door menselijke tussenkomst. Ik heb je altijd verrast en je geloof op de proef gesteld. U 

bent een nieuwe periode binnengegaan en moet een nieuwe stap zetten op het pad van spirituele 

ontwikkeling. 

24 Gezegend zijn zij die hun lichaam opofferen om hun ziel te vervolmaken; gezegend zijn zij die hun 

kruis met nederigheid en geduld dragen. Wanneer Ik u bereid zie, zal Ik u voor een menigte plaatsen om 

hen te leiden; en indien gij volhardt in deugdzaamheid, zal hoogmoed niet in uw hart binnendringen, gij 

zult u niet als meesters maar als dienaren gevoelen, en deze menigten zullen zich vermenigvuldigen. Maar 

wee degenen die Mijn geboden verkeerd interpreteren en hun broeders naar de afgrond leiden in plaats van 

hen de berg van hun ontwikkeling te doen beklimmen. Hoeveel strijd zullen zij moeten leveren om zich 

tegen hun vijanden te verdedigen, en hoe vaak zal hun hart in die strijd gebroken worden. Jullie echter, in 

jullie gehoorzaamheid, bedenk dat jullie op het punt staan de bergtop te veroveren waar alle lijden zal 

worden gecompenseerd door Mijn zegeningen. 

25 In korte tijd zullen de beloofde generaties op aarde komen, die grote vooruitgang zullen boeken op 

het pad van de geestelijke ontwikkeling. Zij zullen Mijn Woord beter uitleggen dan jullie en het onder alle 

volkeren verspreiden. Deze nieuwe mensen, die Ik heden bereid heb, zullen met Mij van geest tot geest 

communiceren en zullen onder hun naasten getuigenis afleggen van hun gezag. 

26 Geliefde mensen, wanneer jullie je voorbereiden, zal Ik jullie wetten en werken geven die de 

mensen zullen verbazen. Je verlichte geest zal in de natuur en in je geest alles ontdekken wat groots en 

volmaakt is. Dan zult gij uw capaciteiten ten volle kennen, en uw werken zullen groot zijn in liefde en 

barmhartigheid voor uw broeders. 

27 Weest goede werkers in de tuin van uwen Heer; trekt het onkruid uit, verzorgt de planten, en 

wanneer gij ze ziet bloeien, verheugt u dan en biedt Mij uw werk aan. Onthoud dat wanneer ik u de taak 

geef leven te geven aan de planten, u deze schepselen geen pijn of letsel mag toebrengen. Ik spreek over 

jullie broeders, over hun gevoelige harten, opdat jullie altijd met liefde over hen waken, zoals Ik jullie heb 

geleerd. 

28 Begrijpt, dat het niet onmogelijk is Mijn wetten te vervullen; gij moet alleen bidden en vervuld zijn 

van een vaste wil, van liefde tot uw Vader, van hulpvaardigheid en liefde tot uw broeders, dan zal Ik Mijn 

kracht in u leggen. Ik wil niet dat je een slachtoffer wordt. Heb lief, wees deugdzaam, en Mijn welbehagen 

zal op u rusten. 

29 Geef Mij niet de schuld voor jullie dwaling. Ik heb jullie het geweten gegeven, opdat jullie je door 

zijn licht zullen laten leiden. Het is een ontembare rechter die u steeds de weg van het goede heeft 

gewezen en u heeft gewaarschuwd opdat gij niet in verzoeking zoudt vallen. Ik heb u ook omringd met 
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wezens die u zullen helpen uw zending te begrijpen en de deugd van nederigheid en zachtmoedigheid te 

bereiken. 

30 Jullie die je met liefde voorbereiden om naar Mijn onderricht te luisteren, jullie willen geen enkele 

van Mijn lessen missen om naar te luisteren en in jullie harten vragen jullie Mij om jullie toe te staan in 

deze tijd naar de laatste van Mijn woorden te luisteren. 

Jullie zullen erfgenamen blijven van deze genade, maar jullie moeten begrijpen dat wanneer Ik tot 

jullie zeg: "Vraag, en het zal jullie gegeven worden", jullie moeten opstaan in gebed om te vragen wat 

goed is voor jullie geest, want sommigen vragen alleen voor hun aardse leven. Maar Ik hoor u naar Mijn 

wil, en niet naar de uwe. Wat zou er van je worden als ik je altijd je verlangens toestond? Hoe dikwijls 

hebt gij niet met volharding om iets gevraagd dat, hoewel gij geloofde dat het voor uw welzijn was, en gij 

het van 's morgens vroeg tot 's avonds laat verwachtte, u niet in vervulling zag gaan. Maar na verloop van 

tijd heb je ingezien dat je fout zat, en dat de Vader gelijk had. 

Maar aan de koppige, de ontevreden, de eisende werd gegeven wat hij eiste, opdat de pijnlijke en 

nadelige gevolgen hem zouden dwingen tot de nederige erkenning van de waarheid. Maar zowel aan de 

een als aan de ander heb ik beproevingen gegeven voor hun eigen bestwil: Terwijl sommigen leren door 

liefde, doen anderen het door pijn. 

31 Het vervult Mij met vreugde u te zien komen tot Mijn onderricht, en bij uw verheffing voel Ik in 

Mijn Geest de streling van het kind. De Vader, die verlangt bemind te worden door hen die ver van zijn 

Rijk zijn, is tot u gekomen om uw kus te ontvangen. Maar zolang de mensheid zich niet laat redden, zullen 

sommigen Mij dag na dag en eeuw na eeuw op hen zien wachten, en anderen zullen vermoeden dat Ik aan 

het kruis hang vanwege hun gebrek aan liefde. 

32 Tot hen behoor je, maar door het horen van Mijn Woord heb je ervaren dat in plaats van je te 

veroordelen, Ik je heb vergeven. Ik heb uw lippen bitter gezien en heb ze verzoet met Mijn woord. Ik heb 

u uitgeput gezien door de beproevingen van het leven, en heb u Mijn kracht gegeven. 

33 Wie zijn lichaam door pijn voelt verbrijzelen, vraagt zich af of hij het niet heeft misbruikt en 

berouwvol raadpleegt hij Mij om te weten hoe hij zijn vitaliteit kan terugwinnen, zodat hij de strijd kan 

voortzetten. Ik zeg tot hem: treedt binnen in het binnenste van Mijn Woord, dat de wet is, en in de 

voorschriften en beginselen daarvan zal ieder de lering vinden die hij nodig heeft. 

34 Vertrek niet voordat gij van alle vruchten van deze tafel hebt gegeten, en als gij daarna nog niet 

voldaan zijt, kunt gij op zoek gaan naar ander voedsel. Maar indien gij Mijn waarheid wilt begrijpen, 

bereidt u dan voor en twijfelt niet aan Mijn aanwezigheid, alleen omdat gij niet ontvangen hebt wat gij Mij 

gevraagd hebt. Waarlijk, Ik zeg u: in de afzondering van Mijn Geest rusten uw goederen, wachtend op het 

ogenblik van uw voorbereiding om in uw geest te zijn. 

35 Sommigen blijven sterk op deze weg, anderen wankelen ieder ogenblik omdat zij luisteren naar de 

woorden van hun broeders die hen verleiden deze leer te laten varen. 

36 De Meester zegt tot u: Blijf nog een paar "dageraden" waarin je Mijn onderricht ontvangt en let op 

wat je van Mij hoort, opdat je tenminste licht meeneemt in je geest, want je bent nog blind. Ik weet dat 

jullie tot Mij moeten terugkeren, en dat jullie de apostelen van dit Werk zullen zijn. 

37 Wie Mij eenmaal heeft gehoord, draagt een liefdeswond in zijn hart die nooit meer dicht gaat. 

38 Want hoevelen van hen, die hier, zonder het te beseffen, vrede gevonden hebben, zullen die 

moeten verliezen, opdat zij tot Mij mogen terugkeren; want zij zullen zich overtuigen, dat vrede niet met 

stoffelijke goederen te koop is, daar zij een schat is, die van God nederdaalt. 

39 Vrede is van de mensen weggevlucht, en om haar te vinden zullen zij tot Mij moeten opstaan. 

Heden hebben de machtigen hun macht verloren, de koningen beven voor hun opstandige onderdanen, de 

heren zijn dienaren geworden. 

Zij die dachten vrij te zijn, zijn gebonden door Mijn gerechtigheid en de geleerden zijn ten einde raad. 

40 Weet, dat met alle schatten en krachten der mensen geen enkel atoom van vrede kan worden 

verkregen, en dat zelfs de gave van genezing van de artsen is geweken, die met al hun wetenschap geen 

enkele druppel van Mijn balsem zullen kunnen kopen, zolang hun hart zich niet bevrijdt van eigenbelang. 

41 Geliefde leerlingen, twijfel niet aan de genade die Ik u heb toevertrouwd, en wees niet bedeesd 

vanwege de armzaligheid van uw kleding of vanwege de lage positie die u inneemt onder uw broeders. 

Weest niet bevreesd, omdat gij ziet, dat gij tot de laatsten behoort op uw plaatsen van tewerkstelling. Voelt 
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u niet vernederd, weest tevreden en waardig, denkend dat, hoewel u lichamelijk onder het bevel van uw 

broeders staat, toch uw geest boven hen staat. Jullie zouden zelfs slaven kunnen worden in deze wereld, 

maar jullie geest is bevrijd door Mijn Licht om in het Oneindige en Eeuwige te vertoeven. De geest die 

waarlijk Mijn dienaar is, kent vrede en ware vrijheid. 

42 Je moet je missie onder de mensen vervullen. Ik zal jullie leiden, opdat jullie licht zullen brengen 

aan jullie broeders, en jullie moeten je niet onbekwaam voelen om je bestemming te vervullen, want Ik 

heb niemand een opdracht gegeven die niet uitgevoerd kan worden. Het is genoeg voor Mij als jullie 

bidden met oprechtheid en als jullie altijd uitgerust zijn. 

43 Met het gebed verkrijgt men wijsheid, het is de sleutel die de goddelijke mysteriën opent, en het is 

de taal waarin de Geest van de Zoon met zijn Heer spreekt. 

44 Hoeveel wonderen en hoeveel barmhartigheid zullen jullie op je weg kunnen verspreiden, als jullie 

je voorbereiden zoals Ik jullie heb geleerd. U zult geen boeken van wetenschap of filosofieën nodig 

hebben om kennis te bezitten of te onderwijzen. Het zal voor jullie voldoende zijn om de leringen te 

bestuderen en te doorgronden die Ik jullie in de Drie Tijden heb gegeven. 

45 Als je arm bent, zul je nooit vogelvrij zijn. 

Strijdt als allen voor het brood der aarde, maar zwoegt niet meer dan nodig is, offert uw lichaam niet op in 

een poging om aardse goederen te verwerven en te vergaren. Verdeel uw tijd zo, dat u enkele ogenblikken 

kunt vrijmaken voor de ontwikkeling van uw geest. 

46 Als ik de onbeperkte materialisatie in de mens afkeur, raad ik u niet aan om alleen naar het 

geestelijke te streven. Zolang u in de wereld bent en een stoffelijk lichaam bezit, moet u de behoeften van 

het lichaam in overeenstemming brengen met die van de geest, voor zover uw ontwikkeling u in uw leven 

toestaat. Geef aan God wat van God is, en aan de wereld wat van de wereld is. 

47 Kleed uw lichaam en bescherm het tegen de ontberingen van het weer, maar bekleed uw geest met 

licht. Zorg voor brood voor uw lichaam, en zoals u graag wilt dat het goed van smaak is en de stoffen 

bevat die u onderhouden, zorg dan ook voor voedsel voor uw geest dat waarlijk levend is. 

48 Als "het vlees" overheerst, lijdt de geest; als de geest overheerst, lijdt de materie. Maar voorwaar, 

ik zeg u: het is omdat er geen harmonie is tussen de twee componenten. Dit is aanwezig wanneer beiden 

één "lichaam" en één wil vormen. 

Wees niet tevreden met de mening dat je door te bidden je opdracht hebt vervuld. Ik vraag jullie slechts 

vijf minuten gebed, opdat jullie de rest van de tijd kunnen besteden aan het strijden voor het materiële 

leven, en daarbinnen aan het vervullen van de plichten van jullie geest, door met jullie goede werken het 

zaad van liefde en barmhartigheid te zaaien onder jullie broeders. Mijn Woord bereidt u voor; Ik zou u niet 

kunnen zenden als de zwakken om de gevallenen op te richten, noch zou Ik u zenden als de zieken om de 

bedroefden te troosten. 

49 Discipelen, wat vragen jullie Mij voor hen die stenen op jullie pad leggen om jullie ten val te 

brengen? - U vraagt om vergiffenis voor hen. Ik zegen zelfs hen die u doen lijden voor Mijn Zaak. 

50 Leef in vrede in uw huizen, maak er een heiligdom van, opdat wanneer de onzichtbare wezens 

binnenkomen, verdwaald in de Geestelijke Vale, zij in uw wezen het licht en de vrede zullen vinden die zij 

zoeken, en zij kunnen opstijgen in het hiernamaals. 

51 Wat zou er van deze wezens worden als ze alleen maar ruzie in je huis zagen? Wat zou er van deze 

behoeftigen worden? 

52 Neem een fakkel, steek hem aan en laat zijn licht niet doven, dat is de liefde tot uw broeders en het 

geloof in de barmhartigheid van uw Vader; dan zal Mijn vrede in uw huizen zijn. Bereid uw hart hierop 

voor, reinig uw ziel door berouw en vernieuwing, opdat gij de betekenis van Mijn Woord zult ontvangen 

en erdoor gesterkt zult worden. Ik vestig Mij in jullie midden en verkondig Mijn Leer in Mijn Woord, 

opdat jullie Mijn aanwezigheid zullen voelen en van Mij zullen getuigen. Ik geef jullie nog een kans om 

Mijn onderricht te horen, omdat Ik wil dat jullie Mijn geboden vervullen, dat jullie op de juiste weg gaan 

totdat jullie het beloofde land vinden, een veilig land waar jullie kunnen uitrusten van jullie pelgrimstocht 

en de hoge beloning kunnen verwerven die jullie Vader jullie aanbiedt. 

53 Het is nodig dat jullie Mijn woord verstaan, opdat jullie het niet wegwerpen, zoals een trots kind 

doet wanneer het het brood veracht dat het wordt aangeboden. Dit Woord wil u redden, u afkeren van uw 

valse gewoonten, van het fanatisme en de verwarring waarin de godsdiensten u hebben gestort. Als jullie 
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Mijn Woord niet begrijpen, of als jullie het niet willen horen en bestuderen, verwerpen jullie Mij en zullen 

jullie het uiteindelijke doel van Mijn manifestatie in het Derde Tijdperk niet erkennen. De aangegeven 

datum voor de beëindiging ervan zal komen, en dan zullen jullie een leegte voelen in jullie harten, en 

beseffend dat het een genade was die jullie niet op prijs stelden, zullen jullie Mij aanroepen. Maar Mijn 

Woord zal niet langer worden gehoord door de bemiddeling van het menselijk verstand. 

Dan zal de last van uw onbegrip op u vallen, en gij zult geen vrede hebben. Wil je deze beker zo bitter 

drinken? - Ik zal met pijn naar je kijken en wacht op de dag van je terugkeer. Laat je geest zichzelf 

bevrijden en kom tot Mij. Spiritualiseer jezelf, zodat je het pad van verheffing en vooruitgang naar het 

ware leven kunt bewandelen. 

54 Wees rechtvaardig in al uw handelingen, en wanneer gij uw broeders berispt, wees noch rechter 

noch beul. Neem niet de zweep om je buurman te kastijden. 

55 In de tweede tijd, toen Jezus Jeruzalem was binnengegaan, ontdekte Hij dat de tempel, de plaats 

die was gewijd aan het gebed en de verering van God, was veranderd in een markt, en de Meester, vol 

ijver, wierp degenen uit die de tempel op deze wijze hadden ontheiligd, en zei tegen hen: "Het huis van 

mijn Vader is geen plaats van handel." Zij waren minder schuldig dan degenen die waren aangesteld om 

de gedachten van de mensen te leiden bij de vervulling van de wet van God. De priesters hadden de tempel 

veranderd in een plaats waar eerzucht en prachtlievendheid regeerden, en deze heerschappij werd 

vernietigd. 

56 Vandaag heb Ik geen gesel gebruikt om hen te straffen die Mijn wet ontheiligden. Ik heb de 

gevolgen van hun eigen overtredingen in de mensen laten gevoelen, opdat zij zouden weten hoe zij deze 

moeten interpreteren, en opdat zij zouden begrijpen dat Mijn wet onbuigzaam en onveranderlijk is. Ik heb 

de mens de weg gewezen, de rechte weg, en als hij daarvan afwijkt, stelt hij zich bloot aan de ontberingen 

van een rechtvaardige wet, want daarin openbaart zich Mijn liefde. 

57 Wijs uw kinderen ijverig den weg, leer hen de wetten van geest en stof te vervullen; en als zij die 

overtreden, berisp hen dan, want gij als ouders vertegenwoordigt Mij op aarde. Denk dan aan Jezus, die 

vol heilige toorn de kooplieden van Jeruzalem een les voor alle tijden leerde, door de Zaak van God, de 

onveranderlijke wetten te verdedigen. 

58 De mensen vragen Mij om een rustig bestaan, omdat zij daarin de gave van vrede hebben, die zij 

verkrijgen door de vervulling van hun plichten. Maar ik vraag je: Is het absoluut noodzakelijk dat, om 

vrede te hebben, je eerst oorlog moet lijden? Zie hoe het goede zaad is vernietigd door goddeloosheid! De 

ene natie vernietigt de andere; zij die vandaag sterk zijn, worden morgen geruïneerd. Toch doet het volk 

Israël op deze ogenblikken voorbede voor de mensheid en zegt tot Mij: "Meester, ik heb gebeden en Gij 

hebt mij niet gegeven wat ik vroeg." Weet gij, mensen, hoeveel leed gij hebt verzacht, en hoeveel hoop uw 

gebed in die schepselen heeft gewekt? Het is niet aan Mij te bepalen dat er vrede zal zijn in de wereld, 

maar aan de mens, wanneer hij zijn hart tot liefde en deemoed heeft bekeerd. 

59 Hoe groot is de onwetendheid die de mensheid voor Mij brengt! Noch de geleerden, noch de 

onwetenden hebben Mijn Wetten vervuld, en hoewel Ik als Meester onder hen ben, hebben zij geen acht 

geslagen op Mijn onderricht. Als uw overtredingen u de dood brengen, neem dan Mijn Woord als het 

brood van het eeuwige leven. Leef waakzaam, werkend volgens Mijn leringen, en heb uw broeders lief. 

60 Deze leer is als een nieuwe dag die het pad van de mensheid verlicht. U hebt een tijdperk zien 

verdwijnen als een ondergaande zon en een nieuwe dag zien aanbreken, waarin u geweldige lichten zult 

aanschouwen die de mensen zullen verlichten in een groot ontwaken. U hebt gezien hoe hartstochten 

werden losgelaten, hoe zonde bittere en smartelijke vruchten droeg, hoe het kwaad huizen en naties 

binnendrong, hoe onrechtvaardigheid de mensen in zijn greep kreeg. Maar ik kom om dit bruisen te 

stoppen: niet om de wereld te beoordelen, maar om haar op het rechte pad te brengen. En schrijft Mij niet 

de pijn toe die jullie Mij brengen en die jullie voor jezelf hebben geschapen. Ik heb jullie geschapen om te 

leven, ervaring op te doen en door jullie verdiensten op te stijgen. - Toch heb Ik jullie lief en daarom is 

jullie pijn tot Mij gekomen en ben Ik gekomen als Trooster en Meester om jullie terug te geven wat jullie 

verloren hebben en om jullie aan te kondigen dat het Vrederijk nadert en dat jullie je moeten voorbereiden 

om het binnen te gaan. De mensheid zal veranderen, dan zal goedheid in de harten van de mensen zijn. 

61 Vanaf het begin der tijden heb Ik tot jullie gesproken in vele gedaanten, opdat jullie Mij zouden 

begrijpen, en vooral tot jullie die Mijn vertrouwelingen zijn geweest, Mijn stemdragers en herauten die 
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Mijn boodschappen hebben gebracht aan de andere volkeren. Vandaag zeg Ik u geduldig uw taak voort te 

zetten, niet te pauzeren bij het ongeloof en het onbegrip van uw broeders. 

Terwijl gij hebt geloofd en bevestigd, dat Ik Mij in deze tijd als de Goddelijke Geest zal openbaren, 

zijn anderen nog niet bereid deze tijding te ontvangen; maar laat hen daarom niet in de steek en wanhoop 

niet: wat gij niet kunt volbrengen, zal Ik doen, en Ik zal Mijn werk aan de wereld presenteren en Mijn 

belofte vervullen. 

62 Ik heb dit volk uitverkoren, en het behaagt Mij, dat Mijn werkers van hier uitgaan om het zaad te 

strooien. Ik bereid jullie voor om meesters te zijn, maar geen rechters over jullie broeders. Vergeet niet dat 

ik u bij uw broeders heb achtergelaten als dienaren en niet als meesters. Wanneer dit woord bekend is bij 

uw broeders en door hen wordt gezocht, zal ik het hun zeggen: 

63 Kom tot Mij, reiziger, Ik heb het water dat de dorst lest die je geest verteert. Ik zie jullie arm van 

geest en van materie, toch wil Ik jullie meer geven dan wat jullie Mij vragen. Ik bied u een koninkrijk van 

vrede aan, hetzelfde dat Ik aanbood aan de eerste schepselen die Ik naar deze wereld zond. Het is niet het 

water van de bronnen of de vluchtige vrede die maar een ogenblik duurt, maar eeuwige genade en vrede, 

waarheid en licht. 

64 Aan allen breng Ik vergeving en verlichting, zowel aan hen die Mij liefhebben als aan hen die 

onverschillig zijn. Ik vervloek niet degene die Mij heeft gekwetst, maar Ik zegen hem, omdat Ik weet dat 

hij Mij op een dag zal liefhebben. 

65 Je moet niet streven naar aardse genoegens; wat vandaag is, bestaat morgen niet meer. Zoek en 

werk naar het eeuwige leven, dat leven waarvan niemand zich afwendt, want het is de hoogste waarheid. 

Komt daartoe langs de weg van Mijn onderricht, komt door het vervullen van Mijn gebod, dat Ik u te allen 

tijde gegeven heb: "Hebt elkander lief." 

66 Hoe verheugt uw Vader zich als Hij in gemeenschap is met Zijn kinderen. Na deze tijd waarin Ik 

jullie Mijn Woord gaf door bemiddeling van de mens, zullen jullie leren Mij te zoeken in het Oneindige, 

en jullie gemeenschap (met Mij) zal zuiverder en constanter zijn, het zal de dialoog zijn van geest tot 

geest. 

67 Wat een vreugde zie Ik in Mijn kinderen, omdat zij Mij opnieuw gehoord hebben, en hoe zij Mij 

herkennen en Mij volgen! Ik herhaal nogmaals, Mijn kinderen: "Heb elkander lief", zoals Ik jullie altijd 

geleerd heb. 

68 Ik heb jullie geroepen om jullie groot te maken in de geest, niet meesters van de wereld. 

69 Wanneer gij voor Mijn zaak vernederd zijt, zal Ik u loven; wanneer gij lijdt, zal Ik u troosten. 

Mijn vrede zij met u! 



 

86 

Instructie 42  
1 Ik verwijder van jullie pad de hindernissen die jullie werk op Mijn velden zouden kunnen 

hinderen, want jullie zijn de uitverkorenen om deze zending te vervullen, jullie zullen de waarheid van 

Mijn Leer aan de mensheid bekend maken. - Wees sterk. Want ik heb gezien dat het u aan geloof 

ontbreekt, dat gij u door ontmoediging laat verslaan en dat gij u niet vastberaden uit de val laat oprichten. 

Jullie twijfelen weer, zoals in de tweede Era, en om te geloven vragen jullie Mij om materiële bewijzen, 

die Ik jullie misschien niet geef. Weest niet als de schriftgeleerden en de priesters die, met de Schriften in 

de hand, dachten dat Mijn komst onder de mensen van die tijd in een zeer bepaalde vorm zou 

plaatsvinden, en toen zij zagen dat de uitvoering van Mijn zending in een andere vorm van manifestatie 

plaatsvond dan zij verwachtten, twijfelden zij. Want de wonderen die zij eisten, werden hun niet 

geschonken, omdat de weg reeds door Mij was uitgestippeld en alles was volbracht zoals het van 

eeuwigheid af geschreven was. 

2 Je twijfelt omdat je hart niet voorbereid is. Gij kende Mijn profetieën niet, en slechts weinigen 

hebben Mijn openbaringen in al hun waarheid doorgrond en begrepen. En toch, hoewel uw hart onwetend 

was, wist de Geest dat Ik nog eens tot u moest komen en vandaag geeft Mijn Woord u vorm als een fijne 

beitel en bewijst u de waarheid van Mijn manifestaties. Voorwaar, ik zeg u, u moet uw vader niet aan een 

proces onderwerpen. Bid en dompel je onder in diepe contemplatie. Het is nu tijd voor jullie om naar Mij 

terug te keren en tot jullie Schepper te naderen en je met Hem te verenigen. 

3 Bedenk dat als jullie op aarde hebben geweend, ik het niet ben die jullie dit leed heb aangedaan. Ik 

heb geen behagen gehad in uw boetedoening, noch ben ik onverschillig geweest voor uw pijn; Ik heb 

alleen uw geest willen vormen en verheffen. Ik heb altijd van je gehouden en ik heb je altijd vergeven. 

4 Doordring de betekenis van Mijn Woord en ontdek alles wat Ik u wil zeggen door de onhandige 

lippen van de stemdragers. Maar tracht niet Mij alleen te horen door hun bemiddeling: Ik heb jullie het 

volmaakte gebed geleerd, opdat jullie de vereniging van Geest tot Geest met jullie Vader zouden bereiken, 

waardoor jullie tot Mij kunnen spreken in de taal die bij de Geest past, en Mijn wijze en liefdevolle 

antwoorden ontvangen. 

5 Waarom veronachtzaamt u Mijn werk van vergeestelijking en negeert u de stem van het geweten 

die van binnen tot u spreekt? Waarom hecht gij alleen geloof aan menselijke woorden en oordelen, en laat 

gij de geest die op zijn tijd leeft* verdorren als bloemen onder een verzengende zon, wanneer zij geen 

bevloeiing hebben? 
* In het aanbreken van het tijdperk van de Heilige Geest, de Geest van God die in de mens komt heersen. 

6 De kinderen zullen zich met Mij verbinden, zij zullen Mijn boodschappen ontvangen en jullie 

versteld doen staan van hun vooruitgang. Zij zullen jullie onderrichten in Mijn Leer van Liefde en hun 

overtuigingen zullen standvastig zijn. Maar voel je hierdoor niet vernederd! - Wanneer gij in de schoot van 

uw huis ziet dat zij blijk geven van vergeestelijking, richt hun schreden. Laat hen zich verheugen en in 

verrukking komen bij de aanschouwing van de hoge gewesten waar de rechtvaardigen wonen; en zij zullen 

tijdens hun verrukking voelen dat zij dicht bij Mij zijn, en zij zullen hun smarten vergeten. 

7 Ziet gij niet het geduld en ook de droefheid in uw Vader tegenover het (slechts) langzame 

ontwaken van Zijn kinderen? De liefde van Mijn Vader leidt jullie naar de vrede, de visitaties tonen de 

mensheid de smalle weg die naar Mij leidt. Op dit pad moeten jullie je allemaal met je Schepper 

verenigen. 

8 Onder jullie zijn de "werkers" die de mensheid liefhebben en die strijden om haar het licht te 

brengen. Vandaag, vol van geloof, leggen zij de vrucht van hun arbeid bij Mij. Er is het "kind" dat naar 

Mijn onderricht heeft geluisterd en dat het deel van het werk dat hem toekomt op zich heeft genomen en 

dat Mij heden de eerstelingen van zijn geestelijk zaad aanbiedt. Zijn gebed is een smekende smeekbede 

om vrede voor zijn broeders in de mensen. Het is voor hem niet genoeg blij te zijn dat zijn volk in vrede 

leeft; de klaagzangen van mensen die hij niet kent, maar van wie hij weet dat zij lijden, bereiken hem. Met 

een opgewonden geest bidt hij voor zijn broeders, en ik zeg hem dat deze vrede zal komen wanneer de 

Visitatie haar zaad heeft achtergelaten in de harten van hen die nu lijden, en wanneer de pijn hun zielen 

heeft gezuiverd. 
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9 Gij herinnert u, terwijl gij luistert naar Mijn woord, dat in de ogenblikken van vreugde, waarin gij 

u verheft om zeer dicht bij Mij te zijn, velen van uw broeders vallen op het slagveld, dat vele moeders de 

zoon hebben zien scheiden en hun hart verscheurd door pijn, dat vele kinderen wenen over het feit dat zij 

door hun ouders in de steek zijn gelaten, en allen worstelen met pijn. Ik zeg u, gij weet niet in welke tijd 

gij zijt binnengetreden, want dit is een tijd van verzoening en zware beproevingen. 

Jullie, als Mijn discipelen, voelen de verplichting te bidden opdat vrede en troost neerdalen op jullie 

broeders. Maar ik vraag je of je weet hoe je de vrede moet gebruiken die ik je heb gegeven? 

10 Waarom klagen vaders dat het gezin een zwaar kruis is dat zij op hun schouders dragen en waarom 

zijn anderen ziek van ziel, hoewel ik zo dicht bij hen sta? - Omdat het hun aan geloof en vertrouwen in Mij 

ontbrak, en zij niet in staat waren zich te vernieuwen. 

11 Gij, van het volk Israëls, zondigt niet, maar redt de zondaars, verlicht hen die in dwaling verkeren, 

en indien gij uw vrede wilt bewaren, werkt voor hen, eert uw ouders, beschouwt u allen als broeders. Heb 

elkander lief! 

12 Telkens als jullie Mij naderen, voelen jullie dat Mijn Liefde jullie geest en jullie lichaam versterkt. 

Ook weet je dat als je verhuist, de vrede van je weggaat en je geest bedroefd is. Je geweten zegt je altijd 

met volle waarheid of je op het pad van de Wet bent of dat je ervan afgedwaald bent. Ik ben de wet en ik 

moedig je altijd aan die te vervullen. 

13 Indien gij volhardt in het genieten van verboden genoegens, sta ik u toe door uw eigen ervaring te 

beseffen en te begrijpen, dat deze beker u altijd pijn doet. Na een val zie je je fout in en keer je tot Mij 

terug met het verzoek dat deze pijn tot verzoening mag dienen. 

14 Leer, opdat gij harten moogt voorbereiden, die verlangen Mijn Woord te kennen, en opdat gij 

moogt spreken zonder vrees. Als egoïsme wortel schiet in je hart, kun je niets geven. Besef de liefde en 

barmhartigheid waarmee Ik spreek tot al Mijn kinderen, en geef aan je broeders met dezelfde liefde. 

15 Reeds nadert de tijd dat Ik u zal zenden naar de landen en natiën om Mijn licht te brengen. Maar 

jullie moeten je voorbereiden door Mijn leringen te bestuderen en te doorgronden, en door te getuigen van 

de waarheden die ze bevatten met jullie werken van liefde en barmhartigheid voor jullie broeders. Ik wil 

niet dat jullie later zullen wenen over de tijd die jullie gemist hebben omdat jullie niet wisten hoe je Mijn 

onderricht moest gebruiken, want er zullen grote bezoekingen komen. Velen zullen weeklagen dat zij Mij 

niet gehoord hebben en Mij niet geloofd hebben, en sommigen zullen reeds "in de geest" zijn in 1950. 

16 Sommige van Mijn kinderen wenen als zij Mijn Woord horen; mogen deze tranen dienen om hen 

te reinigen die zichzelf hebben verontreinigd! 

17 Jullie die naar Mij luisteren, doet Mijn wil zoals jullie dat deden in het Eerste en het Tweede 

Tijdperk, want jullie zijn dezelfde geesten die van de ene tijd in de andere zijn geëvolueerd, en wanneer 

jullie het einde van jullie boetedoening bereiken, zullen jullie tot Mij komen om niet opnieuw in deze 

wereld geboren te worden. Vaak heb Ik jullie gezegd: als Ik in deze tijd in het vlees was gekomen om 

jullie Mijn Woord te geven, zoals Ik deed in de Tweede Era, dan zou Ik opnieuw gemarteld zijn. Die les is 

voorbij, en vandaag geef ik jullie wat geschikt is voor deze tijd. Begrijp, dat de vorm waarin Ik Mij 

manifesteer, wanneer Ik communiceer door de geesten van de mensen, een ander bewijs is van Mijn 

Liefde voor jullie. 

Zij die Mij dienen dragen een zwaar kruis, en daarom, omdat zij Mij volgen, zullen zij lijden, zullen zij 

verkeerd beoordeeld en bespot worden. Maar ik zal hun geest beschermen, en later, als zij hun missie 

hebben volbracht, zal ik hun rust en vrede geven. 

18 Vandaag vraag je Mij om het omhulsel van je lichaam, maar Ik zeg je: Vraag liever naar je geest, 

want de rest geef ik je erbij. 

19 Bedenkt, dat gij op aarde slechts vergankelijke wezens zijt, dat gij op uw lange reis pijn hebt 

ondervonden en door zonde bent gestruikeld, en dat gij, nadat gij gevallen waart zonder een helpende hand 

te vinden om u op te heffen, u herinnerd hebt, dat er in het hiernamaals een vriendelijke Vader is, die 

bereid is u alles te geven wat gij nodig hebt, en dat gij in Hem genezing kunt vinden van uw kwalen - niet 

alleen van die welke uw lichaam treffen, maar ook van die welke uw ziel treffen, welke zijn als een 

pijnlijke last die u bezwaart. 

20 O geliefde kinderen! U hebt uw geest niet willen verheffen, u hebt hem niet de nodige tijd willen 

geven om na te denken en zijn plichten te vervullen. Bedenk hoeveel gaven er in u zijn; het ontbreekt u 
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aan niets om de top van de berg te bereiken waar uw Vader op u wacht om u uw beloning te geven. Jullie 

zijn allen verlicht en voorbereid om de openbaringen van deze tijd te kennen. Als jullie je vergeestelijken, 

zullen jullie niet alleen in deze wereld kunnen werken, maar Ik zal jullie toestaan je over te brengen naar 

andere streken waar je broeders wonen, en daar zullen jullie als goede werkers ook het zaad van liefde en 

barmhartigheid uitstrooien dat jullie Vader jullie heeft toevertrouwd. 

21 Wees niet tevreden met de eerste les die je hebt gekregen. Ga verder, zoek Mijn woord, 

onderscheid de geestelijke betekenis ervan, zodat je met overtuiging tot je broeders kunt spreken. Wees 

niet bang voor het oordeel of de spot van de mensen. Welke schuld kunnen zij u ten laste leggen, indien gij 

oprecht zijt in uw hart en rechtvaardigheid toont in al uw doen en laten? 

22 Het doet Mij genoegen de onschuldige en goede harten te ontvangen die Mijn hulp afsmeken, hen 

die Mij zoeken als geneesheer der geneesheren. Maar Ik zie ook met welgevallen dat jullie je lijden 

vergeten om Mij jullie broeders in nood aan te bieden die jullie met Mijn onderricht hebben omgevormd. 

Ik zegen hen die het lijden hebben verlicht en de pijn hebben gedeeld, en Ik geef hun kracht, opdat zij 

Mijn gebod kunnen vervullen dat u zegt: Hebt elkander lief. 

23 Ik heb gezien hoe sommigen van Mijn kinderen aan Mij twijfelen en hun geest niet toestaan zijn 

gaven te ontwikkelen; en toen het nodig was tot de mensen te spreken over Mijn Leer, hebben zij 

gezwegen, niet ter harte nemend dat Ik heb gezegd dat Ik zal spreken door allen die bereid zijn, en als zij 

er niet zijn, door de natuurlijke krachten van Mijn schepping. 

24 Tot Mijn kinderen die de aarde bewandelen zonder hun hoge bestemming te beseffen, zeg Ik: 

Wanneer zijn jullie van plan je zending te vervullen? Als je vandaag slaapt, zul je morgen aan gene zijde 

ontwaken en wenen om de tijd die je gemist hebt. Jullie zullen Mij vragen jullie te laten terugkeren naar de 

aarde, maar dan zal jullie boetedoening zeer droevig zijn. 

25 Wanneer gij de Meester hoort waarschuwen en wanneer gij uw werken beoordeelt in het licht van 

uw geweten, dan zult gij ontdekken dat het zaad dat Ik u gegeven heb, zich niet vermenigvuldigd heeft. En 

ik vraag jou: Hoe zult gij de nieuwe discipelen, die deze erfenis zullen komen zoeken, opleiden, indien gij 

niet met uw werken kunt getuigen van de Leer, die Ik u gegeven heb? 

26 Op de eerste dag van 1939 kondigde Ik u de naderende oorlog aan; u hebt de verwoesting en chaos 

waarin vele volkeren zijn gestort tastbaar gekend. U hebt de ene oorlogsgebeurtenis na de andere voorbij 

zien komen, en toch bent u zich niet bewust van de tijd waarin u leeft. In de komende jaren zult u een 

grote verdeeldheid onder de naties zien. 

27 De sterken zullen tegenover de sterken staan, en in die strijd zullen zij hun macht verliezen en zich 

neerwerpen. Intussen zullen vele geesten hun lichaam verliezen en de geestelijke vallei binnengaan met de 

ontzetting en de pijn dat zij hun terugkeer naar Mij niet hebben voorbereid. Maar zij zullen op hun weg 

Elia ontmoeten, die hun de weg tot verzoening (van hun schuld) zal wijzen. 

28 Vandaag kondig ik jullie aan dat de tijd nabij is dat grote geesten naar de aarde zullen komen om te 

werken aan vrede en de hogere ontwikkeling van de mensheid. Maak de weg vrij voor deze generaties. 

29 Zalig zijn zij die geloofd hebben, terwijl zij Mijn Woord hoorden; maar Ik zeg u verder: Zalig zijn 

zij die, zonder Mij gehoord te hebben, geloven en een tempel in hun hart hebben, die hun broeders 

liefhebben en voorbede doen, en wier geloof is als een vurige vlam die de weg van hun verzoening 

verlicht; want zij zullen Mij zien door hun geloof. 

30 Vandaag plaatsen jullie je aan de bron van genade om je dorst te lessen en jullie herinneren je Mijn 

woorden waarin Ik jullie zei: "Wie van dit water drinkt zal nooit meer dorst hebben. Uw dorst in deze tijd 

is die naar licht, naar waarheid en naar vrede. Je kent alleen de pijn en de 

Valsheid en zoek een balsem die uw wonden zal helen en uw hoop leven zal geven: Hier ben ik, en ik 

ontvang je hart en troost het. Ongeduldig wachten jullie op de dagen dat Ik jullie Mijn Woord geef en Mij 

zeg: "Vader, alleen op dit moment vindt Mijn Geest rust en opgeheven tot U vergeet ik wat van de wereld 

is en voel ik de vrede van Uw Geest door mijn wezen stromen". 

31 Gezegend zijt gij, die beseft, dat dit de tijd van genade is, waarin Mijn leer u leidt en u helpt bij uw 

herstel. Als jullie Mij weten te horen en binnen Mijn wetten blijven, zal er geen menselijke macht zijn om 

jullie te kwetsen en zullen jullie je geliefd en geleid voelen door de Vader. 

32 Hoewel jullie Mij in het verleden niet zochten, weten jullie nu dat het uur van jullie ontwaken voor 

Mijn waarheid was voorbeschikt en dat Ik op jullie wachtte om jullie erfenis tot jullie kennis te brengen. 
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Nu gij Mijn weldaden hebt ontvangen, vraagt gij Mij uit dankbaarheid, dat Ik u Mijn arbeiders zou laten 

zijn, en Ik sta het toe, want daarom heb Ik u naar de aarde gezonden, om de Blijde Boodschap te kennen 

en die onder de mensen te verspreiden. 

Maar om de kennis en de ontplooiing te verkrijgen van de geestelijke gaven waarmee gij begiftigd zijt, 

moet gij eerst strijden tegen uw verstoffelijking, tegen uw zonde en zwakheid; en dan, wanneer gij meent u 

te hebben voorbereid en gezuiverd door uw verzoening, uw liefde voor uw broeders dragen als een juweel 

van onschatbare waarde. 

33 Jullie zijn niet naar de aarde gekomen om eer te bewijzen aan de wereld, jullie plicht ligt hoger, de 

taak als discipelen van jullie Vader wacht op jullie. En als jullie je hebben ingespannen om Mijn Leer te 

verspreiden en jullie voeten zijn verwond door de distels en jullie kleren zijn gescheurd door de lange reis, 

kom dan tot Mij. Wees niet bang om naakt te komen, zonder kleren voor uw voeten en zonder proviand 

voor uw reis. Want wanneer gij alles onder uw broeders zult hebben verdeeld, zal Ik u teruggeven wat gij 

hun hebt nagelaten, en Ik zal u overladen met genaden voor de liefde en de weldaden die gij hun hebt 

bewezen. 

34 Er wacht u een grote strijd, waarin de vervulling van uw taak uw geest niet vermoeid zal doen 

voelen, want u zult worden gesteund door de Goede Herder en door de geestelijke wereld. Als jullie Mij 

liefhebben, als jullie geloof hebben, zal het werk makkelijk voor jullie zijn. Ik zal het ongeloof van 

weerspannige geesten overwinnen, en zij zullen naar u luisteren. Anderen zullen dit licht in de huidige 

incarnatie niet kennen; want Ik heb jullie reeds aangekondigd dat niet allen die thans in het stoffelijk 

lichaam leven, het licht van deze Leer van het Derde Tijdperk zullen kennen. Velen zullen naar het 

Spirituele Dal moeten gaan, en van daaruit zullen zij nadenken over en geloven in dit Werk van Liefde. Zij 

die Mij hebben gehoord en Mijn Woord niet hebben begrepen, noch Mijn Wil hebben herkend, zullen "in 

de geest" werken en zo hun zending volbrengen. 

35 Hoewel Mijn leringen duidelijk te begrijpen zijn, hebben jullie ze niet allemaal doorgrond en 

begrepen. Jullie hebben je niet gevoed met deze vrucht die ik jullie in deze tijd heb aangeboden. Ik heb u 

gezegd, dat elke boom gekend wordt aan zijn vrucht, en de "smaak" van Mijn Woord is zoet, en zijn 

essentie verlevendigt de geest; toch wilde gij de waarheid niet kennen. 

36 Jullie zijn breekbare boten te midden van een woedende zee geweest, en hebben dikwijls je geloof 

laten varen. Jullie voelen Mij niet, hoewel jullie weten dat Ik bij jullie ben, en Ik heb jullie dikwijls gezegd 

dat jullie wimpers verder van jullie ogen zijn dan Mijn Geest van jullie is. 

37 Word wakker, want de wolf in schaapskleren ligt altijd op de loer om je te misleiden. Wanneer je 

reeds besloten hebt om deze goddelijke liefde en barmhartigheid met je broeders te delen, komt de 

verzoeking op je af en doet je je voornemen veranderen. 

38 Wanneer gij ziet, dat uw broeders, die een andere leer volgen, u op uw dwalingen wijzen en u 

onderrichten, weest dan ootmoedig en luistert naar hun woorden, want Mijn ingeving komt tot een ieder, 

die zich bereidt, en gij weet niet, of het niet Mijn wil is, die te gebruiken om u te verbeteren. Uit alle lagen 

van de bevolking heb Ik Mijn discipelen gekozen - zij die bedelden om het (dagelijks) brood naar de mond 

te brengen; maar er zijn ook anderen die een comfortabel leven leidden en die Ik geroepen heb. Maar 

zonder te begrijpen welke schat zij hebben ontvangen, schamen zij zich dat zij tot dit volk behoren. 

39 Ik vergeef jullie je zonden, zelfs wanneer jullie bewust een overtreding begaan hebben, en Ik wijs 

jullie altijd de weg waarlangs jullie tot Mij zullen komen. Kan het kind zich voor de Vader vertonen met 

een bevlekte ziel en zonder goede werken? - Zijn geweten zal hem zeggen dat hij niet tot Mij kan komen 

voordat hij zijn taak heeft volbracht. 

40 Begrijp dat ieder voorbijgaand moment de tijd verkort waarin Ik u Mijn Woord zal geven. Gebruik 

het, zodat je morgen niet weent om de instructie die je gemist hebt. 

41 Denk na over het feit dat je de zending moet vervullen om de Blijde Boodschap aan je broeders te 

brengen, net zoals er iemand op je pad was die jou riep. Wie kan degene vergeten die tot u sprak van Mijn 

Woord en u leidde in Mijn Aanwezigheid? Wil je niet dat iemand je met liefde en dankbaarheid herinnert? 

42 Volhard in goedheid, laat uw hart gezuiverd worden in deugd, en u zult de ontplooiing van uw 

geestelijke gaven ervaren. Trek u niet terug, want anders zult u zich voelen alsof deze gaven u verlaten. 

43 Het wordt tijd dat u niet alleen vraagt, maar dat u ook begrijpt hoe u moet vragen, opdat u niet 

zegt: "Vader, ik heb veel gevraagd en niets gekregen." 
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44 Vergeet niet dat Ik jullie meer te geven heb dan jullie Mij kunnen vragen en dat, terwijl jullie de 

Vader vragen jullie te geven, Ik vraag dat jullie weten hoe te ontvangen. 

45 Wees van Mijn goede discipelen, zij die hun taak benaderen met ware liefde en geloof. Indien gij 

gisteren op onzekere en verboden paden hebt gewandeld, moet gij heden op den weg Mijner wet 

wandelen. Indien gij in het verleden, in uw waan, uw hand ophief om uw naaste te verwonden, streef er nu 

naar dat diezelfde hand leert te strelen met tederheid. Indien gij gisteren op uwen levensweg het zaad hebt 

gezaaid van haat of kwaadwilligheid, wordt dan nu zaaiers van het zaad van vrede en broederschap. 

46 Waarlijk, Ik zeg u: wie zich uw daden van gisteren herinnert en u nu veranderd ziet in Mijn 

discipelen, die zal moeten inzien dat uw geloof op waarheid berust en gij zult niet veel behoeven te 

spreken om hen te overtuigen die gij tracht te onderrichten, want uw werken zullen het beste getuigenis 

zijn dat gij voor uw broeders aflegt. 

47 Tot de moeders zeg ik: Leer de kinderen hun eerste stappen te zetten in het materiële als in het 

geestelijke. Maak de weg voor hen gemakkelijker, zodat zij Mij kunnen vinden, Mij kunnen liefhebben en 

(geestelijk) kunnen opstaan. Besef dat bij elke nieuwe generatie die onder u opgroeit, de geestelijke 

vooruitgang die zij boekt, steeds groter zal zijn. Maak gebruik van uw intuïtie om hen te leiden, en geef 

hen geen slechte voorbeelden of dove vruchten voor (geestelijke) voeding. 

48 Ik wil niet dat deze nieuwe generaties struikelen of afdwalen door jouw schuld. Ik wil ze niet zien 

wenen om het gebrek aan liefde onder hun eigen mensen. 

49 Vandaag, nu Ik uw geest nederig zie, geef Ik hem Mijn nieuwe geboden. In het verleden droomden 

jullie allemaal van macht, rijkdom, de glorie van de wereld en feestvieren. In die dagen riepen jullie tegen 

Jezus: "Kruisig Hem!" Omdat Christus nederigheid predikte en je leerde afstand te doen van alles wat 

overbodig was. Vandaag ben je tevreden met een beetje vrede, met een stuk brood en een stevig dak. Het 

leven, met zijn lessen, heeft u nederig gemaakt, en daardoor is uw geest erin geslaagd zich te bevrijden. 

50 Zolang de mens de schijnbare vrede bezit die de wereld hem geeft, en hij meent dat hij alles bezit, 

zal hij Mij niet naderen. Maar wanneer de mensheid de ware spiritualiteit bereikt, zal zij alles bezitten, en 

haar verkwikking en verrukking zal diep en waarachtig zijn, zoals de Vader zich verlustigt en verheugt in 

alles wat Hij geschapen heeft. 

51 De liefde van mijn Vader kijkt naar u, o volk van Israël, en oordeelt over uw werken. Het 

goddelijke oordeel heeft alle wezens al in zijn greep en niemand ontsnapt eraan. 

52 Ik heb alleen vrede en welzijn gewild voor Mijn kinderen, maar zij hebben pijn gezocht, loutering, 

want Mijn Wet duldt geen onvolkomenheden, en daarom moet ieder die zich verontreinigd heeft, zich 

reinigen en ieder die van het pad is afgedwaald, moet terugkeren naar het pad. Gij ziet van dit volk de 

wervelwind, die de volkeren op zijn weg geselt en vernietigt, en gij wordt niet geschokt, noch waardeert 

gij de vrede, die gij geniet, noch erkent gij de voorrechten, die Ik u heb geschonken. En niet tevreden met 

Mijn Wil, beschouwt gij uw beproevingen als onrechtvaardig en keert u tegen Mij. - Ik wacht tot jullie 

deze wereld hebben doorkruist, zodat jullie zelf kunnen oordelen over jullie leven. Dan zult gij 

onvergevingsgezinde rechters van uw ziel zijn en zult gij in Mij slechts de Vader zien die vergeeft, zegent 

en liefheeft. 

53 U bent vermoeid door uw voortdurende ongehoorzaamheid, en het resultaat ervan doet u wenen. Je 

hebt lang geslapen, en je ontwaken zal bitter zijn. Ik heb de mensheid beloofd dat Ik een leger zal zenden 

bestaande uit honderdvierenveertigduizend wezens die over de wereld verspreid zullen worden, en deze 

wacht daarop, wetende dat elk van deze soldaten een heraut is, een tolk van Mijn geboden. 

54 Nadat de aarde van pool tot pool is geteisterd, en alle volkeren, alle instellingen en alle huizen tot 

in hun wortels zijn geoordeeld, en nadat de mensheid elke smet heeft weggewassen, zult gij uitgerust in 

Mijn Naam uitgaan om Mijn onderricht aan uw broeders te brengen. 

55 Ik, de Vader, weende over deze mensheid toen Ik zag dat zij de grootste hoogten van 

verdorvenheid bereikte, opzettelijk Mijn Woorden negeerde en Mijn Wetten verontreinigde. Maar de 

Het uur van haar bezinning nadert reeds, en op die dag zal Ik over haar uitstorten alles wat Ik voor haar in 

petto heb, want zij is Mijn zeer geliefde dochter. 

56 Zij die in Mij geloven zullen Mij eerder zien dan zij die twijfelen. Hoe dikwijls heb Ik aan uw hart 

geklopt, en gij hebt niet gehoord, noch hebt gij Mijn tegenwoordigheid gevoeld. Ik wil alleen maar zeggen 

dat jullie je moeten beteren en deze tijd van licht en genade luider moeten ingaan. En als jullie Mijn zaad 
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bezitten, zaai het dan en verander de dorre velden in vruchtbare, waarbij jullie gebed de vruchtbare 

irrigatie vormt. 

57 Heb elkaar lief en leef in vrede in uw huizen. Want ik heb gezien dat van de vijf (mensen) die een 

gezin vormen, er twee tegen drie zijn en drie tegen twee. 

58 Indien gij u gescheiden acht van de wezens die uw vlees waren en die nu in de geestelijke vallei 

zijn, vergeet hen dan niet, verenig u met hen door uw gebed en help hen. Als u voelt dat zij zijn gestopt (in 

hun ontwikkeling), moedig hen dan aan om te werken en breng hen weer op de been. Bedenk hoe kort uw 

leven op aarde is; gebruik daarom uw bekwaamheden en krachten en doe grote werken die u zullen 

verlossen en redding brengen. 

59 Ik geef u het brood des geestes, zoekt gij stoffelijk brood; maar gelijk gij gretig uw rust en 

lichamelijk welzijn zoekt, zo zoekt gij ook geestelijke vooruitgang. Uw kruis is niet zwaar; indien Ik u 

getoond heb, hoe de heuvel Calvarie te bestijgen, dragende het kruis van de arbeid, het lijden en de zonden 

van alle menschen, waarom zoudt gij, aan wien Ik slechts een klein getal heb toevertrouwd, niet in staat 

zijn om op te stijgen? Maar als je kracht je onder het gewicht ervan begeeft, heb je Mij om je te helpen, en 

Ik zal je niet laten vallen. 

60 De pijn die je zozeer ontvlucht is een onuitputtelijke bron van zuivering en vernieuwing voor de 

ziel. U hebt zelf vaak ervaren dat u zich na een visitatie opgelucht, gezuiverd en in vrede met uw geweten 

voelt. 

61 Dit woord zal de geest herstellen van de inwoners van die naties die thans uitgeput zijn door lijden. 

Toch zeg Ik jullie dat zij Mij spoedig, zeer spoedig, zullen vinden met open armen, zoals aan het kruis, 

wachtend om hen liefdevol te omhelzen en hen te brengen in Mijn Rijk van Vrede. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 43  
1 Waarom voel je angst in je hart als Ik tot je kom als Jehovah? Ik ben uw Vader, Ik ben de Liefde, 

Ik ben het die u dagelijks brood geeft, die uw geest leidt en hem helpt op te staan uit zijn val. 

2 Ik geef u kracht in deze ogenblikken van beproeving, wanneer de natuurlijke koninkrijken van de 

schepping worden geschud door het gebrul van de oorlog. Vrees niet, streef ernaar uw verheffing en 

vurigheid te verlevendigen en u steeds dichter bij de pijn van uw broeders te brengen - van hen die door 

broederoorlogen terneergedrukt zijn - opdat u de beker van bitterheid met hen kunt delen en het gebed dat 

u in stilte opheft als een oproep tot vrede, eenheid en goede wil onder de mensen moge zijn. 

3 Uw zonen zullen worden opgeroepen om de wapens op te nemen; laat hen gaan, zij zullen niet 

omkomen. Ook nu nog maak Ik hen tot dragers van Mijn genade en zij zullen het licht van Mijn leer onder 

hun broeders verspreiden. 

4 Ik wil dat jullie, ondanks al het kwaad dat de oorlog heeft aangericht, de inwoners van die volken 

niet als vijanden beschouwen, opdat jullie hen morgen als broeders zullen beschouwen. 

5 Vandaag hebben mensen zich verenigd om een oorlog te ontketenen. Volkeren hebben volkeren 

bestormd, grenzen uitgewist en talen vermengd. Het is niet de liefde voor elkaar geweest die de unie tot 

stand heeft gebracht; het is de haat geweest die broederoorlog heeft veroorzaakt. Maar Ik, die Kracht ben, 

zal u bewijzen dat Ik u kan verenigen door Mijzelf van uw fouten te bedienen. Want wanneer deze strijd 

eindigt, zullen de harten door pijn worden gezuiverd, zal er licht in de gedachten zijn en zullen de mensen 

dicht bij het bereiken van vrede zijn. 

6 Gezegend zijn zij die vochten en werkten voor de vrede. Gezegend zijn zij die Mijn stem 

geloofden, uittrokken en Mijn licht en waarheid verspreidden langs de paden. 

7 Mijn Geest is diep bewogen door de pijn van de mensheid, hun geween wordt gehoord in de 

hemelen; maar waarlijk, Ik zeg u, Mijn pijn als Vader zal veranderen in een dauw van genade en neerdalen 

op Mijn kinderen. 

8 Leeg deze beker van lijden met geduld en zachtmoedigheid, want uw wenen zal veranderen in 

verblijden. 

9 Als de Vader jullie op dit ogenblik zou vragen of jullie je zending op aarde volbracht hebben, of 

jullie het gouden oor van jullie werk in handen hebben, of jullie elkaar liefgehad hebben en of jullie elkaar 

vergeving geschonken hebben, dan zouden jullie Mij moeten antwoorden dat jullie geen van deze vervuld 

hebben. Denkt gij dat gij u door eigen verdiensten waardig hebt gemaakt om Mijn Woord te horen? - Nee, 

zegt je geest tegen mij. 

10 Mijn volk, eeuwen zijn voorbijgegaan en nog steeds bent u geestelijk in slaap; ontwaak en besef 

dat u het leven dat u op aarde hebt genoten, niet goed hebt gebruikt. 

11 Mijn stem heeft u gewekt met liefde, met goedheid; maar vat dit woord niet op als een slaapliedje 

om u nog meer in slaap te wiegen, want in zijn wezen is de Rechter aanwezig die oordeelt over al uw 

handelingen. 

12 Gij zult niet behoren tot hen die wachten totdat Mijn gerechtigheid hen treft om te geloven en te 

ontwaken. 

13 Zeg nog niet, dat gij Mij in waarheid liefhebt; wacht, want wanneer dit geschiedt, zullen het niet 

uw lippen zijn, die het openlijk verkondigen, maar uw werken zullen het doen. Schep niet op over uw 

integriteit en tracht niet uw schaamtevlekken te verbergen, want dan zoudt gij de huichelachtige Farizeeërs 

imiteren. 

14 Besef dat Ik nog steeds kom als Meester en als Vader; want als Ik alleen zou komen als Rechter, 

zou er voor jullie geen plaats zijn om je te verbergen, want overal waar jullie gaan zou Mijn gerechtigheid 

aanwezig zijn. 

15 Wanneer gij in Mijn tegenwoordigheid zult komen, zult gij rekenschap moeten afleggen van het 

Woord dat gij gehoord hebt en dat gij in uw geweten geschreven zult zien. 

16 Voelt u niet de onvermoeibare geest van Elia die uw pad verlicht, de hindernissen op uw pad 

wegneemt en u bijstaat met de roede van zijn barmhartigheid wanneer u zich uitgeput voelt? Zoekt hem, 

roept hem aan in uw gebed, en gij zult zijne nabijheid gevoelen. Want hij is de Herder der geesten in dit 
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Derde Tijdperk, die u zal leiden tot aan de poorten van het Beloofde Land, dat de "Hemelse Omsluiting" 

is. 

17 Laat uw geest vervuld zijn van vreugde in de wetenschap dat u in drie tijdperken de stem van Mijn 

Goddelijkheid hebt gehoord, want eens te meer zult u Mijn getuigen zijn. Daarom bereid ik u voor en 

zegen uw lippen, opdat morgen woorden van leven eruit vloeien voor de scharen die nog komen. 

18 Uw geloof is aangewakkerd en verlevendigd door de wonderen die Ik u heb geschonken en die u 

voor onmogelijk hield. Want ik ben de weg, de goede weg die ik jullie altijd heb gewezen. Wanneer jullie 

deze weg bewandelen, ondergaan jullie gevaren, verzoekingen en dwalingen; maar om jullie te helpen heb 

Ik jullie het licht van het geweten gegeven als een baken dat jullie de weg wijst en jullie in de juiste 

richting wijst. - Bovendien heb ik je een geest geschonken als gids en beschermer voor je hele leven. 

Denkt u dat als u deze genade goed gebruikt, u zou kunnen verdwalen op het pad van het leven? Is er 

iemand onder Mijn kinderen die geen vreugde in zijn geest voelt als hij dit woord hoort? Waarlijk, Ik zeg 

u, het is Mij een vreugde wanneer Ik uw geestelijke stem hoor in uw verheffing in het gebed. 

19 Wek uw geestelijke gevoeligheid op, zodat u kunt genieten van de schittering van Mijn 

manifestatie, die bij gebrek aan verhevenheid onopgemerkt aan uw geest voorbijgaat. Laat u verfrissen 

door de geestelijke visie van gene zijde, zoals u soms verbaasd staat wanneer u de natuur aanschouwt en 

haar harmonie, haar schoonheid en haar volmaaktheid bewondert, en ontdekt dat geen enkel wezen zonder 

een ander zou kunnen leven, maar dat allen leven omdat de wet van harmonie hen verenigt. - Het 

hiernamaals is ook zo. - Ik heb u gezegd: Zolang er geesten zijn die buiten de geestelijke weg van de 

evolutie staan, zal er noch volmaakte vrede, noch volmaakte harmonie zijn; want het is alsof in de kosmos 

sommige sterren uit hun baan zijn. Wat zou er met de rest gebeuren? Zou het geheel zijn evenwicht niet 

verliezen? 

20 Indien de mensen de geboden van Mijn Wet gehoorzaamden en hun materiële natuur in 

overeenstemming brachten met de geestelijke, zou hun bestaan aangenamer zijn; de levensweg zou zonder 

moeilijkheden zijn en het werk zou gemakkelijk zijn. Geen ziekten zouden hen teisteren, noch zouden zij 

voortijdig verouderen. 

21 De geesten bestonden al voor de schepping van de materie. Onschuldig kwamen ze uit mij voort. 

Maar opdat zij zouden weten uit wie zij geboren waren, wat hun bestemming was en wie zij zelf waren, 

deed Ik hen Mijn stem horen en sprak tot hen: "Zie, hier is uw God, Ik ben uw Vader, Ik ben de Geest der 

liefde. Toch, hoewel jullie uit Mij voortgekomen zijn, moeten jullie deze geest van liefde ontwikkelen en 

begrijpen. Leef, wandel, erken en blijf constant in het goede, opdat deze stem die jullie gehoord hebben 

voor altijd het licht zal zijn boven jullie geest; het is jullie geweten dat jullie zal doen terugkeren naar Mij - 

niet langer als pasgeboren kinderen, maar als wezens ontwikkeld in deugd, in ervaring en in alle 

vermogens die Ik jullie gegeven heb. Dan zullen jullie Mij liefhebben, Mij werkelijk kennen en in 

harmonie zijn met alles wat bestaat. 

22 Er zijn wezens die nooit op aarde hebben geleefd; maar als zij die gezondigd hebben en in deze 

wereld veel pijn hebben doorstaan, denken dat het onrechtvaardig is dat sommigen het "tranendal" 

bewonen terwijl anderen, dicht bij de Vader, nooit pijn hebben gekend, dan zeg ik jullie: hoewel 

sommigen niet op aarde zijn gekomen, hebben zij in het hiernamaals hun broeders met hun liefde 

geholpen in hun verzoening. 

23 Vandaag leven de wezens die de verschillende valleien bewonen, spiritueel gescheiden. Maar ik 

heb geen afstand gezet tussen de liefde van de broers. Als je eens wist hoe dicht jullie bij elkaar staan! Het 

was de mens die met zijn materialisme de banden heeft verbroken die hem met al zijn broeders 

verenigden, en hoe verder de mensheid is afgezakt, des te groter is haar verdeeldheid en haar gebrek aan 

harmonie. Niet alleen is zij afgeweken van het geestelijke, maar zelfs in haar eigen wereld heeft zij 

zichzelf verdeeld in koninkrijken, in volken en naties, en is daardoor steeds meer afgezonderd geraakt in 

egoïsme. Deze uitdrukking slaat zowel op het "tranendal", d.w.z. het aardse "tranendal", als op het "geestelijk dal", het 

Hiernamaals met zijn verschillende sferen. 

24 Daarom is het licht van uw geloof uitgegaan, en de innerlijke kennis van het eeuwige leven is 

verward. 
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25 Wanneer vandaag een lid van uw familie afscheid van u neemt om naar een ver land te gaan, 

neemt u met tranen afscheid van hem, omdat u weet dat als hij als kind vertrekt, hij misschien als 

adolescent terugkeert, en als hij een jonge man is, hij als oude man zal terugkeren. Maar altijd koester je 

de hoop hem terug te zien komen om hem opnieuw te omhelzen, omdat je weet dat hij nog steeds in deze 

wereld is, hoewel ver weg. Maar wanneer dat familielid naar de andere wereld vertrekt en je ziet dat het 

lichaam stijf en koud onder de aarde blijft, dan voelt je hart als door een zwaard doorboord, omdat je de 

hoop hebt verloren hem weer te zien, (vergetend) dat de geest het lichaam overleeft en dat je weer nauw 

met hem verenigd zult zijn wanneer beiden elkaar vinden in hun opgang op de weg van de ontwikkeling. 

26 Het was noodzakelijk dat God mens werd in Jezus en onder de mensen leefde, opdat gij u de 

vergeten leringen zoudt herinneren. Hij leerde jullie nieuwe lessen en kondigde aan dat Hij jullie nieuwe 

openbaringen zou geven wanneer de tijd rijp was. 

27 Christus, de Goddelijke Meester, moest komen om u de waarheid te leren, want de mensheid was 

reeds bezig zijn zaad van vergeestelijking te verliezen, zocht in dit leven zijn gelukzaligheid, zijn 

eeuwigheid en zijn geluk, en vergat het bestaan dat haar onverbiddelijk wachtte. 

28 Zij die in dit leven geen genoegens en rijkdommen genoten, die slechts tranen vergoten, 

vervloekten het en noemden het onrechtvaardig; in hun verwarde overpeinzingen noemden zij hun lot 

ongunstig en dwalend. Maar Christus bracht je opnieuw licht. Aan de doden herstelde Hij de geest toen 

deze reeds in een andere wereld leefde, aan de bezetenen bevrijdde Hij, en met al deze duidelijke tekenen 

gaf Hij de wereld het bewijs dat het geestelijke leven bestaat en dat het het ware leven is. Zelfs na Zijn 

kruisiging toonde Hij Zich in de geest voor gelovigen en ongelovigen, als een bewijs van de waarheid die 

Zijn Woord verkondigde. 

29 Waarom vergeet en beschouwt gij hen dood die uw wereld hebben verlaten, terwijl zij voelen, 

vechten en leven? Daarom zeg ik jullie dat zij de levenden zijn en jullie de doden. Spoedig zult gij wenen 

over uw gebrek aan geloof, evenals in het tweede tijdperk, toen gij, na de dood van Jezus, zeidet: "Het was 

Christus, die wij gedood hebben, hij was de boodschapper van Jehovah, die gekomen is om ons van onze 

zonden te verlossen. Hij was het ware leven, die de doden opwekte en op de derde dag ten hemel voer". 

30 Nu Ik tot jullie ben teruggekeerd in de geest, zien jullie Mij gehuld in mysterie, hoewel Ik Mijzelf 

aan jullie toon in de grootste eenvoud; en om geloof te vinden, moest Ik Mijn manifestatie materialiseren 

en jullie alles schenken wat jullie vragen. Toen geloofde het volk, omdat de mensen Mij zagen - 

sommigen met het geestelijk gelaat, anderen door het geloof, nog anderen in het licht van hun geweten. 

31 Mijn licht verlicht jullie in deze tijd, zodat jullie de stem horen die jullie roept vanuit de 

eeuwigheid. 

32 De banden die jullie binden met jullie Vader en met de geestelijke wereld en die jullie verbroken 

hadden, knoop Ik opnieuw aaneen, opdat jullie zullen voelen dat jullie allen in harmonie leven, dat er geen 

afstanden zijn in deze. Maar wanneer zullen mannen hun leven verbinden met banden van liefde? - 

Wanneer zij zijn teruggekeerd naar de weg van Mijn Wet, waar gerechtigheid woont. Als zij mijn gebod 

vervullen dat tegen jullie zegt: Heb elkander lief. 

33 Besef, discipelen, dat zij die deze wereld hebben verlaten niet dood zijn. Zalig zijn zij, die afscheid 

nemen van het lichaam, dat zij op aarde hebben nedergelegd, en het niet meer zoeken, om het van hunne 

zorgen te vertellen; want het heeft reeds opgehouden te bestaan en hoort het niet. 

34 Wanneer het lichaam sterft, is het als een bloem die wordt afgesneden en dan verdort; maar zijn 

geur is als de geest die vrijkomt en de omgeving overspoelt met zijn essentie. 

35 In die tijd zei ik tegen je: "Laat de doden hun doden begraven." Vandaag zeg ik u: Wek zowel 

sommigen als anderen tot nieuw leven. 

36 Zeg hun, dat terwijl het lichaam in de aarde vergaat, de ziel zich in het hiernamaals zuivert. De 

dood is rust voor het vlees en bevrijding voor de geest; maar laat niemand trachten zich uit eigen wil te 

bevrijden, dat wil zeggen buiten het door Mij vastgestelde Uur om. 

Denk niet dat je gered bent omdat je in het laatste uur een biechtvader in je kamp hebt die je geestelijk 

zal bijstaan, en denk ook niet dat je door je berouw Mij in dat uur zult bereiken, omdat je denkt dat je het 

einde van je ontwikkeling hebt bereikt. Leer in uw leven lief te hebben, te vergeven en te zegenen, en 

breng door uw werken van liefde en barmhartigheid voor uw broeders de zuivering van uw ziel tot stand. 
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37 Vervul Mijn wet op aarde als mensen van goede wil, en vrede zal in je hart komen. Wanneer uw 

geest zich van deze wereld losmaakt en de geestelijke wereld binnentreedt, zal hij zijn ogen openen en, 

terwijl hij dat leven overdenkt, in vervoering geraken in afwachting van de terugkeer van alle geesten om 

hen te verlossen en te omhelzen met zijn liefde en licht. 

38 Maar om verlossing te bereiken moet je op weg gaan met de intentie om je missie te vervullen. Ik 

breng jullie geestelijke rijkdommen van onschatbare waarde, omdat jullie de erfgenamen van Mijn genade 

zijn. Als jullie je kruis met liefde opnemen en geduldig je weg gaan, zullen jullie op de laatste dag bij Mij 

zijn en het ware leven binnengaan, waar jullie de troost en de vrede zullen vinden waarnaar jullie zo 

hebben verlangd. 

39 Ik heb in deze tijd eenvoudige mannen (met weinig opleiding) als dienaren genomen om u het 

bewijs te leveren dat dit woord dat u hoort niet afkomstig is van een theosoof of een wetenschapper, daar u 

van nature ongelovigen bent. Daarom heb Ik voor uw ogen uw broeders en zusters, uw ouders of uw 

kinderen uitgekozen, om van hen Mijn stemdragers te maken, die gezegend zijn met Mijn geestelijke 

bezieling. Toch zeg Ik jullie dat jullie Mijn Woord in zijn geestelijke betekenis moeten bestuderen, want er 

zal een dag komen waarop mannen en vrouwen zullen opstaan die met Mijn naam woorden van 

klaarblijkelijk licht tot jullie zullen spreken, en dan moeten jullie je niet door hen laten overrompelen. 

40 Kijk en bid. Ik ben de blik die zoekt en het lijden kent dat in ieder hart is. 

41 U bent depressief en angstig omdat denominaties naar u wijzen en uw daden afkeuren. Wees niet 

bang, droog je tranen en ontvang troost: 

42 Zalig zijn zij die in hun ellende zwijgend contact met Mij zoeken, want Ik zal hen sterken. Zij zijn 

door Mij niet verlaten, maar Ik heb hen opgezocht om hun een goddelijke genade te schenken. Elia leidt 

jullie in het Derde Tijdperk, en naarmate jullie verder komen op het pad, zullen jullie je dichter bij Mij 

voelen. 

43 Hoor mijn gelijkenis van deze dag: 

44 (16) Op een der paden stond een oude man van eenvoudig en eerbiedwaardig voorkomen, die staf 

noch tas droeg. Onderweg ontmoette hij drie jonge zwervers, wier harten blij waren en wier kelen gevuld 

waren met zoete liederen. De oude man wendde zich tot de eerste van hen en zei tot hem: "Zwerver, ik heb 

honger, ik heb dorst en ik ben schaars gekleed; geef mij iets van wat je in je reiszak draagt en geef mij een 

stuk van je kleren." De jongeling zocht in zijn zak en vond noch brood noch water, en van zijn kleren 

wilde hij niet scheiden. "Ga naar mijn broeder," zeide hij tot hem, "hij zal u kunnen geven wat gij noodig 

hebt; ik heb u niets te bieden." 

45 De oude man wendde zich tot de tweede en vroeg hem op dezelfde manier. De laatste zoekt in zijn 

reistas, maar vindt daarin geen voedsel of water om zijn dorst te lessen. "Wendt u tot de derde," zegt de 

derde tot hem, "hij zal u geven wat ik u niet kon geven." De derde vraagt hetzelfde, en zijn antwoord is 

hetzelfde: "Ik heb u niets te geven." En de oude man is bang, dorst en honger hebben hem uitgeput, maar 

omdat hij ziet dat de reiszakken van de jongemannen leeg zijn, zegt hij tot hen: "Hoe zullen jullie deze 

weg die ik heb afgelegd vervolgen, niet wetende wat jullie te wachten staat? De weg is lang en bedekt met 

distels en doornen. De velden zijn dor, er zijn geen bomen om schaduw te vinden; er is geen vrucht, de 

zon is brandend heet, en er zijn geen rivieren of bronnen om de reiziger af te koelen." 

46 De zwervers luisterden naar de oude man en zeiden: "Het geeft niet, we gaan door, we zijn jong en 

sterk, we voelen ons vol energie en in staat om de wisselvalligheden van het leven aan te kunnen." Met 

een spottende glimlach stonden zij op het punt de oude man te verlaten, maar hij zei tot hen: "Wacht, ik 

raad jullie aan eerst iets voor je levensonderhoud te zoeken. Verzamel in jullie proviandzakken wat jullie 

nodig hebben voor de reis, zodat jullie deze weg kunnen afleggen zonder om te komen." 

Nadat zij de oude man hadden aangehoord, antwoordden zij: "Als je uitgeput, naakt en hongerig bent, 

komt dat omdat je oud bent; de inspanning heeft je moe gemaakt. Gij hebt vele dagen zien aanbreken, en 

uw hoofdhaar is wit geworden als sneeuw - daarom zijt gij ontmoedigd. Wij zijn jong en vrezen het leven 

niet." 

47 Toen antwoordde de oude man hun: "Ook ik was jong en sterk, ook ik zong op de paden, had 

energie in mijn lichaam, maar de tijd leerde mij en gaf mij ervaring. Ik zal je laten zien waar je doorheen 

moet." En toen Hij hen meenam naar de top van een berg, liet Hij hen de wereld zien. 
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Van hieruit zagen zij stormen opsteken aan de rechter- en aan de linkerzijde, die de volkeren geselden 

en verwoesting in hen zaaiden. Het water van de zee overspoelde het land, en de mensen kwamen om 

onder het geweld van de ontketende elementen. De jongemannen zeiden tegen de oude man: "Wat hebben 

wij met deze gebeurtenissen te maken?" En de oude man antwoordde hun: "Wat gij nu ziet, en wat u treft, 

zult gij moeten ondervinden, wanneer gij deze wegen gaat." - Maar die twijfelden. 

Opnieuw zei hij tot hen: "Kijk!" en wees naar het oosten. Daar zagen zij de naties elkaar bevechten in 

een wrede oorlog. Zij zagen wenende moeders en zonen, en hoe de laatsten hun leven verloren op het 

slagveld, roepend om hun geliefden in het laatste uur. Zij zagen treurende vrouwen die hun echtgenoot of 

zoon verloren, zij zagen hongerende en naakte kinderen. 

Later, voor hun ogen, spreidde een lichtende geest zijn mantel als sneeuw over de verlaten aarde, en 

een hartverscheurend geweeklaag ging daaruit op, en waar deze geest verscheen, werd het leven van het 

volk afgesneden als de groei op de akkers wanneer het tijd is om de oogst binnen te halen. En de 

jongemannen vroegen: "Wat betekent dit allemaal?" - "Ik toon u de tijden die komen gaan," antwoordde de 

oude man, "tijden die u zult beleven." 

48 Tenslotte hield de oude man hen tegen om te kijken, en zij zagen de krachten der natuur ontketend: 

vuur verteerde bossen en steden, pest omhulde mensen als mist, vulkanen spuwden vuur en bedolven hele 

streken onder hun as. Hij toonde hun de zee, waarop zich grote rampen afspeelden: terwijl sommige zeeën 

opdroogden, veranderden andere hun positie. Eindelijk zagen zij vier engelen met bazuinen aan het 

uitspansel verschijnen, die de voleinding der eeuwen verkondigden. 

49 De jongemannen waren doodsbang. Toen zei de oude man tot hen: "Zie, nu heb ik jullie de 

gebeurtenissen getoond die moeten komen en die jullie moeten doorstaan." 

50 Met misvormde gezichten riepen die jonge mannen tot de natuur, maar de natuur hoorde hen niet. 

Maar op het ogenblik dat hun harten weenden van angst en zonder troost, sprak de stem van de oude man, 

vol vaderlijke vriendelijkheid, tot hen: "Wanhoop niet, kniel neer en bid tot de Almachtige - Zwijgend 

strekte hij zijn hand uit en alles werd stil, kalm en vredig. Het visioen verdween. Zij zagen het licht van 

een nieuwe dag, en toen zij zich realiseerden dat de oude man deze gebeurtenissen had voorspeld, wierpen 

zij zich op de grond en zeiden: "Laten wij bidden dat de Almachtige Vader onze weg moge bereiden, en 

dat wij in zijn licht mogen wandelen tot het einde van ons leven." (einde van de gelijkenis) 

51 Mensen, denk diep na en open je ogen voor het licht. Jullie zijn de drie zwervers die Ik door de 

eeuwen heen heb geroepen en onderwezen, opdat jullie vol zouden zijn van Mijn wijsheid en opdat jullie 

geloof zou ontbranden; opdat jullie je zouden voorbereiden op de reis van het leven, het doel zouden 

bereiken en zouden binnentreden in het Geestelijk Leven waar jullie Mijn vrede zullen vinden. 

52 In het verleden werd u niet overtuigd door Mijn woord, en toen de Meester van u vertrok, vond uw 

geest geen rust. Ik heb tot u gezegd: Zalig zijn zij die geloven. Zalig zijn de mensen van het geloof, want 

zij zullen het eeuwige leven hebben. 

53 Ik zeg tot u, de geteisterde van deze tijd: ik heb honger en dorst naar uw liefde. Mijn kinderen, 

door gebrek aan spiritualiteit zijn jullie niet in staat geweest om met jullie God te communiceren. Je hebt 

de deugden waarmee ik je heb overladen veracht en je hebt je schat verloren. 

54 Nu zeg ik tegen jullie: Ontvang Mijn onderricht, dat Ik u geef gedurende de zesde openbaringstijd. 

Zoekt niet in de boeken der wereld het licht voor uw geest, want gij zult het niet vinden. Zoek in hen niet 

de antwoorden op uw vragen of de oplossing van uw problemen. Bid, verbind je met Mij, Ik zal je pleiten 

horen. 

55 Nog voordat je je hartzeer voor Mij brengt, doet de Goddelijke Moeder voorbede voor jou en 

zegent zij jou, en vraagt zij jou op jouw beurt voorbede te doen en te bidden voor hen die lijden. Zij vraagt 

de mensheid haar streven naar macht en haar oorlogen te staken en te stoppen met het vergieten van 

onschuldig bloed. Haar liefhebbende Geest beschermt jullie en wacht in nederigheid op Mijn Wil. 

56 Gij zegent en aanbidt haar ook, wetende dat zij uw onafscheidelijke metgezel is in de dagen van 

vrede en in die van bezoeking. 

57 Mijn bloed werd vergoten opdat vrede en gerechtigheid onder de mensen zouden heersen, maar ik 

werd niet goed begrepen. Als je van die les gebruik had gemaakt, zou je een hogere graad van evolutie 

hebben bereikt en zou het licht dat ik door de eeuwen heen heb verspreid, je geest volledig verlichten. 
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58 Je hebt mij niet als voorbeeld genomen: Ik leerde je nederigheid, en jij bent arrogant. Ik gaf jullie 

het geheim van vrede en gezondheid, en jullie leven in oorlog en worden ziek. Ik heb jullie geleerd te 

troosten wie lijden, maar jullie voelen de pijn van jullie broeders niet en zijn hardvochtig. 

59 Mensheid, hoe hebben jullie Mijn bestaan en jullie geestelijke gaven ontkend! Waarlijk, ik zeg u: 

gij wandelt niet op vaste steen, maar op los zand, en dit pad zal u niet voeren naar het doel waarvoor gij 

geschapen zijt. 

60 Lees en leer in het grote "Boek van het ware leven" dat Ik u heb geschonken en als gij de leer 

ervan volgt, weet dan zeker dat gij op deze wijze tot Mij zult komen. Maar onthoud: als jullie dat niet 

doen, zullen jullie van Mij wijken en jullie boetedoening zal zeer groot zijn. 

61 Mannen en vrouwen die zonder troost ronddolen, waarom sterken jullie je niet in Mij? Noem Mij 

geen onrechtvaardige Vader wanneer jullie wenen en lijden in jullie ballingschap. Voordat jij op aarde 

kwam, heb Ik je aangekondigd dat deze wereld een tranendal is, dat het geen dal van vrede en beloning is. 

De aarde is niet je eeuwige thuis. "Zalig zijn zij die wenen, want zij zullen getroost worden." 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 44  
1 Met liefde ontvang ik de verloren zoon die lange tijd afwezig is geweest en die vandaag komt 

zoeken naar vrede en troost voor zijn hart. Sommige van Mijn kinderen naderen Mij op zoek naar hun 

erfenis, andere zijn er nog ver van verwijderd, maar in allen is de geest oplettend en hoopt dat Mijn stem 

hem zal zeggen: Hier ben Ik. 

2 Zij hebben Mijn woorden van het Tweede Tijdperk niet vergeten, en hoewel hun vlees zwak is, is 

de geest sterk; hij gelooft en vertrouwt op Mijn belofte om terug te keren als de Troostergeest. 

3 Jullie die vandaag naar Mij luisteren, denk aan de duisternis die jullie hebben doorkruist, aan de 

wisselvalligheden van de weg die jullie hebben afgelegd om Mij te bereiken. Je staat aan de oever van een 

rivier, in de schaduw van een boom, en je hoort die stem waar je al zo lang op wacht. Maar ondanks al het 

licht dat je bezit, heb je de top van de berg nog niet bereikt, noch ben je op de top van volmaaktheid. Jullie 

zijn slechts gekomen voor jullie Meester, die komt in de geest, en toen jullie Mij hoorden, werden jullie 

discipelen, en daarna discipelen van Mijn nieuwe leer. Wanneer jullie van Mij leren, zullen jullie sterk 

worden, en hoewel jullie arm zijn op aarde, zullen jullie de rijkdommen van de geest bezitten. 

4 het nieuws van Mijn Woord zal in korte tijd de grenzen van uw natie overschrijden, de geleerden 

en zij die de heilige Schriften bestuderen zullen zich voorbereiden om Mijn manifestatie te ontkennen; 

maar Ik zal tekenen geven en wonderen verrichten door Mijn uitverkorenen en daardoor de mensen tot 

grote opwinding opwekken. 

Verspreid over alle volkeren zijn er mannen van hoge geest, profeten van Mijn Trinitaire Mariale 

Geestelijke Leer, aan wie Ik een zwaard van licht heb gegeven om elke valse theorie en geloofsleer te 

bestrijden, zodat alleen zij kunnen standhouden die liefde en waarheid als hun fundament hebben. 

5 Te allen tijde heb Ik deugdzame geesten naar de aarde gezonden om jullie te onderrichten en jullie 

met hun werken voor te stellen hoe jullie moeten leven om Mij te bereiken. Raadslieden, dienaren van 

Mijn Wet, wetgevers en gidsen: zij hebben u uw plichten getoond, zij hebben u gezegd dat uw plicht niet 

beperkt is tot het liefhebben van uw familie, maar dat u buiten deze grenzen uw medemensen moet 

liefhebben en helpen. Zij hebben u ook geleerd, dat na deze beproevingen in het leven, het geestelijk leven 

u wacht, waar gij de vruchten zult oogsten van uw zaad op aarde. 

6 Ik heb geesten uitgerust en tot mensen gemaakt, nadat Ik hun wijsheid en macht had geschonken; 

en toen hun lichamen tot ontwikkeling waren gekomen en zij over hun vermogens beschikten, bleken hun 

geesten sterk en groot. Dit zijn de geleerden, de herders en de heersers; maar zij zijn slechts weinigen die 

hun opdracht hebben vervuld, hun gaven hebben ontwikkeld en met vast geloof hebben gewerkt. De 

meesten zijn ijdel geworden of hebben slecht gebruik gemaakt van hun bekwaamheden, en zij hebben de 

geest van het volk niet gevoed, zij hebben niet begrepen hoe te leiden, noch hoe de pijn van hun broeders 

te verzachten. 

7 Daarom, in die tijd, toen Ik Mijn kudde verloren zag gaan en zonder gids op aarde, kwam Ik als de 

Goede Herder om jullie Mijn zuivere en waarachtige Leer te geven. Ik heb jullie de geboden van Mijn 

Leer gegeven, opdat jullie in vrede kunnen leven en Mijn Wet kunnen vervullen en kunnen opklimmen op 

de weg van jullie geestelijke ontwikkeling door het voorbeeld te volgen dat Ik jullie heb gegeven met Mijn 

werken van liefde. 

8 Waar zijn de volgelingen van Mijn nederige apostelen die ten prooi vielen aan de slechtheid van de 

mensen? Wat zijn de voordelen die de wetenschap de mensheid heeft laten zien? - Er zijn velen die 

beweren wijs te zijn, maar die niet liefhebben, noch de liefde onderwijzen. Wijsheid betekent licht, en licht 

is liefde en begrip van de goddelijke en menselijke wetten. 

9 In het tweede tijdperk werd ik mens uit liefde voor de mensheid. Dat lichaam was het werk van 

Mijn Geest, en hoezeer hebben de geleerden gedebatteerd over dit mysterie, dat behoort tot Mijn diepste 

raadslagen! Waarlijk, ik zeg u, de goddelijke werken kunnen niet door de menselijke wetenschap 

beoordeeld worden. 

10 De Geest die Jezus bezielde, was de mijne, uw God, die mens werd om onder u te wonen en om 

bekeken te worden, want dat was nodig. Ik, als mens, voelde al het menselijke lijden. De wetenschappers 

die de aard van de mens hadden bestudeerd, kwamen tot Mij en ontdekten dat zij niets begrepen van Mijn 

Leer. Groot en klein, deugdzaam en zondig, onschuldig en schuldig, ontvingen de essentie van Mijn 
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woord en Ik vereerde hen allen met Mijn aanwezigheid. Maar hoewel velen geroepen waren, werden 

slechts weinigen uitverkoren, en nog minder bleven bij Mij. 

11 Ik verdedigde de zondaars. Herinnert u zich de overspelige vrouw niet? Toen zij tot Mij werd 

gebracht, vervolgd en veroordeeld door de menigte, kwamen de Farizeeën en vroegen Mij: "Wat zullen 

wij met haar doen?" - De priesters verwachtten dat Ik zou zeggen: "Laat recht geschieden", maar zij 

antwoordden: "Hoe komt het dat U liefde predikt en toestaat dat deze zondaar gestraft wordt?" En als ik 

gezegd zou hebben: "Laat haar vrij", dan zouden zij geantwoord hebben: "In de wetten van Mozes, die u - 

volgens uw woorden - bevestigt, staat een bepaling die zegt: "Elke vrouw die op overspel betrapt wordt, 

zal gestenigd worden." 

Toen ik wist wat zij bedoelden, antwoordde ik hun woorden niet, boog mij neder en schreef de zonden 

der verdoemden in het stof der aarde. Opnieuw vroegen zij Mij wat zij met die vrouw moesten doen, en Ik 

antwoordde hun: "Laat hij die vrij is van zonde de eerste steen werpen." Toen erkenden zij hun 

overtredingen en vertrokken, terwijl zij hun gezichten bedekten. Niemand van hen was rein, en omdat zij 

voelden dat ik hen tot in het diepst van hun hart had doorzien, beschuldigden zij die vrouw niet langer; 

want zij hadden allen gezondigd. Maar de vrouw, en met haar anderen die eveneens het huwelijk hadden 

verbroken, toonden berouw en zondigden niet meer. Ik zeg u, het is gemakkelijker een zondaar te bekeren 

door liefde dan door strengheid. 

12 Mijn leer is in het geweten geschreven en kan niet worden uitgewist, want de essentie ervan is 

onsterfelijk zoals de geest die jullie bezitten. 

13 Jullie die Mij nu horen, leer en onderwijs hen die in andere volken wonen. Herinner hen aan Mijn 

woorden van het Tweede Tijdperk, totdat Mijn boodschap van dit Derde Tijdperk tot hen komt. 

14 Ik wil dat jullie erop toezien dat Mijn Woord andere landen bereikt voordat hun inwoners zich 

voorbereiden op het spreken over Mijn nieuwe manifestatie en dat wanneer jullie elkaar ontmoeten, jullie 

elkaar niet misleiden, maar dat jullie getuigen en zij Mijn woorden en werken bevestigen, in vervulling 

van Mijn gebod dat tot jullie zegt: "Hebt elkander lief". 

15 Ik heb u "gewenkt" tot Mijn leringen, om u te onderrichten en u te bevrijden van de zonde. Al zijn 

uw overtredingen groot, groter is mijn vergeving. Leef, doe ervaring op, ken Mijn Wet op deze weg van 

beproevingen en wisselvalligheden, en als je je laat leiden door je geweten, zul je Mijn Wet niet 

overtreden, noch de wetten van de wereld. Maar indien gij fouten maakt, zult gij er berouw over hebben en 

uw overtredingen zuiveren; en wanneer gij aan het einde van den weg zijt gekomen, zal er pijn noch 

wroeging zijn; gij zult in vrede zijn. 

16 In deze Derde Tijd wordt het Boek van de Meester opnieuw geopend voor de discipelen om hen de 

lessen van het ware leven te leren. Terwijl uw lichaam zich overgeeft aan stilte en bezinning, staat uw 

geest op om zich te laven aan Mijn woord. Het komt naar Mijn tafel om zich te voeden met het enige 

brood dat leven geeft. 

17 Voor ieder die zich op die ogenblikken (geestelijk) weet te verheffen, verdwijnt het lichaam 

waardoor Mijn woord wordt overgebracht, en hij ontvangt het uit de Goddelijke bron rechtstreeks in zijn 

geest. Je beseft dat vanaf het moment dat je Mij voor het eerst hoorde, er een licht in je geest schijnt. Het 

is het licht van Mijn Wijsheid dat jullie pad begint te verlichten, hoewel Ik jullie moet zeggen dat zij die 

Mij horen en Mijn leer niet doorgronden, nog steeds in duisternis wandelen. Het licht van hun ziel is nog 

steeds gedoofd. 

18 Het is Mijn wil om twaalfduizend kinderen van elke stam te merken. Maar waarlijk, Ik zeg u, niet 

alleen de gemarkeerden zullen Mijn licht bezitten; allen die Mijn onderricht volgen, zullen "kind des 

lichts" genoemd worden. 

19 Verkondig niet dat jullie Mijn discipelen zijn, bewijs het met werken van barmhartigheid. Velen 

verkondigen openlijk dat zij tot Mijn uitverkorenen behoren. Maar Ik stel hem op de proef door Mijzelf te 

verbergen in het hart van zijn eigen vijand, aan wie hij, in plaats van te vergeven, de slag teruggaf - een 

slag meer dan de wang van zijn broeder die Mijn aangezicht sloeg. Op dat ogenblik sprak Ik tot hem door 

middel van zijn geweten, en hij, er prat op gaand Mijn discipel te zijn, zeide tot Mij met een flauw 

berouw: "Vergeef mij, Meester." Toen dacht hij dat hij weer gezuiverd was en Mijn vergeving waardig, en 

hij vervolgde zijn weg. 



U 44 

100 

Toen zag ik een maagd tot hem komen wier hart en jeugd als een welriekende roos zijn. Zij zegt tot 

hem: "Ik kom tot u vol vertrouwen in uw deugdzaamheid, om u raad te vragen die als een schild zal zijn 

tegen de verzoekingen in mijn leven." Maar hij, die zijn taak en mijn onderricht vergeet, laat zich 

beheersen door onedele instincten en kijkt naar het meisje met onzuivere bedoelingen. Op dat ogenblik 

maak Ik Mijzelf bekend aan de slechte leerling en zeg tot hem: "Is dit dan wat Ik je geleerd heb?" De 

gevangene antwoordde mij: "Heer, niets is verborgen voor U." Beschaamd heeft hij zijn dagtaak 

voortgezet, terwijl Mijn stem hem onvergeeflijk vraagt, zo dikwijls als hij zich erop beroemt Mijn 

voorbeeld te volgen: "Ben jij Mijn apostel?" 

Toen liet Ik hem honger lijden en onmiddellijk verborg Ik Mij in het hart van een rijke zieke die, hoewel 

hij kisten vol goud heeft, niet de gezondheid heeft om ervan te genieten. Wanneer deze verneemt, dat een 

van Mijn discipelen in zijn nabijheid is, gaat hij naar hem toe en zegt tot hem: "Ik weet, dat gij mij gezond 

kunt maken, en daarom heb ik u opgezocht. Ik ben rijk, maar al mijn rijkdom heeft me niet geholpen om 

een geneesmiddel voor mijn ziekte te vinden." 

Donkere gedachten komen in het hart van de apostel als hij die belijdenis hoort, en hij zegt tot de zieke: 

"Ik zal mijn hand op uw hoofd leggen, en terwijl ik de naam van mijn Heer uitspreek, zal ik u gezond 

maken; maar deze genade zult gij rijkelijk moeten vergelden." De rijke patiënt antwoordde hem: "Neem 

mijn ceremoniële gewaden, mijn kisten, mijn huis, neem alles, maar genees mij!" En de zieke werd 

gezond, want zijn geloof en pijn waren zo groot, dat de Meester zich over hem ontfermde. 

De zieke gaf vol vreugde alles wat hij bezat aan de man, van wie hij geloofde dat hij hem genezen had, 

terwijl de slechte apostel bij zichzelf zei: "Nu ben ik niet meer arm, want omdat ik geworsteld en 

gezwoegd heb, is het rechtvaardig dat ik mijn beloning ontvang." Maar zie, op dat ogenblik klonk Mijn 

onverbiddelijke stem in zijn geweten en zei opnieuw tot hem: "Is dit Mijn leer? Weet je nog dat Jezus, toen 

Hij in de wereld was, betaling voor Zijn liefde zou hebben aangenomen? - Hij die kronen kon aandoen en 

alle schatten bezitten, terwijl Hij louter door aanraking genas en de doden opwekte met Zijn geschreeuw?" 

20 Er brak een strijd uit in het hart van die discipel, en hij zei tegen zijn Meester: "Waarom bent U zo 

onverzettelijk tegen Uw discipelen? Waarom laat U ons niet iets bezitten in deze wereld?" 

Maar de Meester antwoordde hem met vriendelijke stem: "Omdat gij op het ogenblik van uw verkiezing 

beloofd hebt afstand te doen van menselijke onbenulligheden in ruil voor een ware schat." 

21 De discipel antwoordt nog: "Moeilijk is de weg, zeer lang het werk des daags, wij arbeiden veel en 

oogsten niet op aarde. U wilt dat wij veel van mensen houden, ook al houden zij niet van ons." 

Toen de Meester hem aldus hoorde lasteren, zeide hij tot hem: "Het is goed, kind, wandel naar uw wil, 

bereik datgene, wat gij zo gretig nastreeft." En die man, die van zichzelf zei dat hij Mijn dienaar was, die 

bazuinde dat hij Mijn apostel was en die niet naar de stem van het geweten luisterde, ging op weg en vond 

daarop een schare zieken, die hij bijeenriep om hun te zeggen dat hij de bezitter was van de genezende 

balsem die alle kwalen geneest; maar hij zei ook tegen hen: "Ik ben behoeftig, wat kunnen jullie mij geven 

voor wat ik jullie geef?" 

Zij die arm zijn zeggen hem dat zij niets hebben, maar dat zij bereid zijn te werken, hun lijden te boven 

komend, om zich te verschaffen wat nodig is voor zijn betaling. - Deze overeenkomst lijkt goed voor die 

man die de handen begint op te leggen aan de zieken en tegelijkertijd uit hun handen de betaling ontvangt, 

die van tijd tot tijd toeneemt. Hij "zalfde" de zieken, maar zij werden niet beter; integendeel, zij werden 

ellendiger. Hij probeerde hen aan te moedigen, maar zij raakten meer en meer in verval. Toen de apostel 

zag dat de mensen hun vertrouwen in hem verloren, verdween hij heimelijk uit hun midden, een fortuin 

aan geld met zich meenemend en hen in angst achterlatend. 

22 Reeds ver daarvandaan wendde hij zich tot de woning van een rijk man, tot wie hij zeide: "Heer, ik 

kan u van dienst zijn, ik weet hoe ik moet werken, ik verlang dat u mij in uw prachtige woning aanneemt. 

Ik kan je troosten als je verdrietig bent, je belangen behartigen als je moe bent." 

"Wie zijt gij?" vroeg de rijke man hem, waarop de apostel antwoordde: "Ik ben de bezitter van een wet, 

een leer die zo machtig en overtuigend is, dat indien uw onderdanen ooit tegen u in opstand zouden 

komen, het voor mij voldoende zal zijn tot hen te spreken om hen weer tot gehoorzaamheid te brengen." 

23 Die rijke man was onder de indruk van die woorden, hij geloofde in die man en zei tegen hem: 

"Uw woorden openbaren grootheid, en als u ze vervult zoals u zegt, zal ik altijd geloven dat ze waar zijn." 

Daarop gaf de rijke man die man een positie en overhandigde hem de sleutels van zijn paleis. Deze laatste 
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won door vleierij het hart van zijn meester; maar nadat hij zijn meester uit zijn hart had verstoten en niet 

naar de stem van zijn geweten luisterde, veroorzaakte hij weldra een verandering in het leven van dat 

heerszuchtige huis: hij vernederde het kleine volk, verheerlijkte degenen die hem vleiden, deed de beste 

bedienden het huis verlaten, en verkwistte zijn rijkdommen tijdens feesten achter de rug van de meester. 

Maar de dag kwam dat de ogen van de heer van dat bezit werden geopend voor de werkelijkheid, en 

overtuigd van de valsheid van hem in wie hij al zijn vertrouwen had gesteld, toen hij hem woorden van 

grote macht en wijsheid hoorde uitspreken, riep hij hem bij zich om verontwaardigd te zeggen: "Is dit de 

leer die gij verkondigt? Bewijst gij zo de macht die gij beweert te hebben?" En onmiddellijk liet hij hem 

naar een kerker brengen, om later tot de galg veroordeeld te worden. Daar in de gevangenis begreep hij 

niet hoe een discipel van de Goddelijke Meester in gevangenschap kon komen, veel minder dat hij ter 

dood veroordeeld zou worden. Hij kon niet geloven dat deze beproevingen de wake-up call waren die hem 

tot bekering riep, om hem weer op het (rechte) pad te brengen. Toen smeekte hij de rijke heer, die hij 

bedrogen had, vurig, en beloofde hem, dat hij niemand meer zou overreden of bedriegen, en de rijke man, 

daarvan overtuigd, liet hem gaan. 

24 Toen die man nu vrij was, voelde hij het verlangen om nieuwe wegen te kennen, en toen hij die 

gevonden had, stortte hij zich erop. Opnieuw negeerde hij de roep van zijn geweten, en gaf zich als nooit 

tevoren over aan genoegens, waarbij zijn lippen de mond van godslastering werden. Zijn lichaam werd 

ziek, en zijn hart verviel in de diepste afkeer. Van stap tot stap was hij geleidelijk gezonken, totdat hij 

willoos in de diepten van een afgrond (van verdorvenheid) viel. 

Hij wist niet hoeveel tijd hij daar doorbracht, maar toen hij wakker werd, vroeg hij: "Waar ben ik? 

Waar is mijn erfenis? Ik spreek tot mijn Vader en Hij antwoordt mij niet; ik ben ziek en terneergeslagen en 

Hij komt mij niet te hulp; ik vraag om een woord van troost, van bemoediging, en Hij komt niet in mijn 

hart. Waar is dan die onderwijzing en die genezende balsem, die Hij mij gaf, en waardoor ik mij van zo'n 

groot verdriet zou kunnen verlossen? Ik wil mijn wonden dichtmaken, maar ze bloeden meer. Ik wil mijn 

hart vrede geven, maar het vreest meer. Wie ben ik? Is het bedrog, wat de Vader mij gegeven heeft?" En 

hij huilde hartverscheurend. 

25 Mensen van alle rangen en standen passeerden hem en keken hem onverschillig aan, niemand 

luisterde naar hem, niemand dacht aan hem of stopte, niemand voelde zijn pijn. Toen scheen het hem toe, 

alsof diepe duisternis hem omhulde, en toen hij dacht, dat hij zulk een groot lijden niet langer kon 

verdragen, en hij voelde, dat zijn geest op het punt stond zijn onzuiver lichaam te verlaten, hoorde hij een 

vriendelijke stem, die hem bekend was, zeggen: "Hier ben ik; ik ben nedergedaald tot waar gij zijt 

nedergezonken om u te helpen." 

Toen die man de vriendelijke stem van zijn Vader hoorde, vol vergeving en tederheid, kon hij het 

gewicht van zijn wroeging niet langer weerstaan en zei tot zijn Heer: "Kom niet bij mij, daal niet af in deze 

afgrond, ga niet binnen in dit hol van ondeugd, want hier is duisternis en slijk. Scheur uw kleed niet aan de 

distels; laat mij hier, want ik heb mijzelf daartoe veroordeeld." 

26 De Zoon weende, en door zijn tranen realiseerde hij zich hoe rechtvaardig zijn Vader was. De 

Vader keek niet naar de onzuiverheden van de zoon, noch naar de duisternis die hem omringde, noch naar 

het slijk waarin hij zich bevond. Hij zag alleen dat hij Zijn geliefde Zoon was, aan wie Hij vroeg: 

"Waarom is het zover met u gekomen?" En de Zoon antwoordde Hem: "Omdat ik veronderstelde dat Gij 

niet zo dicht bij mij waart en ik niet wilde geloven dat de stem van mijn geweten de Uwe was. Genees me 

niet, vandaag begrijp ik dat ik geen gezondheid verdien. Vergeef me niet, ik verdien uw vergeving niet. 

Laat me lijden in deze afgrond, laat me boeten voor mijn overtredingen." 

Toen de Vader zag dat de Zoon eindelijk de omvang van zijn overtredingen had ingezien, liet Hij hem 

niet langer lijden en liet het licht worden in dat wezen, dat die tranen de vlekken van de schande 

wegspoelden, en toen drukte de Vader op dat gebogen voorhoofd een kus van vrede; Hij tilde het zwakke 

en verslagen lichaam op en drukte het met oneindige liefde tegen Zich aan. 

27 Toen dat hart de tedere liefde van zijn Vader voelde, bereidde het zich voor om Hem voor altijd te 

volgen en om Hem voor altijd lief te hebben. Toen bemerkte hij, dat het licht, dat de Heer op zijn 

voorhoofd had geplaatst, opnieuw scheen; want de gaven, die God heeft geschonken, onttrekt Hij nimmer 

aan zijn kinderen. Maar wat Zijn genade van hen weerhoudt, zijn hun overtredingen tegen Mijn Wet. 
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Dus die geest ging op weg om de levensreis opnieuw te beginnen, maar met een groter licht - dat van 

zijn pijnlijke ervaring. De stem van het geweten werd door hem met helderheid gehoord. 
Tijdens de leringen werden van tijd tot tijd mensen geroepen die tot de 144.000 uitverkorenen behoorden. De 

Heer plaatste symbolisch Zijn licht op het voorhoofd van de persoon. 

28 Wie van hen, die Mijn onderricht dag aan dag hebben ontvangen, kan verlangen de paden van het 

lijden te bewandelen? Besef dat jullie die wegen al bewandeld hebben, dat jullie geest al grote 

beproevingen heeft doorstaan, dankzij welke jullie Mij vandaag vastberaden kunnen volgen. 

29 Ik heb u uitgezonden om uw zaad te vermenigvuldigen, en daartoe heb Ik u met Mijn licht op uw 

voorhoofd gemerkt, opdat gij, wanneer gij uitgerust zijt, u zult verspreiden naar de wegen, waar de mensen 

u verwachten. De deuren van de huizen zullen opengaan om u te verwelkomen, en de harten zullen u met 

blijdschap ontvangen. 

30 Er zullen zieken zijn die hopen op hun herstel. 

31 Ik, de Goddelijke Verlosser, zal tot allen komen door Mijn trouwe discipelen. Maar niet zoals in de 

Tweede Era: vandaag zal Ik, verborgen in het hart van Mijn afgezanten, tot de mensen komen, door hun 

mond spreken en Mijn inspiratie in hun geest laten binnendringen. Zo zal Ik, door de werken van liefde en 

barmhartigheid van Mijn discipelen, komen tot de zieken, tot hen die in nood verkeren en tot hen die 

dorsten naar vrede van geest en lichaam. 

32 Gezegend zijn de volkeren die hun wegen niet versperren en hun poorten niet openen voor Mijn 

boodschappers, want waarlijk Ik zeg u: dat volk zal gered worden. 

33 In deze strijd zullen sommigen vroeger geroepen en uitverkoren worden dan anderen; maar voor 

allen zal het uur komen en allen zullen de vervulling (van hun zending) onder de mensen zien. Sommigen 

zullen eerder beginnen en hun werk voltooien, anderen zullen later komen; maar uiteindelijk, wanneer u 

de grenzen van volmaaktheid bereikt, zal er groot noch klein zijn, u zult allen gelijk zijn in de liefde van 

de Vader en behoren tot Zijn volmaakte familie. 

34 Ik heb hun allen aan het begin van hun leven dezelfde gaven gegeven, maar terwijl sommigen door 

de ontwikkeling van hun deugd hebben kunnen opklimmen en groot worden, zijn anderen stil blijven 

staan, en weer anderen zijn afgedwaald. 
* In de geestelijke schepping 

35 Ik heb onder al Mijn kinderen geschenken van gelijke grootte verdeeld; daarom moet gij niet 

oordelen dat aan sommigen meer is gegeven dan aan anderen, noch dat de ene orde groter is dan de 

andere. In Mijn volmaakte wijsheid en rechtvaardigheid, en de schuld kennende van ieder van Mijn 

kinderen, heb Ik hun gegeven naar wat zij nodig hadden. 

36 Ik geef u deze uiteenzettingen opdat gij toegewijd zult zijn, want gij weet niets van uw lot, van uw 

verleden en van uw last van verzoening. 

37 Als jullie Mijn kinderen, door wie Ik Mijzelf kenbaar maak, als zeer begaafd beschouwen en hun 

gave zelfs begeerd hebben, dan zeg Ik jullie in dit verband dat het waarlijk een buitengewone genade is, 

zoals het ook de geestelijke verplichting is die zij tegenover de Vader hebben en hun verantwoordelijkheid 

kent geen grenzen. 

38 Neemt ieder zijn kruis op met liefde, maar zoekt geen plezier, eer of beloning, want je zult alleen 

pijn oogsten. 

39 Herinner je dat Ik je heb genezen met Mijn liefde, dat Ik je heb gereinigd van je vlekken en je 

wonden heb gesloten. Gedenk dat Ik de bitterheid van je lippen heb weggenomen, dat Ik je heb ontdaan 

van de vuile en haveloze kleren die je droeg om ze te vervangen door andere, zo wit als sneeuwvlokken. Je 

was de meest verachte en nu ben je er niet meer. Je kwam zonder erfenis, en vandaag weet je dat je een 

gave hebt. Daag de pijn niet langer uit, word niet langer paria's, keer niet langer terug tot de zondaars en 

beschouw jezelf niet onaantastbaar door in staat te zijn te vergeven wanneer je beledigd bent. 

40 Hoe vaak heb je me niet beloofd je broeders te vergeven, op welke manier ze je ook beledigen. Je 

hebt Mij om kracht gevraagd om te vervullen, en Ik heb het je gegeven. Maar hoe zelden heb je je geloften 

vervuld. 

41 Degenen die geprobeerd hebben vergiffenis te schenken, verdeel ik in drie groepen: De eerste 

wordt gevormd door hen die, toen zij een belediging ontvingen, niet wisten hoe zij zich moesten beheersen 
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en, Mijn onderricht vergetend, zich lieten meeslepen door duistere gevoelens en wraak namen door slag na 

slag te beantwoorden. Deze groep, verslagen door de verleiding, is de slaaf van hun passies. 

42 De tweede groep bestaat uit hen die, na beledigd te zijn, zich Mijn voorbeeld herinneren, hun 

lippen sluiten en hun impulsen bedwingen, om daarna tot Mij te zeggen: "Heer, ik ben beledigd geweest, 

maar in plaats van Mij te wreken, heb Ik vergeven." Maar Ik, Die de harten doorgrond, heb in hem de 

wens ontdekt dat Ik hem zou wreken door Mijn gerechtigheid over zijn broeder te laten zegevieren. 

Deze groep zit nog midden in het gevecht. 

43 De derde groep, de kleinste, bestaat uit hen die Jezus tot voorbeeld nemen en die, wanneer zij 

beledigd zijn, vol medelijden met hun broeders tot de Vader opstaan en tot Mij zeggen: "Heer, vergeef het 

hun, want zij weten niet wat zij doen. Zij hebben Mij beledigd, maar in werkelijkheid hebben zij Mij niet 

beledigd, maar zichzelf. Daarom vraag ik voor hen Uw barmhartigheid en dat Gij Mij toestaat hen slechts 

goed te vergelden." Dit is de groep die heeft overwonnen. 

44 Uw geweten, dat volmaakte werken van u eist en verwacht, zal u niet met rust laten zolang u niet 

weet hoe u ware vergeving op uw broeders kunt uitoefenen. 

45 Waarom zoudt gij hen haten die u beledigen, terwijl zij slechts trappen zijn, opdat gij tot Mij zoudt 

komen? Als je vergeeft, zul je verdiensten verwerven, en wanneer je in het Koninkrijk der Hemelen bent, 

zul je op aarde diegenen erkennen die je bij je geestelijke opgang hebben geholpen. Dan zult gij de Vader 

vragen dat ook zij de middelen vinden om zich te redden en tot hun Heer te komen, en uw voorspraak zal 

hen die genade doen verkrijgen. 

46 Probeer ook niet de verborgen gevoelens van uw naaste te ontsluieren, want in ieder wezen bestaat 

een geheim dat alleen Ik mag kennen. Maar als gij datgene zoudt ontdekken, wat - daar het alleen aan uw 

broeder toebehoort - voor u heilig moet zijn, maak het dan niet bekend, scheur die sluier niet af, maar 

maak hem juist dikker. 

47 Hoe dikwijls heb ik mannen het hart van hun broeder zien binnendringen tot zij zijn zedelijke of 

geestelijke naaktheid ontdekten, om zich daarover te verkneukelen en het onmiddellijk bekend te maken. 

Laat niemand van hen, die op deze wijze het vertrouwen van een medemens heeft geschonden, verbaasd 

zijn, als iemand hem in de loop van zijn leven ontmaskert en belachelijk maakt. Laat hem dan niet zeggen, 

dat het de el der gerechtigheid is, die hem meet, want het zal de el der ongerechtigheid zijn, waarmede hij 

zijn broeders heeft gemeten. 

48 Respecteer anderen, bedek met uw mantel van barmhartigheid hen die ontmaskerd zijn, en 

verdedig de zwakken tegen de roddel der mensen. 

49 Discipelen, Ik verbied jullie niet te studeren in de boeken die jullie het goede leren, maar als jullie 

ze niet vinden, dan hebben jullie hier Mijn onderricht, dat in al zijn eenvoud en bescheidenheid meer 

wijsheid bevat dan alle boeken. Prent het daarom in het binnenste van uw hart, doorgrond het, opdat het 

het zal zijn dat u leidt in al uw werken. 

50 Zij die huilend onder de schaduw van deze boom door de vele beproevingen van het leven zijn 

gekomen, hebben de troost en de versterking van Mijn liefde gevonden. 

51 Gezegend is hij die luistert naar Mijn woord in de Derde Era, want hij zal niet dwalen. Op het 

ogenblik van zijn (lichamelijke) dood zal zijn geest herrijzen tot het eeuwige leven en veilig het pad 

bewandelen dat hem na dit leven wacht. 

52 Zalig hij die geduldig zijn lijden draagt, want juist in zijn zachtmoedigheid zal hij de kracht vinden 

om zijn kruis te blijven dragen op zijn weg van ontwikkeling. 

53 Welgelukzalig is hij die de vernedering met nederigheid verdraagt en in staat is te vergeven wie 

hem beledigd hebben, want Ik zal hem rechtvaardig maken. Maar wee degenen die oordelen over de daden 

van hun broeders, want zij zullen op hun beurt geoordeeld worden! 

54 Gezegend is hij die het eerste gebod van de wet vervult en Mij liefheeft boven al het geschapene. 

55 Gezegend is hij die Mij laat oordelen over zijn rechtvaardige of onrechtvaardige zaak. 

56 Mijn onderricht vernieuwt u, sterkt uw geest, zodat wanneer uw lippen zich openen om Mijn 

onderricht te herhalen, zij zich sluiten voor godslastering of vervloeking. 

57 In deze tijd ben Ik gekomen om opnieuw water te geven aan het zaad dat Ik in de tweede Era in uw 

hart heb geplant. 
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58 Vanaf de eerste tijden heb Ik gezocht naar de vorm waarin Ik Mijzelf hoorbaar en begrijpelijk kon 

maken voor de mensen. Daarom heb Ik rechtvaardige mensen en profeten in deze wereld gezonden, opdat 

zij met hun woorden en werken boodschappers zouden zijn van Mijn wil en Mijn geboden. 

59 In het Eerste Tijdperk sloot Ik een verbond van liefde met Abraham wegens zijn gehoorzaamheid 

aan Mijn bevel, en Ik beloonde zijn standvastigheid, zijn ijver en zijn trouw door zijn nageslacht te 

zegenen en te vermenigvuldigen. Om zijn gehoorzaamheid en geloof op de proef te stellen, eiste ik van 

hem het leven van zijn zoon Izaäk, die hij zo liefhad. Maar Ik hield hem tegen, want in zijn hart had hij 

reeds zijn gehoorzaamheid bewezen, en dit was voor Mij voldoende. 

60 Izaäk was de vader van Jakob, aan wie het was gegeven de weg van de volmaaktheid van de geest 

te aanschouwen, gesymboliseerd in een trap die op de aarde stond en verloren ging in het oneindige, en 

waarop geesten in de vorm van engelen opstegen en neerdaalden. 

61 Deze drie patriarchen vormen de stam van het volk Israël, waaruit twaalf takken en een oneindig 

aantal bladeren zijn voortgekomen; maar de vrucht ervan is nog onrijp. 

62 Het volk Israël ontving de Wet toen zij op pelgrimstocht waren aan de voet van de berg Sinaï. 

Mozes, de leider ervan, ontving de tafelen der wet en de (goddelijke) inspiratie. De doortocht door de 

woestijn werd gedaan om de harten te zuiveren, te vergeestelijken en het geloof in de onzichtbare God in 

hen aan te wakkeren. 

Toen het volk in het Beloofde Land kwam en het in bezit nam, was het geloof in hun Heer diep in hun 

geest gegrift, en zij beoefenden een eenvoudige maar verheven aanbidding van God, waarin hun hart 

gesterkt werd. Maar zie, de kinderen der kinderen volhardden niet in geloof en vergeestelijking, en toen 

andere - heidense - stammen hun afgoderij en bijgeloof in de boezem van het volk Israël brachten, 

verdeelden zij het geestelijk en aards. Daarop stonden de profeten op, die de scharen vermaanden en Mijn 

oordeel over hen aankondigden wegens hun ontrouw en zonde; maar de profeten werden bespot en 

sommigen werden ter dood gebracht. 

63 Ik zeg u dit, omdat gij geestelijk waarlijk het zaad zijt van die eerste aartsvaders en van de 

"schapen" van Mozes; maar ik zeg u ook, dat gij behoort tot de vruchten, die in deze tijd tot rijpheid zullen 

komen en leven en pit aan de mensheid zullen geven. 

64 Christus heeft toen het geboomte des levens bewaterd met zijn bloed, en heden komt Hij het 

opnieuw bewateren met zijn goddelijk woord, opdat de vruchten van liefde en barmhartigheid van al zijn 

kinderen rijp mogen worden. 

65 In deze tijd kom Ik om alle fanatisme en afgoderij van uw harten te bestrijden, want 

vergeestelijking laat geen vergeestelijking toe. Hij die Mijn geestelijke leer met fanatisme beoefent, doet 

Mijn wil niet, noch heeft hij Mijn leer juist geïnterpreteerd. 

66 Waarom materialiseren de mensen in deze tijd nog steeds de aanbidding van Mijn Goddelijkheid, 

hoewel Ik sinds het Eerste Tijdperk in het Eerste Gebod van Mijn Wet verboden heb dat men Mij zou 

aanbidden in figuren en beelden die door mensenhanden zijn gemaakt? 

67 Mijn Woord zal in deze tijd strijden als een tweesnijdend zwaard om alle dwaling uit het menselijk 

hart te verwijderen, zodat het zich vrij van onwetendheid kan verheffen tot Mijn Goddelijkheid en de 

vereniging van geest tot geest kan bereiken. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 45  
1 Het licht van Mijn Geest daalt op u neer. Ik kom u de schat van vrede geven en u bekleden met het 

feestkleed van nederigheid. Indien de mensheid uw kleed in stukken wil scheuren, laat haar dat dan doen, 

want deze stukken zullen dienen om hun naaktheid te bedekken. 

2 Onder deze scharen zijn er die, zonder Mij gezien te hebben, Mij geloven, Mij liefhebben en Mij 

volgen. Gezegend zijn zij, want zij zullen in het beloofde land zijn. 

3 Op deze dag gedenken jullie de opstanding van jullie Meester, en waarlijk, Ik zeg jullie dat velen 

van jullie zullen opstaan tot het leven van genade door het licht van Mijn Woord. 

4 Ik ben alleen als mens geboren en gestorven, want als God had ik geen begin, noch zal ik een einde 

hebben. Jezus werd geboren uit de zuivere liefde die de Vader voor de mensheid heeft, en nam de 

menselijke gestalte aan in de schoot van een kuise maagd, van tevoren uitgekozen door de Schepper. 

5 De woorden en werken van Jezus waren het pad dat Hij voor u uitstippelde, het pad dat u naar het 

Koninkrijk der Hemelen zal leiden. Door het lichaam van Jezus voelde Christus alle pijnen en angsten van 

de wereld, Hij ervoer de doodsstrijd, en Hij was bereid om in de geest binnen te gaan in de krochten der 

duisternis, waar ook de geestelijke wezens Hem opwachtten. Maar ik zeg u, de pijn van Jezus in het 

sublieme uur van Zijn lijdensweg aan het kruis werd door niemand begrepen. Er was een ogenblik dat Hij 

Zich alleen voelde tussen hemel en aarde, gegeseld door de ontketende elementen en verlaten door Zijn 

discipelen. Het gebeurde toen dat Hij uitriep: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?" - Het 

volk verstootte Hem uit hun midden, en Zijn Geest verliet Hem. 

6 Vanwege Mijn macht had Jezus ongevoelig kunnen zijn voor lichamelijke pijn; maar Ik ben niet 

gekomen om jullie te bedriegen wat Mijn menselijke natuur betreft. Mijn pijn was ongekend, Mijn dood 

was echt, en Mijn bloed echt bloed. 

7 Terwijl het lichaam van de Meester in het graf lag, verlichtte de goddelijke Geest de plaatsen waar 

rechtvaardigen en zondaars op Hem wachtten, opdat Zijn barmhartigheid hen zou leiden naar een nieuwe 

tijd. Want het bloed van het Lam opende de weg van geestelijke ontwikkeling, niet alleen voor de wezens 

van deze wereld, maar ook voor die van de geestelijke vallei. 

Nadat deze zending van liefde in allen was volbracht, versmolt het Lichaam van Christus met de 

Goddelijke Geest op dezelfde wijze als Hij de menselijke gedaante had aangenomen. 

8 Aangezien het lichaam van Jezus niet uit de "aarde "* was voortgekomen - waarom zou hij het dan 

eer hebben bewezen, zoals alle mensen doen? 

Hij had je gezegd: "Mijn koninkrijk is niet van deze wereld." 
* d.w.z. geschapen volgens de natuurwetten van de aarde 

9 Door naar Mijn onderricht te luisteren, ontwaakt uw geest tot nieuw leven, omdat hij het brood van 

eeuwig leven heeft gegeten, dat Mijn Woord is. Sterk u met Mijn onderricht, want de tijd nadert dat de 

mensen u als hongerige wolven zullen bespringen om u te oordelen, en het is niet Mijn wil dat u uw geloof 

en uw vrede in handen van uw vervolgers laat. 

10 Profiteer van de tijd nu Mijn manifestatie nog in deze vorm bij jullie is, want als jullie vandaag je 

lampen niet aansteken, zullen jullie morgen terugverlangen naar deze tijd van leringen en genaden, en 

zullen jullie wenen van verlangen om Mijn Woord nog eens te horen. Velen zullen zeggen: "Meester, wat 

zou ik er voor over hebben om nog eens een van Uw onderwijzende toespraken te horen, door hen die ik 

zo veroordeeld heb als onvolmaakt." 

11 Gebruik Mijn onderricht waarlijk, nu Ik het u breng door bemiddeling van deze kinderen van Mij, 

die Ik heb uitverkoren en bereid. Ik heb woorden van wijsheid en liefde van hun lippen doen vloeien. In 

overgave hebben zij zich afgekeerd van de wereld, en omwille van U drinken zij een beker van lijden, 

wetende dat zij het werktuig zijn van de Vader voor Zijn vereniging met U. 

12 Ook al haast u zich naar deze nederige ontmoetingsplaatsen om Mijn woord te horen op dit 

ogenblik, toch kunt u uw gebed opzenden op de plaats waar u bent: Of het nu in de stille kamer is, of waar 

u uw dagelijks brood verdient, op de weg, in het dal, of aan de oever van een rivier - overal hoor ik uw 

smeekbeden. 

13 Leer je hart te zuiveren en je geest tot Mij te verheffen, zodat je geestelijke gemeenschap (met Mij) 

kunt ontvangen. Vergeet niet dat je Mij draagt in het diepste van je wezen. Verheft u tot Mij, opdat, 
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wanneer het laatste ogenblik van 1950 aanbreekt, uw geest niet vervuld zal zijn van schrik, zeggende: 

"Meester, Gij hebt u van ons afgekeerd." Waarlijk, Ik zeg jullie: wie zich voorbereidt, zal zich vanaf dat 

moment geestelijk met Mijn Goddelijkheid verenigen. 

14 Indien gij een van de vele leerstukken zoudt gebruiken, die Ik u gegeven heb, en de leer daarvan 

zou de wet zijn, die alle handelingen van uw leven leidt, waarlijk, Ik zeg u, dan zou het niet meer nodig 

zijn, dat Ik in uw midden ben, want in wat gij tot nu toe gehoord hebt, ligt al Mijn onderricht besloten. 

15 Nogmaals geef Ik u Mijn woord, opdat uw geest mag voelen dat hij aan het feestmaal van het 

eeuwige leven is. Verfris u, zoals Mijn apostel Johannes, door de openbaringen van de wereld aan gene 

zijde te aanschouwen. 

16 In die tijd zal alle ongeloof onder u verdwijnen, want Ik zal u verlaten als een lamp van geloof, 

ontstoken onder de mensen. 

17 Telkens wanneer Ik Mijzelf aan jullie voorstel en jullie Mijn Woord geef, verdwijnt jullie pijn 

omdat jullie geest Mijn aanwezigheid voelt en verfrist wordt door Mijn liefde. 

18 Niet alleen zij die op deze ontmoetingsplaatsen bijeenkomen luisteren naar Mij, maar grote 

legioenen geesten zijn bij deze manifestatie aanwezig en ontvangen Mijn licht. Onder deze scharen zijn er 

die op aarde uw ouders, uw metgezellen en uw kinderen waren. Allen zijn bezig de evolutieladder te 

bestijgen. 

19 Je hart is vervuld van vreugde als je Mij zo hoort spreken en je voelt dat het de heerlijkheid van de 

Vader Zelf is die zich op deze ogenblikken opent om haar genade uit te storten over ieder schepsel van de 

Heer. 

20 Het licht van Mijn Liefde, dat de ontwikkelingsweg van al Mijn kinderen heeft verlicht, heeft 

sommige wetenschappers in verwarring gebracht toen zij tot de ontdekking kwamen dat de oorsprong van 

de schepping niet is zoals zij zich die hadden voorgesteld. Maar Ik zal tot hen spreken vanaf de berg, en de 

kracht van Mijn stem zal de aarde doen schudden door de elementen en hen de waarheid tonen. 

21 Mensen, als jullie in gemeenschap willen komen met Mijn Goddelijkheid, kijk dan niet naar deze 

stemdragers door wie Ik Mijzelf manifesteer, als naar hogere wezens. Bestudeer en doorgrond Mijn 

Woord, dan zult u zich voelen alsof u in Mijn heiligdom bent en u verheugen in de geestelijke betekenis 

van Mijn Leer. Zo zult gij sterk worden om te getuigen dat dit het Derde Tijdperk is en dat Ik Mij daarin 

aan de mensen heb geopenbaard als de Heilige Geest. 

22 Ik kies thans Mijn nieuwe discipelen uit de mensheid en zeg tot de mannen: "Vernieuw u" en tot de 

vrouwen: "Zondig niet meer". Jullie allen zijn gezuiverd door mijn vergeving, zodat jullie een nieuw leven 

kunnen beginnen. 

23 Jullie die veel bitterheid hebben geproefd - drinkt nu melk en honing uit deze beker van liefde, die 

ik jullie aanbied. 

24 Verheugt u dat u dit geestelijk goed bezit. Treur niet te veel over het onderhoud van het lichaam; 

bedenk dat Ik u gezegd heb: "De mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat van God komt." 

25 U allen vond Ik verloren, en Ik wees u de weg, en zeide tot u: Ik ben de Weg, de Waarheid en het 

Leven; volgt Mij tot het einde." 

26 Ik heb niemand gedwongen Mij te volgen en Ik bedreig niemand als hij dat niet doet. Zeker is er 

de wet van verzoening - die ieder voor zichzelf veroorzaakt - opdat zijn ziel zich kan ontwikkelen en haar 

zuivering en licht kan bereiken. Maar de hel van eeuwig vuur bestaat niet, evenmin als er een straf van 

God bestaat. Interpreteer niet verkeerd wat u in het verleden is verteld door middel van allegorieën. 

27 Heden luistert gij naar Mij, en ieder erkent zijn zending, terwijl Elia, als onvermoeibare dienaar 

des Heren, de 144.000 nieuwe discipelen verzamelt, 12.000 kinderen uit elke stam van dit volk, zodat zij 

op hun voorhoofd het merkteken ontvangen dat hen identificeert als Trinitarisch-Mariaanse Geestelijken. 

28 Wanneer je je uitgeput voelt op de weg van het leven, kom dan bij Mij en rust uit terwijl je luistert 

naar dit woord, want Ik ben nog steeds bij je. 

29 Dit woord is het brood dat ik naar je mond breng. De spirituele betekenis is het kristalheldere 

water dat je helpt je ziel te zuiveren van al zijn vlekken. 

30 U bent bang dat de stormen u van deze weg zullen afbrengen, en dat u op uw beurt zwak zult 

worden voor de hartstochten van het vlees. Jullie vrezen de praatjes van de mensen, hun oordelen, jullie 

vrezen de wereld die jullie van Mij verwijdert met haar veelvoudige verleidingen. 
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31 Daar gij Mijn woord niet begrepen hebt, meent gij, dat Ik van u eis, dat gij al het materiele opgeeft 

en er afstand van doet, terwijl Ik u leer aan de geest te geven wat hem toebehoort en aan de materie wat u 

toebehoort. Zolang je in het tranendal bent, zul je de volmaaktheid niet bereiken. Maar jullie moeten jezelf 

toerusten met de liefde en barmhartigheid die jullie onder je broeders verspreiden om het geestelijke dal te 

bereiken en de vruchten van jullie zaaien te plukken. 

32 Het mysterie dat Ik jullie openbaar, is Mijn eigen Geest, die voorbij de ladder van Jakob is. Ik sta 

niet op de ladder, want ik ben perfect. Daarop zijn alleen de wezens die naar volmaaktheid gaan. - Wie kan 

voelen dat Mijn Leer als een zware last op zijn geest rust? Als u zijn gewicht vergelijkt met dat van een 

kruis, zult u begrijpen dat Ik nu uw helper ben*.  

* Zie noot 8 in de bijlage 

33 Wie kan zich van Mij verwijderen, daar Ik overal ben? Sommigen trachten zich uit Mijn 

Aanwezigheid te verwijderen om heimelijk de zaden te zaaien die Ik hun heb toevertrouwd en de oogst 

voor zichzelf te oogsten, maar Ik geef jullie de vruchtbare velden. Zij die zich trachten te verwijderen 

zullen de woestijn in moeten gaan. - Wanneer hebben ze een zaadje zien ontkiemen in het wit-hete zand? 

Daar zullen zij het feest, dat gij met Mij viert, niet bijwonen, noch zullen zij in hun eenzaamheid luisteren 

naar het getier van de vogels, die u met hun lied hebben verrukt. 

34 Wie in zijn hart het verlangen heeft gevoeld om het kruis te verlaten, heeft het doel en de 

bestemming ervan niet begrepen. 

35 Hoevelen van u pleiten schuldig en zondig voor Mij, en toch behoren zij tot hen die Mij 

liefhebben! Hoevelen zeggen dat zij Mij liefhebben, maar hebben niet eens geloof in Mij! Zij geloven 

wanneer zij weldaden ontvangen, maar wanneer hun een beproeving overkomt, verloochenen zij Mij! 

36 Deze Derde Tijd is een uitnodiging aan uw geest geweest, een oproep aan u om de genade te 

hebben om te behoren tot degenen die de goddelijke vrucht van de Drie Keer ontvangen. 

37 Toen de mensheid op het toppunt van corruptie was, daalde het licht van Mijn Geest neer, 

getransformeerd in woorden die de mens kon begrijpen, om hem te redden. Zij wijzen hem de weg van 

zijn verzoening, helpen hem die te volbrengen, en doen hem de beloning verstaan die hem wacht. 

38 Tot jullie die Mij horen zeg Ik: draag geen smerig stof op je "sandalen", zoek Mij, Ik ben jullie 

redding. Ik ben de boot die jullie van de schipbreuk gered heeft, die jullie weggevoerd heeft van de woeste 

zee van de zonde, om jullie naar het land van de belofte te brengen. 

39 Waarom ben je pijn tegengekomen op je reis door het leven? Waarom hebben je voeten geschuurd 

tegen de kiezelstenen van het pad? Waarom kwelt de dorst u als vermoeide zwervers? Het is omdat gij 

vroeger dezelfde weg hebt afgelegd en de weg niet hebt schoongemaakt voor hen die na u kwamen, omdat 

gij niet wist dat gij die weg opnieuw zoudt moeten afleggen. Maar als je nooit de dorst hebt gelest van 

iemand die dorst heeft, hoe kun je dan verwachten dat iemand de jouwe lest? 

40 Ik alleen les de dorst van je geest naar liefde en vrede. Mijn woord is kristalhelder water dat onder 

jullie wordt uitgestort. Geniet ervan als u het drinkt, nodig uw broeders uit om dat ook te doen, en waarlijk 

ik zeg u, u zult uiteindelijk eenheid en vrede in de zielen ervaren. 

41 Indien in het tweede tijdperk uw ogen Mij zagen omdat Ik als mens kwam, heden kom Ik in geest. 

Ook al hebben jullie fysieke ogen Mij niet gezien, de gevoeligheid van jullie geest heeft Mij zeker gevoeld, 

want Ik maak Mijn aanwezigheid voor jullie voelbaar. Wie van hen die Mij horen heeft Mij niet gevoeld 

in de versnelde slag van zijn hart? Wie van u heeft niet beefd bij Mijn woord, dat is als een doordringende 

blik die met zijn licht uw geest bereikt? 

42 Ik spreek tot u als Meester, niet als rechter. Zoekt Mij niet als rechter, want in plaats van oordelen 

zal Ik troost en leven onder u verspreiden. 

43 Ik heb uw ogen geopend opdat gij moogt beseffen dat Mijn wet op aarde is bezoedeld, maar niet 

opdat gij moogt oordelen over hem die haar overtreedt. Leer Mijn wet, opdat gij niet zult dwalen, wanneer 

de mensen die voor u verbergen, en opdat gij zult weten, hoe gij hem moet leiden, die in de duisternis 

wandelt. 

44 U bent niet gekomen om iemand te vernederen. In waarheid, ik zeg u: Voordat dit gebeurt, zou het 

beter voor u zijn niet over Mijn werk te spreken, of dat de dood uw leven afsnijdt. 
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45 Mensen, jullie weten niet wat ik voor jullie in petto heb. Denk niet, dat wat gij tot heden hebt 

gehoord, alles is wat Ik u te zeggen heb; Ik zal u nog grote leringen openbaren; zeer grote gaven zullen 

zich in u ontvouwen. 

46 Mijn onderricht komt u te hulp opdat gij zult slagen in de vereniging van uzelven van geest tot 

geest met uw Vader, want daarin ligt uw heil. Open uw hart, opdat gij de schat van Mijn Woord in u 

moogt bewaren, totdat het ogenblik komt, waarop gij het aan uw broeders moet openbaren. Want dit is het 

woord dat de zondaar verandert en de zieke geneest. 

47 Het spoor dat ik jullie in deze tijd nalaat is niet van bloed, maar van licht. Kom tot Mij, discipelen, 

en herstel van jullie lijden. Verzacht met Mijn woord jullie honger en dorst naar liefde en vrede, opdat, 

wanneer Ik jullie overladen heb met geestelijke goederen, jullie zullen zijn als de maagden uit Mijn 

gelijkenis: met brandende lampen, in afwachting van de kuise Echtgenoot, opdat jullie Hem zullen 

ontvangen wanneer Hij aan jullie deur klopt. 

48 Wie mijn woord in zijn hart bewaart en erin gelooft, zal vrede en geluk hebben op de wegen van de 

wereld en zal zijn geestelijke opgang bereiken op de weg, die naar mijn koninkrijk voert. 

49 Met liefde geef Ik u Mijn woord om u waar leven te geven en om u te leren hetzelfde te doen onder 

de mensen, waar er zovelen dood zijn voor het geloof. Alles wat je in Mijn naam doet, zul je tot bloei zien 

komen in je broeders. Maar als jullie in plaats van te zegenen, lasteren of onderweg oordelen over jullie 

naasten, voorwaar, Ik zeg jullie, dan zullen jullie jezelf veroordelen, want met de maatstaf waarmee jullie 

meten, zullen jullie gemeten worden. 

50 Als je Mij gekwetst hebt, vraag Mij dan om vergeving. Als je broer je pijn heeft gedaan, vergeef 

hem dan, misschien weet hij niet wat hij gedaan heeft. Als je daarentegen nog steeds pijn hebt, ook al heb 

je zoveel licht door de leringen die je ontvangt, kun je niet zeggen dat je onschuldig bent. 

Indien gij aanstoot zoudt geven, zoudt gij harder zijn dan de steen; want Ik leer u, opdat gij edel moogt zijn 

jegens uw broeders. 

51 Bestudeer Mijn Woord, zodat de dood u niet onvoorbereid verrast, en zodat duisternis niet de weg 

versluiert voor uw geest om zich te ontwikkelen. Mijn Instructie is het enige boek dat waarheid bevat van 

het eerste tot het laatste woord. Dit boek heb Ik in deze tijd opnieuw voor u geopend, om u te wekken tot 

het eeuwige leven en om u te verenigen in Mijn omsluiting van liefde, want Ik zie u verloren als schapen 

zonder herder. 

52 Hier is de stem van Hem die de geesten roept om hen te bevrijden van de moeilijkheden van de 

wereld. Sommige van Mijn kinderen herkenden de stem, anderen niet, omdat hun verstand, verblind door 

het materialisme van deze tijd, het niet herkende. Maar Ik, de Herder, die de negenennegentig schapen heb 

in de kudde van Mijn liefde, die Mijn Koninkrijk is, ben naar de aarde gekomen om het verlorene te 

zoeken. 

53 Hoe lang hebt gij u niet gevoed met bittere vruchten die u de zoetheid van de vrucht van het ware 

leven deden vergeten, en pas toen gij Mijn woord hoorde, hebt gij weer ervaren wat de ware voeding van 

de geest is. 

54 In het verleden heb je tevergeefs gezocht en gezocht naar de weg van je geestelijke opgang, omdat 

je terneergedrukt was door de pijn van je zonden. Vandaag heb Ik u verenigd, Ik heb u vermeerderd, en Ik 

heb u uw gaven doen kennen. Maar waarlijk, Ik zeg u: voordat gij door deze genade in ijdelheid vervalt en 

de zondaar wilt oordelen, of wilt trachten degene die tekort is geschoten te vernederen, gedenk en 

overdenk de Leer die Ik u in het Tweede Tijdperk heb gegeven, toen de overspelige vrouw voor Mij werd 

gebracht; gedenk de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar, en die van de barmhartige Samaritaan. De 

spirituele betekenis van die leringen is eeuwig. Vandaag, morgen, en voor altijd, kunt u ze in uw leven in 

praktijk brengen. Het zijn gelijkenissen die Ik u in het Tweede Tijdperk heb gegeven, nu eens aan de oever 

van een rivier, dan weer in de woestijn of op een berg; het was de Goddelijke Boodschap die Ik u in Jezus 

bracht voordat de mensen Mij grepen om Mij te veroordelen en Mij te kruisigen in Jeruzalem. 

55 Het was Mijn wil dat Mijn woord in jullie harten zou wonen, zodat barmhartigheid en liefde eruit 

zouden vloeien en jullie erop uit zouden trekken om zieken te genezen zonder een beloning te verwachten, 

omdat jullie goed doen uit liefde voor jullie broeders. 
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56 Noemt u geen geestelijken als u in uw hart afkeer voelt voor de zieken of afkeer voelt wanneer hun 

lichamen in lompen zijn gewikkeld. Gij zult Mijn discipelen niet zijn, zolang gij u van de zondaars 

scheidt, uit vrees dat uw hart besmet zal worden. 

57 Zie, hier is Mijn nieuw woord, dat gij zult verenigen met hetgeen Ik u in het verleden heb gegeven. 

Door de geesten van verschillende tussenpersonen heb Ik het u in deze tijd gegeven, opdat gij daarin de 

bevestiging zoudt vinden dat wat door één mond is gezegd, door allen is gezegd. 

58 Bereidt u voor, mannen en vrouwen, want onder u zijn zij door wie Ik u Mijn woord zal geven. 

59 Hier is de echtgenoot, die aan de deuren der maagden klopte, en toen zij hem verwachtten, 

openden zij voor hem, en gebood hem binnen te gaan, en een feest werd in hun huis gehouden. 

60 Sommigen onder u hebben aan de tafel der liefde gezeten om het brood van Mijn Woord te eten en 

de wijn te drinken die de Goddelijke essentie van Mijn Woord is. Hoevelen van jullie waren ook met Mij 

in de Tweede Era, luisterend naar Mij. Anderen zagen Mijn apostelen in de provincies, die het zaad van 

het geloof in Christus in de harten zaaiden en de bewijzen van de waarheid aan de mensen brachten, de 

zieken genazen, melaatsen rein maakten en de bedroefden troostten. Maar zij die toen niet aan de maaltijd 

deelnamen, zullen heden eten, en zij die niet in de wereld waren, zullen heden zijn. 

61 Ik ben bezig mijn discipelen opnieuw te kiezen. Herinnert u, dat Ik in de tweede Era de voeten 

waste van de twaalf apostelen, die Ik volgens Mijn barmhartigheid had uitgekozen, en Ik drukte hun een 

kus van liefde toe, opdat gij zoudt begrijpen: Als de Heer dit deed, wat moet je dan met je broeders doen? 

62 Vol ootmoed kom Ik u troosten en redden, opdat gij, wanneer gij u van uw taak kwijt zult raken 

om de mensen de weg te wijzen, een spoor van zachtmoedigheid op uw weg zult nalaten. Wie zijn voeten 

niet heeft gewassen voordat hij aan zijn dagtaak begint, welk spoor van reinheid zal hij kunnen 

achterlaten? 

63 Hier is het Lam dat Zichzelf vrijwillig opofferde opdat Zijn bloed het symbool zou zijn van het 

leven in al Zijn kinderen, en opdat Zijn merkteken de geestelijke ontwikkelingsweg van de mensheid zou 

markeren. 

64 Ik zie onder u hen die Mij zullen volgen, maar ook hen die tranen zullen moeten vergieten en die 

grote geloften zullen afleggen om Mij later de rug toe te keren. Ik ben nog onder u; benut de ogenblikken, 

want spoedig zal Ik u achterlaten en vanuit het oneindige de vervulling aanschouwen van hen die deze 

erfenis hebben ontvangen. Een ieder die zijn hart zuivert om Mijn Woord door te geven, zal sterk zijn door 

zijn zuiverheid, barmhartigheid, liefde en nederigheid. Maar hij die zichzelf verheft en Mijn Werk 

verraadt, zal zwak zijn tegenover de verzoekingen. 

65 Uw volk heeft zijn poorten geopend, waardoor grote scharen uit verschillende volken zijn 

gekomen; want Ik heb u gezegd, dat er in deze tijd niet twaalf uitverkorenen zullen zijn, maar 

twaalfduizend uit elk van de twaalf stammen - honderdvierenveertigduizend die Mijn Woord aan de 

mensheid zullen brengen. Sommigen zijn in de Geestelijke Vallei, anderen in de Materie. Zij, die aan gene 

zijde leven en deze leer niet hebben gekend, zal Ik doen wederkomen in het vlees, om hen allen op aarde 

te verzamelen. Zij zullen het zijn die uit liefde voor hun broeders het offerkruis zullen dragen en de beker 

der bitterheid zullen drinken. 

66 Heden eet gij het brood en drinkt gij de wijn van het Koninkrijk der hemelen door de geestelijke 

zin van Mijn leer, terwijl de mensheid deze leer blijft uitbeelden met het brood en de wijn van de aarde. 

67 Verzamelt u rondom Mij, opdat gij elkander moogt beschermen en u sterk moogt gevoelen, want 

de wolven liggen op u te wachten, en de farizeeërs, die zich verbergen onder de scharen, zijn het van 

gisteren. Zij kunnen Mij nog niet herkennen, omdat hun zintuigen verward zijn. Zij zijn de hypocrieten die 

hun zonden verbergen achter een geveinsde zuiverheid. 

68 Waak en bid, want zij zullen de eersten zijn om u te vertellen dat ik de valse Christus ben. 

Sommigen zullen u wijzen op de profetieën van het Eerste Tijdperk, en anderen op die van het Tweede 

Tijdperk, en trachten u te bewijzen dat deze voorspeld was als vals. Zij zullen u zeggen dat u zich niet 

moet laten misleiden door deze verkondigingen. Voorwaar, Ik zeg u: Hoedt u voor hen en voor hen, die 

slechts hun toevlucht nemen tot Mijn Woord en geen macht hebben om werken te doen, die door hun 

waarheid overtuigen. 
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69 Onderzoekt gij uzelven voor uw geweten en vraagt gij u af of de zieken gezond geworden zijn, of 

gij vrede gevoeld hebt toen gij naar Mij geluisterd hebt, of gij u geïnspireerd gevoeld hebt om goed te 

doen en elkander lief te hebben, of gij u vernieuwd hebt? - "Ja," heeft je geweten je geantwoord. 

70 Herinner en herleef de voorbije tijden. Hier is de tafel waarop het voedsel is geplaatst dat eeuwig 

leven geeft. Nogmaals zeg Ik jullie dat Mijn Lichaam en Mijn Bloed vandaag worden vertegenwoordigd 

door Mijn eigen Woord. Een kruimel van dit brood is genoeg om een geest eeuwig leven te geven. De 

zieken die van dit brood proeven zullen gezond worden, en wie deze wijn drinkt met verheffing van geest 

en eerbied voor Mijn Leer zal voor eeuwig vrede ontvangen. 

71 Wie zich Mijn Woord herinnert in het sublieme uur van de menselijke dood, in zijn geest zullen de 

gaven en genaden zijn die in hem zijn (Mijn Woord), opdat hij op zijn weg het licht van Mijn Heilige 

Geest zal zien. 

72 De geheime gedachten van de Vader zijn geopenbaard voor de armen en de nederigen. Wie van 

deze wijn drinkt, zal zijn geest gesterkt voelen; wie zijn lippen sluit om er niet van te drinken uit vrees 

voor de dood, de dood zal in hem zijn en alleen Mijn liefde zal in staat zijn hem op te wekken. Maar dan, 

als het Mijn wil is, zal Ik tot hem komen en zeggen: "Waarom heb je niet van Mijn wijn gedronken? Sta 

op, Ik ben het, die door den mond des menschen gesproken heb, en Ik ben het, die u heden in het leven der 

genade opwekt. Wie anders dan ik heb het gezag om de doden tot leven te wekken?" 

73 Terwijl Ik u Mijn onderricht geef, overdenk Ik het hart van ieder van de aanwezigen. Sommigen 

geven Mij hun hart, dat zich met Mijn woord heeft gevoed tot het zijn honger naar liefde en troost heeft 

gestild. Anderen denken aan de manier waarop zij dit Werk kunnen vernietigen, omdat zij er niet in 

geloven en zij worden verontrust door de grote menigten met vurige harten die in deze vergaderplaatsen 

bijeenkomen om Mijn Woord te horen. 

74 Eet van dit brood, daarin is eeuwig leven. Drink van de wijn, zijn geestelijke inhoud is de 

goddelijke smaak van het goede, dat Mijn Woord bezit. 

75 Vergeet niet wat ik voor jullie heb gedaan, opdat jullie dat ook voor jullie broeders doen. Zoals ik 

u heb liefgehad, heb uw naasten lief. Zet de behoeftigen aan uw tafel en geef hen de beste plaats aan tafel. 

76 In elk van Mijn woorden* ligt een schat aan openbaringen voor jullie om je erin te verdiepen, want 

het moment van Mijn vertrek nadert, en dan zullen jullie je eenzaam voelen. Jullie zullen achtergelaten 

worden als schapen tussen wolven, maar ik zal jullie troosten. Dan zal uw zending beginnen en sommigen 

zullen naar de huizen gaan, anderen naar de provincies, en nog anderen naar andere naties. Jullie zullen 

goede werkers zijn op Mijn velden en onvermoeibaar Mijn zaad van vrede en liefde zaaien. Maar het zal 

niet nodig zijn voor jullie om dubbele zakken proviand mee te nemen voor de reis - Ik zal voor jullie 

zorgen. Gij zult noch de grillen van het weer, noch die van de elementen vrezen, Mijn aanwezigheid is in 

alles wat geschapen is. 
* De term "woord" betekent hier niet het afzonderlijke woord, maar belichaamt de uiteenzetting van een 

goddelijke gedachte door menselijke woorden. 

77 Ik zal u leiden naar de huizen waar zij wonen die uw geloof zullen delen. Zij zullen u met vreugde 

ontvangen, en daar zult gij anderen oproepen tot samenkomst voor gebed en hun Mijn boodschap brengen. 

Deze "laatsten" zullen "eersten" worden en als nieuwe apostelen op weg gaan om te zaaien zoals u hen 

hebt geleerd. 

78 Zeer uitgestrekt zijn Mijn akkers en zeer schaars zijn nog de zaaiers; maar het is Mijn wil dat in de 

tijd dat Ik jullie nog Mijn Instructie geef in deze vorm, de honderdvierenveertigduizend zullen worden 

getrokken. Want zij zijn het door wier bemiddeling Ik Mij in deze tijd aan de mensheid kenbaar zal 

maken, en van een ieder die van Mij getuigt, zal Ik ook getuigen, zoals een ieder die Mij verraadt, voor 

Mijn oordeel zal moeten verschijnen. 

79 Ziet, gij allen hebt van het Lam gegeten, doch Ik zie onder u degene, die Mij zal verraden. Niet op 

dit ogenblik, noch in deze nacht, maar wanneer hij, verleid door de verleidingen van de wereld, de 

blinkende munten aanvaardt voor de prijs van zijn broeders. Omdat niemand weet wie het is, vraagt u in 

uw hart: "Meester, wie is het?" - Ik zeg u alleen: "Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt." 



U 45 

111 

80 Er is ook iemand die Mij verloochent in deze tijd, en het zal spoedig zijn; nog deze nacht zal 

iemand verloochenen waar hij geweest is en aan wie hij toebehoort. - Laat niemand Mij verloochenen uit 

vrees voor de wereld, want zijn pijn zal zeer groot zijn. 

81 Eens ging Jezus in de olijfgaard om te bidden, want Zijn offerreis naderde. Vandaag zeg ik tegen 

jullie: Bid en denk aan dat voorbeeld, opdat u kracht vindt in de Heer. Want waarlijk, Ik zeg u, de beker 

die Ik die nacht gedronken heb, was zeer bitter, maar ook de beker die deze mensheid Mij heden weer 

aanreikt, hoe bitter is die! Daarin zitten alle tranen, het bloed en de pijn van de mensen. 

82 Daarom, o geliefde discipelen, leer ik u bidden om voorbereid te zijn op de grote bezoekingen. 

Maar nooit zal de zonde van alle mensen op één rusten. Alleen Christus droeg op Zijn schouders de zonde 

van de gehele mensheid, van Adam tot de laatste. 

83 Zij die innerlijk spotten met deze manifestaties zijn zij die in Mijn gezicht spuwden, en zij die Mij 

nu oordelen zijn zij die Mij geselden in dat Tweede Tijdperk. De zonde en duisternis van deze mensheid 

zijn de kerker waarin ik alle kwellingen ontvang. 

84 Bereidt u voor, want de scharen der ongeloovigen en de legioenen der verwarde geesten zullen u 

achtervolgen. Maar dan zal Ik tot hen zeggen: Gaat weg van Mijn discipelen, zij zijn niet schuldig. 

85 Kijk en bid, leef in vrede, en je zult Mijn kracht in je geest hebben, want je voedt je met het brood 

van het eeuwige leven. 

86 Het uur is gekomen voor jullie om je Christus, de Goddelijke Meester, te herinneren in Zijn laatste 

ogenblikken aan het Kruis, die uren van duisternis in de wereld toen Mijn Aanwezigheid de geesten 

verlichtte die op Mij wachtten. 

87 Op een nieuw Golgotha heeft de mensheid Mij verheven in dit Derde Tijdperk, en vanaf Mijn kruis 

aanschouw Ik u, o mensen. Het licht van Mijn Geest daalt neer op de mensen, zoals in die tijd toen Mijn 

Bloed druppel voor druppel uitstortte over de mensheid. Mijn Goddelijk lijden zijn als wonden die 

openbreken bij de ondankbaarheid en de zonden van de mensen. Maar heden zullen uit hen wateren van 

genade ontspringen, opdat de blinde zal zien en de goddeloze zal worden verlost. Als je een boom 

verwondt, zal het levenssap eruit vloeien: Ik ben de boom van het ware leven, die jullie leven geeft als 

jullie hem willen vernietigen. 

88 Wie zal Mij helpen mijn kruis te dragen in deze tijd? - Jullie, discipelen! En wie weent om zijn 

zonden en berouw heeft en zich vernieuwt, hij zal in de herinnering der mensen blijven als die zondares 

die Mijn voeten met haar tranen bevochtigde en ze met haar haren afdroogde. 

89 Gezegend zijn zij die in hun hart de pijn van hun Heer voelen, Zijn dorst naar liefde, want Ik zal 

hen Mij laten aanschouwen in al Mijn heerlijkheid in de wereld aan gene zijde. 

90 Terwijl op aarde de dood die de mensen voor Jezus bereidden Hem scheidde uit de armen van Zijn 

liefhebbende Moeder, zijn nu in de eeuwigheid Moeder en Zoon verenigd in Goddelijke liefde. Want jullie 

moeten weten dat als Christus het Woord van God is, Maria de moederlijke tederheid van God is, en 

vanuit het oneindige, bij het kruis dat jullie Mij opnieuw hebben bereid, spreidt zij liefdevol haar mantel 

uit om jullie te bedekken en richt zij haar moederlijke blik vol vergeving op jullie. 

91 Vergeet deze manifestaties niet, en wanneer het jaar 1950 voorbij is, kom dan bijeen om deze 

leringen in herinnering te brengen. Dan zullen jullie ogen vol tranen zijn, van droefheid en tegelijkertijd 

van vreugde - van droefheid omdat jullie zullen terugdenken aan de tijd toen jullie naar Mijn woorden 

luisterden, en van vreugde omdat jullie eindelijk de tijd van de vereniging van geest met geest zijn 

binnengetreden. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 46  
1 Gezegend zijt gij, die u hierheen gehaast hebt, toen gij de roep van de liefde hoorde, die u 

uitnodigde tot het geestelijk banket om te genieten van het voedsel van het eeuwige leven. Ik heb jullie 

deze gebracht in vervulling van de belofte die ik aan jullie geest door Jezus heb gedaan. 

2 Wanneer Ik zie dat gij vermoeid wordt op de weg van uw ontwikkeling, dan kom Ik naderbij om u 

met kracht te vervullen en zeg tot u: "Gaat stap voor stap tot het einde van de levensweg, in de hoop het 

beloofde land te bereiken. Daar zult u de beloning vinden van uw geloof en volharding in die gezegende 

en ware vrede waar uw geest zo naar verlangt." 

3 O volk dat Ik heb behaagd en dat Ik Israël heb genoemd, kind van het licht en discipel van de 

heilige Geest: let er niet op of uw lichaam met lompen is bekleed of uw voeten naakt zijn - uw geestelijke 

waardigheid berust niet op het stoffelijke. Onderzoek de werken van uw leven in het licht van uw geweten, 

opdat gij moogt weten of uw ziel rein is van zonde. 

4 Als je pijn voelt bij de twijfel en bespotting van je broeders, bevestig dat dan. Weet gij of gij toen 

niet tot Pilatus hebt geroepen om Mij te kruisigen? Weet gij of gij niet behoorde tot hen die Mijn apostelen 

vervolgden en hun de beker van het lijden te drinken gaven? 

5 Maar Ik zeg tot jullie: "Vergeeft wanneer jullie beledigd zijn, maakt van Mijn woorden geen 

tweesnijdende wapens om jullie broeders te kwetsen. In deze tijd zal uw ontwikkelde geest sereniteit 

bereiken; hij zal al uw werken, woorden en gedachten leiden. Uw geestelijke leeftijd is niet meer die van 

een kind, en door Mijn onderricht hebt gij opgehouden kleine kinderen te zijn en zijt gij discipelen 

geworden. 

Doe uw werken binnen Mijn Leer, zonder het te veranderen of te ontheiligen. Verwijder niemand uit uw 

bedrijf, zelfs niet als u vlekken of gebreken ziet bij een van uw broeders. Zeg niet dat het onkruid is als 

iemand onvolmaakte ideeën toevoegt aan Mijn Leer of slecht gebruik maakt van zijn gaven. - Corrigeer 

hem liefdevol en leid hem met barmhartigheid. 

Alleen in het geval dat hij verstijft in zijn boze neigingen en u onrechtvaardig bejegent, verlaat hem, 

bidt voor hem en laat de zaak aan Mij over. 

6 Ik bereid jullie voor opdat jullie met Mijn licht de opstanding brengen aan hen die dood zijn voor 

het leven van de genade, en opdat jullie gebed hen zal redden en jullie werken een heilbrengend voorbeeld 

zullen zijn voor jullie broeders. Mijn kinderen, denk aan wat jullie je Vader zullen aanbieden wanneer 

jullie in Zijn aanwezigheid zijn. 

7 Het is de Geest der Waarheid die tot u spreekt. Je hebt de boom herkend aan zijn fruit, en deze 

bron aan zijn heldere water; daarom volg je dit spoor. Maar het is nodig dat jullie deze grote liefde die 

jullie voor Mij voelen, zuiveren van alle egoïsme, van alle twist met je naasten, opdat zij zuiver en de 

Vader waardig zal zijn. 

8 Wees nederig, ook al voel je dat de Schepper grote gaven in je wezen heeft gelegd. Bedenk dat ik 

niemand een kroon heb gebracht om hem koning te maken. 

9 De dag nadert reeds waarop gij dit Woord niet meer zult horen en u niet meer alleen zult voelen, 

hoewel Mijn geestelijke tegenwoordigheid bij u is. Dan zal een nieuwe periode aanbreken waarin Ik u naar 

lichaam en ziel zal zuiveren, waarin Ik de eredienst van God en de daarmee samenhangende gebruiken van 

dit volk zal zuiveren, zodat zij dan naar andere provincies en andere landen kunnen gaan om het goede 

nieuws van Mijn Woord te brengen en met hun werken getuigenis af te leggen van de liefdesleer van Mijn 

Leer. 

10 Ik heb voorzegd, dat na het jaar 1950 de scharen, die dit volk vormen, reeds zullen trachten de 

vereniging van geest tot geest te bereiken, want dan zal Ik u Mijn Woord niet meer door de menselijke 

geest geven. Wat zullen jullie dan doen met Mijn geboden en Mijn leerstellingen? Waarin zal het 

voorbeeld van vergeestelijking, van gehoorzaamheid en van geloof bestaan, dat gij zult geven aan hen, die 

nog in uw kring zullen komen? Wat zal het voorbeeld en het zaad zijn dat u nalaat aan de komende 

generaties? 

11 Besef dat die tijd reeds nabij is, en dat het het begin zal zijn van geestelijke vereniging (met God), 

het einde van de heerschappij van afgoderij en godsdienstfanatisme. 
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12 Vanuit verre landen zullen groepen mensen naar dit land komen op zoek naar dit getuigenis. 

Ontvang hen met alle liefde van je hart en toon hen het "Boek van het ware leven" dat jij hebt gevormd uit 

de leringen die Ik je heb gegeven, zonder te vergeten dat jouw werken en gewaarwordingen deel moeten 

uitmaken van het boek dat je voorlegt. 

13 Gebruik de jaren die overblijven voor uw onderricht en geestelijke verrukking door het horen van 

Mijn Woord; geef geen aanleiding om deze tijd er een van oordeel en klacht te laten zijn. Laat het niet 

zover komen, dat gij vanaf het eerste woord, dat de boodschapper Elia tot u bracht aan het begin van deze 

verkondiging, tot het laatste dat ik u geef, boet (voor uw ongehoorzaamheid) met verzoening en pijn. 

14 Om elke ontheiliging te voorkomen, zal ik dit "werkterrein" zuiveren en zal ik allen bezoeken die 

een ambt hebben ontvangen. Ik zal deze zuivering uitbreiden tot alle gebieden van jullie leven, niet alleen 

het spirituele. Zij die Mijn wet hebben ontheiligd, zullen ervoor zorgen dat de vlekken die zij erop hebben 

aangebracht, worden weggewassen. 

15 Mensen, Ik wil dat Mijn vrede zich manifesteert door jullie geest, jullie blik en jullie glimlach. Ik 

wil niet dat een gezicht dat lijdt, bitterheid of vreedeloosheid uitstraalt. Jullie zijn een volk dat geboren is 

in pijn en dat de taak heeft die te overwinnen; dat zijn kruis draagt met opoffering en liefde, dat zijn nek 

buigt en de zwakheden van het lichaam overwint. Leeg uw beker met geduld, erkennend dat Mijn 

Goddelijk Woord u op elk moment van uw wonden geneest. 

16 Wanneer zal dit woord tot de gehele mensheid komen? De trillingen van deze "nachtegalen "* 

hebben niet ver weg gereikt, zij hebben het zoete geluid van Mijn leringen niet doen doordringen tot de 

luxueuze huizen van de groten of de residenties van de machtigen. Zij hebben niet de slagvelden bereikt 

die doordrenkt zijn met het bloed van mensen, noch de geesten die bezig zijn de nieuwe toren van Babel te 

bouwen, of in het nieuwe Sodom te wonen. Maar het woord dat over uw lippen komt in de laatste jaren 

van Mijn manifestatie zal de boodschap zijn die morgen al uw broeders zal bereiken, want daarvoor reinig 

Ik u in deze ogenblikken, en bereid u voor. 
* Een poëtische uitdrukking voor het goddelijke woord via de stemdragers. 

17 Tot uw oren zijn slechts gekomen de klaagzangen van weduwen en wezen, tezamen met geruchten 

van oorlog, nieuws van grote ontberingen en tragedies, die gij nog niet hebt ondervonden en ondergaan. 

18 Door Mij hebben jullie geleerd dat jullie kinderen zijn van het volk Israël, en door de geschiedenis 

weten jullie dat dat volk zich in het verleden het "volk van God" noemde, de uitverkorene, degene op wie 

alle genaden van de Hemelse Vader werden uitgestort. Vandaag wil Ik dat jullie weten dat dit volk, dat Ik 

in deze tijd opnieuw naar de aarde heb gezonden, nooit meer geliefd is geweest dan de andere volkeren, en 

toen het vele genaden van Mij ontving, was het met de bedoeling deze te delen met de anderen, zodat het 

licht, weg, open boek en redding zou zijn voor al zijn naasten. 

19 Heeft dit volk in het verleden zijn missie vervuld? Voldoet zij aan deze wet van liefde en 

broederschap in de huidige tijd? - Indien gij de oude geschiedenis van dit volk kent, zal het u niet 

onbekend zijn, dat grote verdrukkingen, ontberingen, gevangenschap, hongersnood, pestilentie en 

vernedering ook over hen kwamen, wegens hun trouweloosheid en ongehoorzaamheid. Het was niet de 

liefde, noch de gehoorzaamheid aan Mijn Wet, noch de vergeestelijking van dat volk dat een boek schreef 

voor de toekomstige geslachten. Het boek van dat volk is geschreven met het bloed van broeders, van 

profeten en van rechtvaardigen; het is bevlekt met kwade wil, ongehoorzaamheid en verdeeldheid, en het 

is verzegeld met het bloed van de Zoon van God. 

20 Het is nodig voor dit volk om al die vlekken van schande weg te wassen en te reinigen, al hun 

overtredingen uit het boek uit te wissen en er goede werken voor in de plaats te stellen, daden die hun 

Heer waardig zijn. 

21 Jullie discipelen, schrijf nu niet een nieuw boek vol ongehoorzaamheid en profanaties, want later 

zouden jullie niet genoeg tranen hebben om jullie vlekken uit dat boek te verwijderen. Schrijf een nieuwe 

geschiedenis, maar laat die bestaan uit morele vernieuwing, verzoening, broederschap, gehoorzaamheid en 

vergeestelijking. Uw verbond (met God) in deze tijd wordt geschreven door uw geweten. 

22 In de jaren waarin Ik jullie Mijn onderricht blijf geven en die dienen om jullie voor te bereiden op 

Mijn vertrek, zullen jullie de taak vervullen die Ik van jullie vraag. Weet dat ik na die tijd niet wil dat de 

mensen bedrog kennen, noch je huidige onvolkomenheden. Wanneer die tijd komt, zullen de mensen Mijn 



U 46 

114 

Woord kennen door de Schriften die Ik aan Mijn Gouden Veren heb toevertrouwd. In dit boek zult gij u 

verdiepen wanneer gij Mijn Werk bestudeert, wanneer gij u verontrust voelt door de bezoekingen, of 

wanneer gij een verlangen naar troost hebt. 
* Deze figuurlijke uitdrukking verwees naar de personen die aantekeningen maakten en de goddelijke leringen 

verzamelden. 

23 Het licht van Mijn Geest stroomt in jullie geest, zodat jullie weten hoe jullie degenen moeten 

leiden die jullie zullen volgen. 

24 Vandaag geef Ik jullie Mijn onderricht zoals in de tijd toen Ik met jullie leefde en jullie met Mijn 

voorbeeld toonde hoe het menselijk geslacht wordt verlost. 

25 De mensheid, niet tevreden met die les, eist op dit ogenblik nog dat het onschuldige bloed nog 

eenmaal vergoten wordt, maar de Goddelijke Meester is in de geest gekomen, en dat bewijs van liefde zal 

zich niet in dezelfde vorm herhalen. Vandaag spreek Ik tot jullie door de geest van de mens en zend jullie 

ontelbare stralen van Mijn Licht, waarmee Ik jullie Mijn wijsheid geef, opdat jullie de verlossing vinden 

en jullie geest de weg van de liefde voor jullie broeders gaat. 

26 Ik heb gezien dat er niets is overgebleven van Mijn Leer van liefde en nederigheid in de harten van 

vele volkeren. Sommigen zijn in opstand gekomen tegen anderen, de sterken vernederen de zwakken en 

Mijn geestelijke boodschappers, aan wie Ik de opdracht had toevertrouwd vrede en eensgezindheid te 

brengen aan hen die regeren, zijn naar Mij teruggekeerd met droefheid in hun geest, omdat er niet naar hen 

werd geluisterd, noch dat zij werden gehoorzaamd. Dan heb ik de mensheid toegestaan hun beker te 

ledigen, zodat deze pijn hen kan verlichten en hen kan doen terugkeren naar het pad van hun (spirituele) 

evolutie. 

27 In dit uur van beproeving heb je Elia om je te laten bidden en goede daden te verrichten om het 

kwaad tegen te gaan. U hebt uw Hemelse Voorspreekster, die meer dan ooit waakt over deze mensheid die 

niet heeft geluisterd naar haar raadgevingen en waarschuwingen. En jullie hebben Mij, jullie Vader, 

onveranderlijk in Mijn Liefde, die jullie een nieuwe kans geeft om je te vernieuwen en je geest te 

ontwikkelen, opdat jullie de beloning zullen ontvangen die Ik jullie beloofd heb. 

28 Wanneer buiten uw volk uw broeders elkaar genadeloos verwonden en doden, de vrede 

verwoesten, de zwakke naties vernietigen en terreur, ellende en verdriet op hun weg zaaien, dan moet u, 

die Ik heb voorbereid en aan wie Ik deze gebeurtenissen lange tijd heb aangekondigd, waken en bidden. 

Zend gedachten van vrede uit; laat uw hart liefde en barmhartigheid onder uw broeders verspreiden. Laat 

Mijn leer tot daden worden, zo zullen jullie het kwaad tegengaan. 

29 Ik heb u uitverkoren uit de grote massa die deze mensheid uitmaakt om u Mijn Leer, Mijn Wil 

bekend te maken en Ik heb iedere geest uitgenodigd zich te vervolmaken op de weg van de vervulling (van 

Mijn geboden). Maar jullie zijn verantwoordelijker omdat jullie getuige zijn geweest van de vervulling van 

al Mijn woorden. 

30 De elementen en natuurkrachten zullen worden losgemaakt om alles te reinigen en te herstellen 

wat door de mens op aarde is bevuild en verontreinigd. 

31 De kinderen van deze tijd zijn geschokt door de chaos die zij van nabij meemaken en hun 

onschuldige harten verheffen zich tot Mij om Mij te vragen om licht voor hen die regeren en om de juiste 

leiding bij hun beslissingen. Zij doen ook voorbede bij Mij voor de volkeren die geleden hebben onder het 

juk van anderen die sterker zijn, en vragen Mij hen weer te bevrijden. Hun deugden van liefde en 

rechtvaardigheid zijn in hen levend, en hun klaagzang roept op tot vrede en goede wil onder de mensen. Ik 

ontvang hun gebed en laat het komen als balsem over de noden van deze oorlogvoerende naties. 

32 Jullie kind-zielen, wijk niet af van het pad van overgave, gehoorzaamheid en goede gevoelens. 

Laat je niet besmetten, vlucht voor de invloed van het kwaad. Vertrouw op Mij en laat Mijn Licht je leiden 

en de weg van je ontwikkeling verlichten. 

33 Jullie, die volwassen zijn, beschouw ik ook als kinderen, en ik beoordeel jullie werken. Ontvang 

het licht van Mijn onderricht en vertrouw Mij uw zorgen toe. Wees sterk in het aangezicht van pijn en geef 

je over aan je lot. In uw gebed legt u uw lijdende broeders aan Mijn hart, en Ik aanvaard uw voorspraak. 

Aan jullie, zoals aan al Mijn kinderen, betuig Ik Mijn liefde in gelijke mate. Ik ontvang uw gebed en door 

u zegen Ik al Mijn kinderen, zowel zij die Mij liefhebben en geloven in dit Woord als zij die twijfelen en 
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Mij nog steeds verloochenen. Uw hart, dat eerst gevoelloos was als een rots, heb ik aangeraakt, en daaruit 

ontspringt water van liefde en vergeving voor de mensen. Dit is wat ik altijd van je gevraagd heb: Het is 

de eeuwige wet zonder begin of einde, de wet van liefde, van barmhartigheid, die tot nu toe door het 

menselijk geslacht niet werd uitgeoefend. 

34 Vandaag nadert ge tot Mij in verlangen naar het Woord dat lijden uitwist, dat uw hart streelt dat 

door zware stormen is geteisterd. Ik geef u warmte, zoals de liefhebbende leeuwerik met zijn jongen doet, 

want ik heb gezien dat de winter in vele harten is binnengedrongen: sommigen beven van koude, anderen 

zijn gestorven. Mijn aanwezigheid geeft je kracht in beproevingen. Ik wil niet dat je geloof wordt gedoofd. 

35 Alleen het geloof zal u tot steun zijn in deze tijd van pijn, als u een voorbeeld wilt zijn voor uw 

broeders en met uw werken getuigenis wilt afleggen van mijn woord. Wees sterk; bereid u voor; leef 

waakzaam en laat dat tot daden worden wat mijn leer u leert, opdat gij geloofd wordt. Ik wil jullie sterk en 

verlicht zien door mijn onderricht, zodat jullie de verloren tijd weer inhalen. 

36 Als jullie Mij liefhebben, zal jullie hart veranderen: jullie zullen je vol leven voelen, vol geestdrift 

om te strijden voor jullie geestelijke opgang. Jullie zullen Mijn ware discipelen zijn en wanneer de 

tegenspoed van het leven jullie treft, zullen jullie je niet van Mij afwenden, noch zullen jullie Mij 

verwijten maken over de beproevingen van jullie verzoening. U zult instemmen met de vervulling (van uw 

zending) omdat u weet dat de ziel zich in deze beproevingen zuivert en vervolmaakt. 

37 Maak gebruik van de tijd waarin je Mijn onderricht ontvangt, want na die tijd zul je Mijn 

onderricht van deze aard niet meer krijgen. Maar wacht ook tot ik je zeg: "Dit is het aantal harten dat je 

onder je hoede moet nemen." Dit zijn de grenzen die ik voor je trek; geen grenzen in liefhebben of 

vergeven, maar grenzen in je werk. Want ook al schenk je Mij een schrale oogst, als die met liefde is 

verzorgd, dan zal het Mij genoeg zijn en Ik zal je aanvaarden en je werk zegenen. 

Jullie moeten ervoor waken dat jullie stappen niet afdwalen van het goede pad en dat het licht dat Ik 

jullie gegeven heb als een vuurtoren is die het pad verlicht van iedere geest. Het zal alle twijfels wegnemen 

en u een gevoel van zekerheid geven in uw handelen. Maar als je het (juiste) pad verlaat, zal het je altijd 

roepen om terug te keren naar de vervulling van je missie. 

38 Tot andere van Mijn kinderen zeg Ik: Wees niet ongeduldig, vraag Mij niet om een ambt zonder 

eerst de verantwoordelijkheid ervan te begrijpen. Haast u niet, want gij zult spoedig vermoeid zijn en 

vermoeidheid zal u in slaap doen vallen om op een andere tijd te ontwaken. De reis van het leven is lang 

en de weg hobbelig; je moet stap voor stap vooruit gaan zonder te stoppen. Wanneer je de prikkels van de 

materie overwint en in staat bent je geest te verheffen, zul je op hogere planeten leven, vanwaar je met de 

grootste helderheid het spirituele leven zult kunnen zien dat je te wachten staat. 

39 Begrijp Mijn liefste, bedenk dat ik niet ben als de rijke vrek die alles voor zichzelf wil hebben. 

Alles wat van Mij is, is ook van jullie, want jullie zijn Mijn zeer geliefde kinderen. 

40 Jullie zijn de generaties die in deze tijd zijn uitverkoren om Mijn manifestaties te ontvangen. Over 

jullie heb Ik Mijn genaden en zegeningen uitgestort, want Ik wil niet dat jullie naar de aarde terugkeren 

om boete te doen voor vroegere overtredingen. Ik wil dat je de vrede van Mijn Koninkrijk geniet na het 

vervullen van je taak. 

41 Jullie zeggen Mij dat de aarde een plaats van lijden en kwelling is, maar Ik zeg jullie dat jullie er 

een wereld van ongeluk en strijd van hebben gemaakt door jullie gebrek aan vervulling. Ik heb je 

onderdanigheid en gehoorzaamheid geleerd, en je altijd aangeraden goed te doen. Ik heb u gezegd, vrede 

te zaaien, opdat gij vrede moogt oogsten, de weg te bereiden voor de nieuwe geslachten, en hun van uw 

zaad te geven, opdat gij het moogt zien bloeien en vrucht dragen onder hen. 

42 Ik heb jullie gaven gegeven die jullie dichter bij Mij brengen. Ik heb jullie toegestaan verder te 

kijken dan jullie wereld en te getuigen van Mijn leringen in het Derde Tijdperk. Niemand zal de 

openbaring van deze geestelijke gaven kunnen verhinderen, evenmin als iemand zich Mijn barmhartigheid 

kan toe-eigenen die u is geschonken. Alleen de Geest zal jullie doen begrijpen hoe groot de genaden zijn 

die ik jullie geschonken heb. Zuivert u en werkt, opdat gij spoedig bij Mij moogt zijn en de voldoening 

moogt hebben, dat gij Mijn geboden begrepen en gehoorzaamd hebt. 

43 Geef vandaag, in de tijd van herstel, vrede terug aan hen die je in hun geloof hebt "gedood"; 

genees hen die je met je woord hebt verwond; betaal je schuld, laat de weldaden van je liefde over je 

broeders vloeien, en je zult Mijn Wet vervullen. 
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44 De mens, zich afkerend van de vervulling van Mijn Wet, heeft verschillende ideeën, theorieën, 

religies en doctrines geschapen die de mensheid verdelen en verwarren, waardoor de geest aan de materie 

wordt gebonden en niet vrij kan opstijgen. Maar het licht van Mijn Heilige Geest verlicht alle mensen en 

wijst hen de weg van het ware leven, waarop er maar één gids is, namelijk het geweten. 

45 Wanneer de grote epidemieën uitbreken en de geleerden, door hun gebrek aan liefde en innerlijk 

mededogen, niet in staat zijn de lijdenden te genezen, zullen de "werkers", de discipelen, verschijnen en 

met liefde hun taak vervullen om hun broeders te genezen en te troosten. En de Geestelijke Wereld, die 

zich met hen verenigt, zal haar weldaden schenken aan de mensheid die door pijn is neergebogen. Waakt 

en bidt, want als Ik u thans Mijn onderricht geef door middel van de geest, dan zullen morgen alleen zij, 

die zich voorbereiden, Mijn ingeving ontvangen en van geest tot geest met Mij in gemeenschap treden. 

46 De "gouden veren" zullen Mijn onderricht opschrijven voor de komende geslachten, want Mijn 

Woord zal niet verloren gaan; het zal als een schat zijn die gij door de eeuwen heen zult bewaren. Maar Ik 

zeg jullie dat degene die de goddelijke betekenis vindt op de bodem van Mijn Woord, degene zal zijn die 

Mijn voorbeeld volgt met de grootste volharding en standvastigheid. Wie in dit Woord gelooft, is als 

iemand die een verlichte fakkel bij zich heeft om zijn weg te verlichten, zonder in verwarring te worden 

gebracht door valse theorieën of mooi klinkende woorden. Want dan zal hij het geheim hebben ontdekt 

van hoe de waarheid te vinden, dan zal hij de immense Liefde hebben begrepen die Ik voor jullie heb, en 

hij zal voelen dat Ik ben met al Mijn kinderen en hen moed inboezemen om het "dagwerk" voort te zetten. 

47 Je hebt stormen en stormen doorstaan die je kleren aan flarden hebben achtergelaten, maar je bent 

opgestaan in gebed en je smeekbede was dat Mijn barmhartigheid zou voorkomen dat je lamp zou doven, 

en je hebt de Meester bereid gevonden je te hulp te komen. 

48 De weg is droevig, en in deze wereld pluk je niet de vruchten van het zaad; maar waarlijk, ik zeg u, 

in deze tijd van beproeving en oordeel is een weinig gemoedsrust en een stuk droog brood op uw tafel 

meer waard dan mooie kleren of weelderig voedsel, en zelfs dan de tronen van de heren der aarde. Ik, die 

in die harten inga, zeg u dat zij als graven zijn en dat er bitterheid op hun lippen is. 

49 Op deze weg van nederigheid zijn er vreugden, bevredigingen en schatten van grote waarde voor 

de geest. Gezegend is hij die ze weet te waarderen. 

50 Onder jullie zijn er die hier kwamen, walgend van de genoegens van de wereld, waarnaar zij niet 

zullen terugkeren. Maar sommigen worden nog steeds aangetrokken door de valse genoegens die ze 

voortbrengen. Maar wanneer een slechte vriend hen uitnodigt op de boze weg, en op dat ogenblik een 

zieke zich tot hen wendt voor een druppel "balsem", dan strijden geest en stof innerlijk met elkaar, de 

gevoelens van liefde en barmhartigheid jegens hun broeders zegevieren, en zij vertrekken van hem die hen 

verleidde om het kamp binnen te gaan van hem die in zijn nood de reddingsboot is geweest voor die 

"werker". Hoe groot was de vreugde en de vrede die dat hart ervoer toen het de zieke gezond zag! Het 

stond op in gebed en zei tot Mij: "Dank U, Meester, dat U mij de kracht geeft om in de beproeving te 

triomferen. 

51 Zie, hoe zij u zegenen, die door uw bemiddeling gezond zijn geworden; zie, hoeveel vreugde er is 

bij hem, die door uw hulp zijn bed heeft verlaten. Hoor de woorden van dankbaarheid van hen die 

afgedwaald zijn en die U hebt teruggebracht op het pad van goedheid. Hoezeer is uw hart verkwikt door 

het volbrengen van uw taak! Maar wee degenen die deze vreugden niet begrijpen! 

52 Dit woord dat ik u geef door bemiddeling van een mens is geen menselijke theorie. De kern van 

deze manifestatie is een goddelijke openbaring. 

53 Mijn Geest moet de drempels van jullie onwetendheid overschrijden om jullie het eeuwige leven te 

openbaren, want zolang jullie geïncarneerd zijn, met al jullie bezieling en verhevenheid, zijn jullie niet in 

staat te vatten wat van jullie is, maar wat op jullie wacht als Mijn Mysterie. 

54 Dit is de Derde Openbaring, het Derde Testament; daarom zijn jullie Trinitariërs. Iedereen die in 

deze tijd het geestelijk teken op zijn voorhoofd heeft ontvangen, is eerder bij Mij geweest in de twee 

voorafgaande perioden. 

55 Ik heb jullie uitgezonden om een grote strijd onder de mensheid te strijden. Daarom laat je Mij 

vaak je "kleren" zien die gescheurd zijn in de gevechten van het leven. Maar jullie weten goed dat jullie 

liefdevolle Meester jullie lijden en wonden geneest, net zoals jullie de pijn van jullie zieke broeders 

genezen in Mijn naam. 
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Dit is een figuurlijke uitdrukking voor het "kleed van de geest", de ziel die gewond, teleurgesteld, bedroefd en 

terneergeslagen is door de boosheid en ondankbaarheid van de mensen, vanwege hun verwerping en verzet tegen de leer 

van Christus. 

56 Ik zegen uw nachten van waken, de troost en liefkozingen die u hebt gegeven aan degene die lijdt, 

de tranen die u hebt vergoten voor degene die lijdt in de wereld; en alles wat u hebt bijgedragen, ontvang 

ik. Vergeet niet dat wat gij uw naaste aandoet, gij ook uw Vader aandoet en voor uzelf. Op Mijn velden 

gaat geen zaadkorrel verloren. 

57 Als het woord dat Ik u breng en alles wat Ik u leer volmaakt is, dan is dat omdat uw geest 

volmaakt is, zoals die uit Mij is voortgekomen. Zie hoe het, verlicht door het geweten, goede daden 

goedkeurt en onvolkomenheden niet aanvaardt. 

58 Wie van jullie kan bewijzen dat hij niet voor dit leven heeft bestaan? Wie van hen die er absoluut 

zeker van zijn dat hij nog een incarnatie zal doormaken, kan bewijzen dat zijn rekening met de Vader 

vereffend is en dat hij nog verdiensten heeft aan zijn "heb-kant"? 

59 Niemand kent het niveau van perfectie dat hij heeft. Daarom, vecht, heb lief en volhard tot het 

einde. 

60 Voor sommigen zal de "dagtaak" in het lichaam nog lang duren, anderen zullen die weldra in de 

geest moeten voortzetten. Waarlijk, ik zeg u: het is zeer mooi in de geest te werken, wanneer men op aarde 

voldaan heeft. Maar denk niet - omdat je je taak in de wereld vervult - dat je het doel van volmaaktheid 

hebt bereikt. De ladder van geestelijke volmaaktheid is zeer hoog, en om de top te bereiken moet men 

zeven stadia doorlopen. 

61 Bid dat je sterk mag zijn in de visitaties. Dit jaar zal de pijn in de harten van de mensen 

buitengewoon worden gevoeld, want opnieuw zullen de bittere vruchten van de wetenschap en het 

menselijk verlangen naar macht grote massa's mensen vergiftigen en doden. 

62 Alles wat bezoedeld is zal worden gezuiverd, en elk onkruid zal met wortel en al worden 

uitgeroeid. Juist degenen die vandaag dwalen, zal Ik weten te gebruiken om Mijn Goddelijke 

Gerechtigheid uit te oefenen, en dit dal, dat tot nu toe een tranendal was, zal er een van bloed worden, 

want het zal in stortvloeden over de aarde vloeien. 

63 Ik gaf de mens de vrije wil, maar als hij in zijn waan zo ver zou gaan Mij dat te verwijten, zal Ik 

hem zeggen dat Ik hem ook wilskracht en inzicht heb gegeven. Tegelijkertijd openbaarde Ik hem Mijn 

wet, die de weg is om niet te struikelen of te dwalen, en ontstak in hem het licht van het geweten, dat het 

innerlijke baken is dat de weg van de ziel verlicht en hem naar het eeuwige leven leidt. 

64 Waarom bestaat de zonde, waarom heerst het kwaad, waarom breken oorlogen uit? Omdat de mens 

niet luistert naar de stem van het geweten en slecht gebruik maakt van zijn vrije wil. 

65 De mensen zullen aan het einde van hun eigen weg komen en op dezelfde terugkeren, de vruchten 

plukkend van alles wat zij gezaaid hebben - de enige procedure waardoor berouw in de harten opwelt. 

Want wie zijn overtredingen niet erkent, kan niets doen om zijn fouten te verbeteren. 

66 Een nieuwe wereld is in voorbereiding, de nieuwe generaties zullen spoedig komen; maar eerst 

moeten de hongerige wolven worden geëlimineerd, opdat zij de schapen niet als prooi nemen. 

67 Jullie zijn uitgezonden als soldaten van de vrede. Schrik niet terug voor de strijd, laat u niet 

imponeren door de vertegenwoordigers van sekten en kerkgenootschappen. In al je nederigheid ben je niet 

minder dan zij. 

68 Op de weg van volmaaktheid, op deze oneindige ladder van treden, zijn er altijd wezens geweest 

die voorop gaan en anderen die achterop gaan. Maar allen zullen hetzelfde tehuis bereiken, want in de 

sfeer van Mijn Goddelijkheid zijn er geen rangen, maar alleen kinderen, allen zeer bemind door Mijn 

Geest. Ik ben in allen, Ik verberg Mij evenzeer in het hart van de machtige als in dat van de bedelaar. Dit 

is waarom ik het je vertel: Wanneer gij een behoeftige aan uw deuren ziet komen, weiger hem dan niet uw 

liefdevolle hulp, want het zal uw Vader zijn, die aan uw hart klopt. 

69 Ik dorst naar uw liefde, o geliefde kinderen! 

70 Mijn proclamatie op dit moment is een ander bewijs dat Ik jullie Mijn liefde geef. Maar bereid uw 

harten voor, want deze verkondiging zal spoedig voorbij zijn, en ik zeg u nogmaals dat ik op de laatste dag 

van het jaar 1950 voor de laatste maal tot u zal spreken. Want na die dag zullen jullie Mij geestelijk 
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zoeken in het Oneindige, en wanneer jullie bereid zijn zullen jullie Mijn stem horen in de vorm van 

inspiratie - nu zonder de onvolkomenheden van de menselijke stemdrager. 

71 Bid, mensen, want in de ogenblikken van jullie gebed kalmeert de oorlog, rusten de harten, vinden 

moeders troost en vinden kinderen een toevluchtsoord. 

72 Wee degenen die niet wisten hoe zij zich moesten voorbereiden, want zij zullen zich op aarde als 

wezen voelen! 

73 Grote geestelijke gebeurtenissen zullen in de wereld worden aanschouwd; profeten zullen in de 

volken verschijnen, de inhoud van de Zeven Zegels zal aan allen bekend worden, het licht van het Zesde 

Zegel zal worden herkend als dat wat op dit moment schijnt; want in deze openbaring zullen alle mensen 

zich verenigen en alle geloofsovertuigingen en rassen van de aarde zullen samensmelten. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 47  
1 Mensheid, Ik onderwijs u in deze tijd met Mijn Woord, opdat u Mijn Leer zult begrijpen. Ik zend 

de oproep tot de geesten om hun hun geestelijke gaven bekend te maken en opdat zij Mijn manifestaties 

mogen bestuderen en er zich niet over verbazen, maar met hen bevestigd vinden wat voor deze tijd is 

beloofd. 

2 Ik wil dat ieder van jullie als discipelen de plaats inneemt waar ik hem geplaatst heb. Jullie zijn 

allemaal naar de aarde gestuurd om een taak te vervullen. Ik heb geduldig gewacht op de verwezenlijking 

ervan, Ik heb u vele gelegenheden gegeven, en nog hebt gij u niet vervolmaakt. Wilt u dit nieuwe tijdperk 

voorbij laten gaan zonder er gebruik van te maken, omdat het kruis van het vervullen van uw taak u te 

zwaar lijkt? De tijd is de uwe, maar zij is beperkt, en ik wil niet dat u morgen, wanneer u aan het werk 

gaat, op de rand van het graf staat, dicht bij het naderende vertrek naar de geestelijke vallei, en dat u uw 

lichamelijke kracht verloren hebt. Werk vanaf het moment van je verlichting, of je nu in je kindertijd bent, 

in volle rijpheid, of op hoge leeftijd. Zaai opdat gij moogt oogsten en bewaar uw graan in Mijn 

graanschuur, waar de tijd het niet vernietigt en de dief het niet kan roven. 

3 Vandaag is de mens in grote strijd verwikkeld: terwijl sommigen wrede oorlogen voeren, strijden 

anderen om de hartstochten te overwinnen en de geest te bevrijden. De mensheid is verdeeld geraakt, en 

het leven is als een boot die kapseist te midden van een storm. Zelfs gij die leeft in deze natie die in vrede 

is gebleven, gij voelt geen vrede; gij allen ledigt een kelk van pijn. 

4 Hoe komt het dat sommigen, hoewel zij het geluid van de hemelse klok horen, toch doof blijven 

voor haar oproep? Die bel is Mijn stem, die op dit moment kan worden gehoord in alle plaatsen waar Mijn 

kinderen wonen. Als je luistert naar Mijn woord, voel je dat het niet de echo is van de menselijke stem die 

Ik gebruik om tot je te spreken, maar dat Mijn stem doordringt in je hart, dat ze je bemoedigt en je leven 

geeft. 

5 Ik zal van u alleen een zuivere aanbidding aanvaarden; alleen uw werken van liefde en 

barmhartigheid zullen u Mijn vrede schenken. 

6 Luister naar mijn vaderlijke raad, loop niet weg van mij! Ik heb u gezegd, dat omwille van een 

rechtvaardige, een land zal worden gered. Maar indien gij niet in staat zijt rechtvaardig te zijn, betert dan 

tenminste uw wegen, werkt, want zo zult gij genade verkrijgen en Mijn gezanten zijn in alle volken. Wees 

niet onverschillig tegenover de pijn; laat uw gebed Mij bereiken, dan zullen er vele tranen door gedroogd 

worden en uw broeders zullen vrede en zegen verkrijgen. Voordat de mensheid bezwijkt onder de last van 

haar kruis, zal ik haar helper zijn en haar zware last op mij nemen, opdat zij verder kan gaan. 
* Dit betekent volledig leven volgens Gods wet van liefde en Zijn wil. 

7 Gezegend zijn zij die weten hoe zij hun hart moeten zuiveren om Mijn Woord te ontvangen, want 

dit zal hen eeuwig voeden. Gezegend zijn zij die zuchten en lijden wanneer zij de ontwrichting 

aanschouwen waarin hun broeders leven, want hun gebed zal Mij bereiken; zij zullen getuige zijn van de 

bloei en het herstel van de deugd in de harten van de mensen. 

8 "Vraag en het zal je gegeven worden; zoek en je zult vinden". Ik heb u Mijn Geest bekend 

gemaakt, opdat gij er in moogt binnengaan, en Ik herinner u aan de woorden die Ik u in de tweede Era heb 

gezegd: "Thomas, leg je vingers in Mijn zij en wees niet ongelovig." - Komt tot Mij door geloof, laat uw 

ongeloof varen, beseft dat Ik u in het oneindige het Beloofde Land toon dat met zijn open poorten wacht 

op de komst van Mijn geliefde discipelen. 

9 Ik heb jullie het "brood" in overvloed gegeven, opdat jullie vol zullen zijn en morgen geen honger 

meer zullen hebben naar dit woord dat jullie vandaag verachten. Stijg geestelijk op, zodat je je doel van 

ontwikkeling kunt bereiken. Bid voor allen en bedenk dat jullie als een lichtstraal zijn op het levenspad 

van jullie broeders. Wees de goede herders van die kudde die de mensheid is. Ieder van u die licht, 

verstand en inspiratie in de geest heeft, zal in staat zijn de dwalenden te leiden en terug te brengen. 

10 Er wordt voorspeld dat de pijn zeer groot zal zijn. Jullie zullen kalm blijven wanneer jullie bidden 

en Mijn onderricht beoefenen, want jullie zullen Mijn kracht in elk moment voelen. Maar wee degenen 

die, hoewel zij naar deze leer hebben geluisterd, niet in Mijn openbaring hebben geloofd, want hun twijfel 

zal hen wanhopig maken in de Visitatie. 
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Jullie, die de woorden van de profeten in jullie geheugen hebben opgenomen en bewaard - laster God 

niet als de tijd komt dat de pijn de mensheid overvalt, wanhoop niet, zwijg en bereid je voor, want Ik zal 

jullie beschermen met Mijn liefde. 

11 Vraag Mij niet terug te krabbelen in Mijn wetten en oordelen. Vraag in nederigheid, en Ik zal u 

geven wat u in gerechtigheid toekomt, opdat gij heil moogt vinden. 

12 Doorgrond en begrijp de leringen die Ik jullie onvermoeibaar heb gegeven in het Derde Tijdperk. 

Mijn woord verscheen aan u als een blinkende vuurtoren die de weg wees aan de verloren 

schipbreukelingen. 

13 Mijn onderricht heeft jullie geestelijke kracht gegeven, niet alleen om de tegenslagen te weerstaan 

die inherent zijn aan de wereld, maar ook om de geestelijke zending uit te voeren die jullie hebben 

meegebracht. Verwacht niet dat allen u met open armen zullen ontvangen wanneer u Mijn Leer verspreidt. 

Sommigen zullen strikken zetten om je neer te halen. 

14 Ik reinig jullie en bereid jullie geestelijk en lichamelijk voor, opdat jullie de ingevingen van de 

Vader kunnen begrijpen en ze later in de harten van jullie broeders kunnen plaatsen in dezelfde zuiverheid 

waarmee Ik ze naar jullie heb gezonden, terwijl jullie met jullie werken getuigenis afleggen van de 

waarheid van Mijn leringen. 

15 In de door Mijn barmhartigheid begunstigde harten heb Ik dit gebed gehoord: "Heer, u schenkt ons 

onophoudelijk geestelijke gaven en weldaden." Maar ik zeg u: Ik ben jullie Vader en ken jullie noden. Hoe 

zou Mijn Geest niet bewogen worden door uw gebed en petitie? Ik heb u in de eenzaamheid van uw kamer 

getroost en u verlicht, opdat uw overdenking profijtelijk moge zijn. Gij komt haastig om naar Mijn woord 

te luisteren, maar eerst maakt gij uw hart gereed als een altaar, en daarop biedt gij Mij uw werken aan als 

een offerande. 

16 Gij komt tot Mij als een kind dat zijn hand uitstrekt naar zijn vader, opdat deze hem de weg wijst; 

en waarlijk, voor Mij zijt gij kinderen! Maar zie, ik ben als de herder die zijn schapen hoedt en hen met 

een liefdevolle stem roept uit de kudde. Jullie hebben Mijn stem in dit Derde Tijdperk gehoord door de 

bemiddeling van de menselijke geest, maar jullie hebben Mij pas gezocht toen jullie lippen droog waren 

van dorst, terwijl jullie de woestijn van jullie hartstochten doortrokken. Pas toen hoorde je de roep van je 

hemelse Vader. 

17 Telkens wanneer jullie Mij om hulp vragen, zullen jullie Mijn aanwezigheid voelen, die jullie 

troost en vrede zal geven. Maar het moment kwam dat jullie honger voelden om Mij te horen, en jullie 

gingen op weg in verlangen naar Mijn onderricht. 

18 Voor ieder wees de klok der eeuwigheid het uur aan, en de klok luidde, dat het ogenblik gekomen 

was, waarop uw geest het water zou vinden, dat zijn dorst zou lessen. 

19 Sommigen twijfelden aan de onverwachte wijze waarop zij Mij vonden, maar toen zij naderhand 

de betekenis van het woord dat zij hoorden, doorgrondden, ontdekten zij dat de "smaak" en de geestelijke 

betekenis ervan alleen van God konden komen. Toen zeiden zij innerlijk tot Mij, vol van vreugde: "Vader, 

Vader, wij geloven in Uw nieuwe openbaring onder de mensen!" - Jullie zagen jezelf getooid met 

geestelijke gaven, jullie ervoeren vrede in jullie harten, en in jullie huizen zagen jullie het licht van 

eensgezindheid schijnen. En terwijl de kinderen zich verfristen in de tegenwoordigheid en onder de blik 

van de Vader, voelde Hij ook Zijn dorst naar liefde gelest worden, terwijl Hij de vreugde van Zijn kleine 

kinderen aanschouwde, hun zedelijke vernieuwing zag, en hun liefkozingen ontving door hun gebeden. 

20 Toen zei ik tegen jou: Volgt Mij, Ik heb u reeds bewijzen gegeven van Mijn Aanwezigheid, reeds 

is het licht des geloofs ontstoken in uw harten. Daarom hebt gij van toen af aan, telkens wanneer er 

beproevingen op uw levenspad kwamen, niet gewanhoopt, noch hebt gij tegen Mijn wet gerebelleerd. 

21 U hebt uw geliefden naar de andere wereld zien vertrekken, de deuren naar het werk zien sluiten en 

het brood op tafel schaars zien worden, uw aardse goederen verloren zien gaan, maar het geloof heeft u als 

een vuurtoren in staat gesteld de veilige haven te bereiken. 

Er waren er ook die zwak werden te midden van beproeving en zichzelf in twijfel trokken aangaande 

Mijn Woord en hun geloof voelden uitdoven. 

22 Maar Mijn Woord, dat door het geweten in hun hart kwam, sprak aldus tot hen: Waarom zijt gij 

zwak geworden? Waarom hebt gij het geloof niet bewaard, en hebt gij Mijn woorden vergeten? Herinnert 
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u, dat ik u gezegd heb, dat de uitverkorenen altijd beproefd worden, opdat hun geloof, hun standvastigheid 

en hun liefde zich zouden bewijzen. 

23 Zij die sterk zijn gebleven, hebben de stormen zien voorbijgaan en er is nieuw licht op hun pad. Zij 

hebben vrede, gezondheid en verloren goederen zien terugkeren. 

24 Zo vorm Ik langzamerhand de harde harten van hen die Ik zal gebruiken, opdat zij morgen Mijn 

goede getuigen en dienaren onder de mensen zullen zijn, in wie zij het zaad van Mijn Waarheid zullen 

zaaien. 

25 De geest is nobel tegenover de vermaning van Mijn Woord, het vlees is broos. Daarom zeg ik 

tegen jullie: Als ik je geest versterk en opwek, moet hij het op zich nemen om zijn materie op zijn manier 

te doen herleven en in stand te houden. 

26 Jullie zijn zwaar op de proef gesteld, beste discipelen. Omdat elke beproeving een mysterie voor u 

inhoudt, weet u niet of zij is om u te sterken in de strijd, om u iets te openbaren wat u niet weet, of om te 

boeten voor een of andere overtreding. Maar trek u nooit terug voor de beproevingen, want daartoe zijn zij 

niet gezonden, noch gaan zij uw zedelijke of geestelijke krachten te boven. 

27 Behoor tot hen die sterk blijven in de grote beproevingen. Uit jullie zal ik generaties vol licht en 

genade voortbrengen. 

28 Kom om Mijn Leer van Liefde te ontvangen voor jullie voorbereiding, waardoor alle verwarde 

ideeën die jullie op aarde hebben vergaard uit jullie geest zullen worden verwijderd. Dit woord zal u de 

ware weg wijzen, als u die kwijt bent. Mijn hemelse stem komt naar jullie hart om het Derde Tijdperk aan 

te kondigen en erover te spreken. 

29 Uw fouten en onvolmaaktheden waren geen belemmering voor Mijn openbaring onder u - 

integendeel, zij waren er de reden van. Ik kom jullie zoeken omdat jullie de weg kwijt waren, en daar, in 

jullie ballingschap, waren jullie ziek en vermoeid van het lijden. Toen kwam jullie Meester naar beneden 

om tegen jullie te zeggen: 'Kom tot Mij. Toen ging gij haastig op weg om de weg te volgen van de wet, 

geschreven door Hem, die de Bezitter en Heer der schepping is. 

30 Het Licht van de Derde Tijd verlicht de paden, zodat uw ogen de doornen kunnen ontdekken en u 

ze kunt verwijderen, want dit pad is bezaaid met beproevingen. 

31 Onophoudelijk heeft Mijn Liefde aan de deur van jullie "woning" geklopt, opdat jullie wakker 

zouden worden. Hoe kan er iemand zijn die, na zovele bewijzen van liefde, nog steeds Mijn Woord 

verloochent: want hoewel zij ogen hebben, zien zij niet, hoewel zij verstand hebben, begrijpen zij niet, 

hoewel zij een hart hebben, voelen zij niet. 

32 Je kent me nog steeds niet. Alleen wanneer gij elkander liefhebt zoals Ik u geleerd heb, zult gij een 

zeer grote kennis en begrip van de geestelijke gaven verkrijgen. Ik heb u gezegd, dat uw lippen zullen 

spreken van de overvloed van goede gevoelens in uw hart. Maar kan hij over liefde spreken als hij die niet 

in zijn hart heeft? Schokt het u niet te denken dat zij aan wie ik dit onderricht geef, precies diegenen zijn 

aan wie ik op andere tijden liefdesonderricht heb gegeven? 

Zie, Ik vertrouw u, in Mijn liefde als Vader en als Meester, deze Leer toe als een boek, dat gij zult 

bewaren met de zuiverheid en de wijsheid, die de Goddelijke genade van de Heer erin gelegd heeft, opdat, 

wanneer de mensen haar zullen leren kennen - onder wie zich verkenners zullen bevinden als nieuwe 

schriftgeleerden en Farizeeën, om Mij op de proef te stellen - zult gij hun een volmaakt werk kunnen 

tonen, een geestelijke leer van overvloeiende rechtvaardigheid en liefde, een verering van God die diep 

van binnen en eenvoudig van buiten is, bevestigd door uw werken van liefde en barmhartigheid voor uw 

broeders. 

33 Waak en bid, wees voorbereid, want Mijn Leer zal worden vervolgd. Deze openbaringen moeten u 

niet verontrusten; laat ze, wanneer ze werkelijkheid worden, u verrassen in uw zending terwijl u de zieken 

geneest en de lijdenden troost. Ik zal jullie de kracht geven door jullie te geven dat het sap van de boom 

des levens in ieder van jullie is. Ga aan deze tafel zitten, onder deze schaduw, maar pas op dat je geen 

vlekken maakt op het oogverblindend witte tafelkleed. Dit zuivere wit is gelijk aan dat van de weg die je 

daarna zult moeten afleggen. Mijn mantel van liefde bedekt al Mijn kinderen en Mijn barmhartigheid 

bereidt de weg van het leven voor allen die Mij in deze tijd horen. 

34 De ontketende krachten van de natuur doen de mensheid elk moment beven. Pas op dat ze geen 

sporen achterlaten in jullie land. 
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35 Laat de menigte tot u komen; ieder hart en iedere geest draagt een smart in zich. Breng hen in 

contact met Mijn geestelijke wereld, nu het nog de tijd is van deze manifestatie, opdat zij de geestelijke 

balsem ontvangen die neerdaalt uit Mijn Koninkrijk. Ik wil jullie toegerust zien, met toewijding werkend 

in Mijn werken van liefde, zodat het uur van Mijn gerechtigheid jullie zal ontmoeten, terwijl jullie de 

zieken genezen, de treurenden troosten, hem onderwijzen die dorst naar waarheid en raad geven aan hem 

die de weg kwijt is. Onthoud: Als die dag u niet verrast in deze vervulling van uw zending, zult u de 

verdrukten zijn. 

36 Ik wil jullie niet in Mijn aanwezigheid zien met gebogen hoofd, Ik wil jullie altijd waardig en blij 

zien. Met deze vrede en kracht zal Ik jullie onder de mensen achterlaten wanneer het ogenblik van Mijn 

vertrek komt, want waarlijk, Ik zeg jullie: jullie zullen moeten strijden. - In deze beproevingen zie Ik hen 

die Mij zullen volgen en hen die Mij de rug zullen toekeren. Want Ik heb ieder van u beproefd en gekweld, 

om hem sterk te maken. 

37 Ik wil dat het gebladerte en de vruchten van de boom die u vormt gezond en verkwikkend zijn. 

Dan zal Mijn voorzichtige zorg hen tot u brengen die slechts wachten op het ogenblik om geroepen te 

worden, want de beker die zij drinken is zeer bitter. 

38 Zieken van ziel, geest en lichaam, weduwen, wezen, hulpeloze mannen en vrouwen, zij die 

hongeren naar liefde en vrede zullen degenen zijn die komen om hun lasten neer te leggen en hun geloof te 

herwinnen. Voor hen die niet kunnen komen, zult gij bidden, Mij vragen, en Ik zal u verhoren. 

39 Volharden in vernieuwing, niet toestaan dat de lichaamsnatuur achterop raakt in zijn ontwikkeling 

(ten goede). Begrijp dat wanneer je deze vooruitgang boekt, je de basis hebt gelegd voor je 

vergeestelijking. 

40 Voel, o mensen, de verrukking die de goddelijke Geest voelt wanneer Hij tot u spreekt en voelt dat 

Hij gehoord wordt. Zie hoeveel licht Mijn Woord werpt op vele mysteries die jullie niet hebben kunnen 

bevatten. 

41 Mensen van deze tijd, die dachten dat jullie in de avond van het leven waren - mijn onderricht 

heeft jullie verrast als een dageraad en heeft jullie geest nieuw leven ingeblazen. 

42 Gezegend zijn zij die in deze tijd hun taak erkennen en hun kruis omhelzen, want de velden die zij 

betreden zullen vruchtbaar zijn voor Mijn Woord en zij zullen in staat zijn daarin het zaad van Mijn 

onderricht te zaaien. 

43 Kalmeer, kleine kinderen en discipelen, kalmeer in uw geest en in uw hart de stormen die er 

woeden, en laat de regenboog van vrede verschijnen aan het geestelijk firmament. 

44 Jullie zullen verbaasd zijn over Mijn goddelijke leer, wanneer jullie in jullie wezen verborgen 

ontelbare gaven en krachten ontdekken, waarmee jullie in de toekomst de beproevingen kunnen 

overwinnen en triomferen in de wisselvalligheden van het leven. 

45 Je gids in deze tijd zal Mijn Geest zijn. Ik zal voor jullie een weg banen door de nieuwe Rode Zee, 

zoals in de dagen van Mozes. Ik zal u redden en u ondersteunen in de woestijn. Alles wat Ik van jullie 

vraag is dat jullie onvermoeibaar Mijn voorbeeld van liefde leven en dat jullie trouw zijn tot het einde. 

Want het einddoel zul je vinden wanneer je geest aankomt bij de poorten van het Beloofde Land, waar je 

zult uitrusten van de menselijke strijd en bevrijding zult vinden van de hartstochten en de ellende van deze 

wereld. Daar zult gij het ware licht van de geest leren kennen, dat hem de waarheid zal tonen in zulk een 

volheid als gij het licht van de zon in deze wereld kunt aanschouwen. 

46 Uit de Vader zijn jullie voortgekomen en tot Hem zullen jullie moeten terugkeren, niet alleen jullie 

oorspronkelijke zuiverheid bezittend, maar ook de grootsheid die de ontplooiing van de gaven die jullie 

bezitten jullie zal geven wanneer jullie Mijn Goddelijke wetten vervullen. Maar niemand zal alleen tot 

Mijn Aanwezigheid komen; ieder zal allen met zich meebrengen die hij heeft gered, die hij heeft genezen, 

die hij heeft getroost en die hij op de weg van de verlossing heeft geleid. Om jullie geest bij te staan op 

zijn weg van evolutie, heb Ik hem in deze tijd Mijn leringen van liefde gegeven. 

47 Nu is het tijd om te leren. Zie hoe Mijn Geest zich uitstort op alle vlees en op elke geest. 

Sommigen verkondigen Mijn Woord in hun vervoering, anderen zonder vervoering. De ouderen, de 

jongeren en de kinderen spreken over Mijn Geestelijk Koninkrijk. Zijn dit niet de bewijzen die Mijn 

profeten en Ik u vroeger hebben aangekondigd voor Mijn nieuwe openbaring? 
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48 Zuiver je hart en je geest, zodat je ziel zich kan verheffen en zuiveren. Dan zal Ik Mijn licht 

openbaren door jullie wezen en de mensheid verbazen door jullie werken van liefde. Door het kind zal Ik 

spreken tot de oude man, door de ongeschoolde en onwetende tot de geleerde, en door de nederige tot de 

hoogmoedige. Vandaag begrijpen jullie nog niet wat jullie te wachten staat, maar morgen zullen jullie het 

weten en zullen jullie bereidwillig op weg gaan naar de provincies die vandaag (nog) slapen en morgen, 

wanneer zij Mijn Goddelijke boodschap ontvangen, bereid zullen zijn Mij te volgen. 

49 Vandaag wachten jullie met verlangen op de komst van jullie Meester om jullie te onderrichten en 

jullie te herinneren aan de leringen uit het verleden. Je leeft waakzaam, met een gewillig oor en een hart 

dat klopt in liefde voor Mij. Uw geest is aandachtig, bereid om Mijn Woord te overdenken; en daarna, in 

stilte, gedenkt gij Mijn raadsbesluiten en Mijn geboden en tracht ze te begrijpen om ze in praktijk te 

brengen. Dan begrijpen jullie hoe zuiver Mijn Leer is en hoe moeilijk jullie taak is, en jullie vragen Mij of 

het nodig is dat jullie, om ijveriger te zijn, eerst geestelijke wezens moeten worden door het lichamelijke 

omhulsel dat jullie nu dragen af te leggen; want jullie voelen dat het een belemmering is voor jullie 

geestelijke opgang en jullie vervulling van de zending. Toch zeg ik jullie deze omslag met liefde te 

aanvaarden en hem vaardig te gebruiken. Ik heb het niet tevergeefs geschapen en aan jullie gegeven. Als je 

weet hoe je het moet leiden, zal het je medewerker zijn en zul je je bestaan op aarde kunnen waarderen en 

genieten door de oogst, die je verkrijgt uit je liefdeszaad met je broeders. 

50 Neem Mij tot voorbeeld en verricht wonderen, want jullie zijn Mijn uitverkorenen. Wees dokters 

en raadgevers van uw broeders, pleitbezorgers en voorsprekers van de mensen, en leg uw hele ziel in uw 

werk om hen naar de veilige haven te brengen en opdat zij mogen voelen dat zij op veilige grond 

wandelen op de weg van herstel. 

51 Ga naar de velden die ik heb voorbereid en plant het zaad erin. Maak de grond los als een goede 

boer met uw liefde, want het menselijk hart is verhard en u moet het geduldig bewerken. - Wanneer gij 

ongeregelde geesten ontmoet hebt, hebt gij hen willen mijden, zeggende: Hij behoort niet tot hen, die God 

zoekt; hij wil deemoedige harten. - Weten jullie niet dat ik juist deze harten kom zoeken en omvormen? Ik 

vraag het je: Toen jullie tot Mij kwamen, was jullie hart toen al als een huis of als een tempel voor Mij? 

Keer uw blik om en besef dat u uw zware last reeds hebt afgelegd en dat u herboren bent tot het ware 

leven. 

52 Waarom twijfelen jullie soms aan Mijn manifestatie door het menselijk verstand en eisen jullie 

bewijzen van Mij en waarom ontbreekt het jullie aan geloof zolang jullie de gunst die jullie vragen niet 

vervuld zien? Jullie willen Mij horen spreken in een meer gekozen taal om te geloven, en je te mengen in 

Mijn hoge raadgevingen. Ik vraag u: Bent u reeds op het toppunt van spiritualiteit om Mijn ingevingen te 

kunnen interpreteren? Ben je al zo hoog ontwikkeld dat je Mijn Wil in Mijn Geest kunt lezen? - Jullie zijn 

nog te klein om Mij te begrijpen, maar Ik leid jullie op de weg die jullie in geestelijk contact met Mij zal 

brengen, opdat jullie Mijn mysterie zullen kennen. 

53 Jullie hebben de zending die aan jullie geest is toevertrouwd gedevalueerd, hoewel Ik jullie een 

eigen bestemming heb gegeven, die jullie naar de vrede en naar de volmaaktheid van het eeuwige leven 

moet leiden. 

54 Als je nederig bent, zul je groots zijn. Grootheid zit niet in arrogantie en ijdelheid, zoals velen 

geloven. "Wees zachtmoedig en nederig van hart," heb Ik steeds tot u gezegd. Ken Mij als Vader en heb 

Mij lief, zoek niet voor uw lichaam een troon noch een naam die u van anderen zal onderscheiden. Wees 

gewoon een man onder andere mannen en heb goede wil in je. 

55 Rust uzelf uit om Mij te aanschouwen in al Mijn heerlijkheid en om van Mij te getuigen, en 

naarmate u geestelijk hoger komt, zal Ik Mijn kennis in u uitstorten. 

56 O mensen die niet in staat zijn geweest zich los te maken van de ijdelheden van de wereld om de 

wetten van de geest te vervullen! Jullie houden van deze aarde die jullie tranen bezorgt, en jullie blijven er 

komen zonder het doel te begrijpen waarvoor jullie gezonden zijn. Ik zeg u: vervul uw zending en bereid u 

voor op de reis naar het land dat Ik u beloofd heb, opdat u de stem van Mijn Vader zult horen die u 

welkom heet en u de rust geeft die u verkregen hebt door uw werken van liefde en barmhartigheid voor uw 

broeders. 

57 Wees niet bang voor de beproevingen van deze tijd. Wapen u met kracht en help uw buren. U zult 

velen onder hen vinden die door pijn ontmoedigd zijn. Gij zult uw broeders in smart zien en gij zult 
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genezende balsem voor allen hebben, een woord van versterking en bemoediging en een lichtstraal van uw 

Vader. Maak de pijn van hen die lijden tot de uwe, en gij zult de beproeving met hen gedeeld hebben en 

hun liefde en barmhartigheid geschonken hebben. 

58 Tot jullie die in stilte wenen, zeg ik: Gezegend zijn zij die op zoek gaan naar troost. Jullie hebben 

niet om symbolen of beelden gevraagd om te bidden, want jullie weten dat Ik bij jullie ben, en jullie 

hebben Mij in jezelf gevonden. Ik heb je lichaam en je geest met kracht doordrenkt. 

59 Gezegend zijn zij die de scharen wisten te leiden en die, toen zij de last van het kruis voelden, Mij 

als helper zochten. Ik verlicht het pad van alle wezens die in de geestelijke en stoffelijke gebieden leven. 

Beschouwt elkander niet als vreemdelingen, geeft elkander warmte en hebt elkander in waarheid lief; want 

indien gij uw broeders liefhebt, hebt gij Mij liefgehad. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 48  
1 Gij scharen, die de schaduw van de spreidende boom zoekt, waar gij kunt rusten, hier hoort gij 

mijn woord, dat u troost en kracht geeft, opdat gij in overgave de weg kunt overwegen, die gij te gaan 

hebt. 

2 Wanneer gij uw geest zwak voelt worden, vraag Elia dan om zijn staf, opdat gij daarop leunend de 

kristalheldere fontein van de Vader moogt bereiken, waar de wateren van zijn liefde en wijsheid 

overstromen als een aansporing en tot gelukzaligheid van de dwalenden. 

3 Ik leer u den waarlijken tempel te bouwen; want er zijn velen, die heiligdommen hebben gebouwd, 

zonder dat zij de grondslagen des geloofs hebben gelegd. Mijn tempel moet zijn als een boom waarvan de 

takken zich liefdevol over het heelal uitspreiden, waar de vogels op verschillende manieren jubelen en 

door hun stemmen te verenigen een harmonieus, zoet en volmaakt concert vormen dat zij aan de Schepper 

aanbieden. Daarin zal uw geest opstijgen om zijn Heer te zoeken - als Vader, als Meester, als Geneesheer; 

maar nooit zult gij Hem als Rechter zoeken. 

4 De ware God zal op een ware wijze worden liefgehad, de valse goden zullen worden vernietigd, en 

de onreine en onvolmaakte culten zullen plaats maken voor de aanbidding van de Geest, die een 

liefdeslied aan de Vader zal zijn. 

5 Waarlijk, Ik zeg u: veel heb Ik in deze tijd tot u gesproken, maar soms verstaat gij Mij niet en 

andere keren laat gij Mij slechts in het luchtledige spreken. Maar de echo van dit hemelse woord zal niet 

ongehoord blijven, en zal door de mensen in het gehele heelal worden gehoord. 

6 Als het geestelijke zou worden omgezet in materiële dingen, dan zouden jullie jezelf op dit 

moment zien zitten aan een tafel van onmetelijke afmetingen, en voor ieder van jullie zouden jullie het 

brood van Mijn Woord zien, voorgesteld door uitgelezen spijzen. 

7 Zij die langzamerhand vergeestelijken, zeggen Mij dat zij Mijn Woord niet zouden ruilen voor het 

heerlijkste en verleidelijkste voedsel. Zij, die hun materialisme nog niet hebben kunnen overwinnen, 

zouden liever hebben, dat hun Vader hun, in plaats van geestelijke gaven en goederen te brengen, 

overvloedig de rijkdommen van de wereld zou brengen. 

8 Hoevelen hebben niet op Mijn tafel het voedsel achtergelaten dat Ik hun met zoveel liefde heb 

aangeboden, zonder het zelfs maar te hebben aangeraakt? Wanneer zullen zij ooit nog een tijd van genade 

beleven als de huidige, waarin zij voorbestemd waren om naar de aarde te komen om Mijn Woord te 

horen? - Het zijn harde rotsen die stormen en tijd nodig hebben om af te slijten. Hun erfenis zal hun 

worden onthouden totdat zij weten hoe die te bewaken en te koesteren. Maar zij zullen het weer bezitten, 

want Ik heb u gezegd, dat wat de Vader aan Zijn kinderen geeft, nooit van hen zal worden weggenomen, 

maar alleen voor hen zal worden bewaard. 

9 Dit is de machtige boom onder wiens schaduw de zwervers rusten om op krachten te komen van 

hun vermoeide zwerftocht door zich te voeden met zijn vruchten. 

10 Onder deze boom wacht ik op allen; sommigen zullen tevreden terugkeren door de volbrachte taak, 

anderen met hangend hoofd en lege handen. 

11 Toen de vrede uit uw hart verdween en de tranen onophoudelijk over uw wangen liepen, begon u 

na te denken om de reden van uw droefheid te ontdekken. Toen openbaarde je geweten je dat de oorzaak 

van je droefheid en gebrek aan vrede te wijten was aan je lage spiritualiteit, aan het gebrek aan vervulling 

van je zending, aan de afwezigheid van liefde en barmhartigheid voor je broeders in je levenswerk. 

12 Uw huidig leven is daarvoor de boetedoening geweest, want gij weet niet van hoeveel zonden, 

waarmee gij uw ziel in vorige levens hebt bevlekt, gij u thans reinigt. Dit is de reden waarom jullie geen 

vrede in jullie harten hebben gehad. 

13 Zij die zelfs het laatste restje vrede hebben verloren, strijden met moeite om die te herwinnen, en 

komen tot het inzicht dat die genade alleen bestaat op de weg van gerechtigheid en goed, waarheen ik de 

mensen op elk moment wijs door middel van het geweten. Vandaar dat zij die Mijn woord gehoord 

hebben, ernaar streven Mijn spoor te volgen, omdat zij weten dat op Mijn weg vrede is en wanneer zich 

een moeilijkheid of een bezoeking voordoet, Mijn barmhartigheid nabij is om hen op te wekken. 
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14 Mijn wet eist geen bovenmenselijke offers, zij impliceert geen slavernij, noch bindt zij iemand met 

ketenen. Zeker, het is een kruis, maar een van liefde, een kruis waarvan het gewicht sterkt in plaats van 

uitput. 

15 Herinner u dat u bij verschillende gelegenheden in uw leven ware vrede hebt gevoeld, en u zult 

beseffen dat dit gebeurde toen u deed wat goed was, toen u vergaf, toen u zich met iemand verzoende, toen 

u uw comfortabele bed verliet om naar dat van een zieke te gaan om hem troost te brengen. Er was de 

vrede van Mijn Koninkrijk voor een moment in je geest. 

Aan jullie, die Ik leer vrede te bewaren in jullie leven, zeg Ik in waarheid dat het vanaf het begin der 

tijden jullie zending is geweest vrede te brengen aan jullie broeders. Daarom vraag Ik jullie, telkens 

wanneer Ik Mijzelf aan jullie kenbaar maak, voor de mensen te bidden; want jullie zielen verenigd in één 

gedachte en in dezelfde intentie zullen de harten bereiken als een ademtocht van geluk en vrede. U hebt 

ook de instructie en de bevoegdheid ontvangen om innerlijke vrede, licht en sereniteit te geven aan de 

wezens die onzichtbaar (voor u) in de geestelijke vallei verblijven. 

16 Vol gevaren en verleidingen zijn de wegen van de wereld. Daarom vallen de geesten dikwijls 

onder de heerschappij van de wereld en van de materie, hoewel zij vol licht van kennis en voorgevoel uit 

Mij zijn voortgekomen, met wapens en middelen om zich te verdedigen en te overwinnen. 

17 Ik vond u verslagen, doch gij hebt geluisterd naar Mijn stem, die u met goedertierenheid zocht, en 

zo zijt gij vol geloof en hoop opgestaan. Voorwaar, Ik zeg u, er zal niemand verloren gaan of verslagen 

worden die die stem niet hoort wanneer de tijd komt. 

18 In die tijd zullen zij die het verst weg waren, die het meest verloren waren, degenen zijn die Mij 

het meest vurig zullen liefhebben en Mij zullen volgen. 

19 De beitel van Mijn liefde zal de hardste rotsen houwen. 

20 Om dit doel te bereiken zoek Ik jullie geest, omdat die Mijn Leer kan begrijpen; maar eerst moest 

Ik tot jullie hart spreken, Mijzelf beperkend door de stemdrager en Mijn woord vermenselijkend. Dit is het 

stadium dat u zal leiden tot de verhandeling van geest tot geest. Dan zal het Mijn geestelijke stem zijn die 

tot jullie komt als een inspiratie, die jullie de weg zal wijzen naar jullie zuivering; want jullie lichaam is 

soms een zware keten of een dichte sluier die jullie niet in staat stelt om verder te zien dan het materiële. 

Om jullie te helpen in deze strijd, hebben jullie hier Mijn goddelijke inspiratie, die uit liefde voor jullie 

is omgezet in menselijke woorden die tot jullie komen als een streling voor de geest en het hart. 

21 Dit zijn gedenkdagen, en daarom hebt gij u aan toewijding en voorbereiding gewijd. O, als jullie 

deze spiritualiteit maar je hele leven konden bewaren zonder in fanatisme te vervallen, hoe groot zou dan 

jullie ontwikkeling zijn. 

22 Verrukking is er in de harten van deze scharen, want zij weten dat voor hun geesten het hemels 

banket staat, waarop de Meester hen opwacht om hun het brood en de wijn van het ware leven te eten en te 

drinken te geven. 

23 De tafel waaromheen Jezus toen met zijn apostelen vergaderde, was een symbool van het 

Koninkrijk der hemelen. Daar was de Vader omringd door Zijn kinderen, daar was het voedsel dat leven 

en liefde vertegenwoordigde; de Goddelijke stem werd gehoord, en haar essentie was de 

wereldomvattende harmonie, en de vrede die er toen heerste was de vrede die bestaat in het Koninkrijk 

van God. 

24 U hebt getracht uzelf te zuiveren in deze devoties, denkend dat de Meester u een nieuw testament 

zou brengen in Zijn woorden, en zo is het: Vandaag sta Ik jullie toe het brood en de wijn te gedenken 

waarmee Ik Mijn Lichaam en Mijn Bloed heb voorgesteld. Maar evenzo zeg Ik jullie dat jullie in deze 

nieuwe tijd die voeding alleen zullen vinden in de Goddelijke zin van Mijn Woord. Als jullie Mijn lichaam 

en Mijn bloed zoeken, moeten jullie dat doen in het Goddelijke van de schepping, want Ik ben slechts 

geest. Eet van dat brood en drink van die wijn, maar schenk ook Mijn beker vol, Ik wil met jullie drinken: 

Ik dorst naar je liefde. 

25 Draag deze boodschap over aan uw broeders en leer dat bloed, omdat het leven is, slechts een 

symbool is van het eeuwige leven, dat ware liefde is. - Door jullie begin Ik de mensheid te verlichten met 

Mijn nieuwe openbaringen. 

26 Mannen en vrouwen, kinderen, jonge mannen en oude mannen zullen het apostolaat van Christus 

vormen in deze Derde Era. Maar waarlijk, ik zeg u, meer dan harten - het zal de geest zijn die ik zoek. 
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Hoewel niet de gehele mensheid naar Mijn woord luistert, wil Ik dat zij Mijn aanwezigheid voelen in 

dit gezegende uur. De vaders van de gezinnen in hun huizen, de zieken in hun kampen, zij die hongerig 

zijn naar gerechtigheid, zij die gestraft worden door de mensen, zij die geen vrede hebben in hun harten, de 

beledigden, de armen - jullie allen, treedt stilletjes binnen in Mijn heiligdom opdat jullie de stem van jullie 

Heer zullen horen die tegen jullie zegt: "Vrede zij met jullie!" 

27 Mensen, op dit moment omringen Mijn apostelen, die nu in de geest zijn, Mij in het onzichtbare - 

zoals in voorbije tijden: 

Petrus, Johannes, Jacobus de Oude en de Jonge, Thaddaeus, Thomas, Mattheüs, Bartholomeüs, Simon, 

Filippus, Andreas, en zelfs Judas, die vervuld is van pijn. Zij allen vergezellen Mij in dit nieuwe 

avondmaal. Op welke andere plaats op aarde zou je het beeld kunnen zien dat ik je laat zien? - U zult 

beelden zonder leven te zien krijgen, terwijl ik die geesten kan laten verschijnen in de volheid van leven en 

licht. 

28 Op dat moment is er vreugde en tegelijkertijd pijn in Mijn geest, want nog niet al Mijn kinderen 

zijn verlost. 

29 Terwijl jullie Mijn Woord horen dat jullie zegt dat jullie aan Mijn tafel zitten, gaan jullie 

gedachten niet weg van die leerling die in een ogenblik van verwarring zijn Meester en zijn broeders 

verraadde; dan vragen jullie je af of er in die tijd ook een verrader zal zijn, en jullie geest vraagt Mij: 

"Misschien zal Ik het zijn?" - Tranen komen in je ogen en je vraagt Mij om kracht om nooit in verzoeking 

te vallen. Waarlijk, Ik zeg u, ook in deze tijd zullen er zijn die Mij verraden; maar het zal niet zijn in Mijn 

lichaam zoals in de tweede Era, maar zij zullen trachten de waarheid van Mijn Leer te verbergen met hun 

werken, waardoor de mensen als bedrog zullen beschouwen wat een lering van Goddelijke Wijsheid is 

geweest. 

30 jullie hebben allen gezworen Mij lief te hebben en Mij te volgen tot in de dood, maar Ik zeg jullie 

dat jullie moeten waken en bidden, want ook Judas had gezworen zijn leven voor Mij af te leggen. 

31 Als toen Mijn lichamelijke foltering een nacht en een dag duurde, en de dood een einde maakte aan 

de kwelling van het lichaam, nu voel Ik in de geest de pijn in allen die lijden; in elke beschuldiging word 

Ik veroordeeld door de rechters van de aarde, en in elke gevangeniscel word Ik gevangen gehouden in het 

hart van hen die deze boetedoening ondergaan. Ween niet alleen bij de herinnering aan die uren van pijn 

die Jezus in de wereld heeft doorstaan, want nog is Mijn Lijden niet voorbij. 

32 Reeds begint je geest te delen in Mijn droefheid, nu hij beseft dat hij nog verdiensten moet 

verdienen door zijn werken van liefde en barmhartigheid om de gelukzaligheid en vrede te verkrijgen die 

Mijn Woord belooft aan degene die Mij volgt tot het einde. 

33 Verhef uw geest in eenvoudig gebed, want gebed is verbinding en nadering tot de Heer. 

34 Dit avondmaal is gemaakt uit liefde, vergeet dat niet. Neem het brood van de tafel en deel het met 

uw broeders; en wanneer gij allen in de eeuwigheid zijt, zult gij begrijpen, dat deze openbaring, die Ik u 

thans geef, een symbool is van het eeuwige leven. Komt, gij scharen der mensen, want waren het er in het 

tweede tijdperk slechts twaalf die aan Mijn tafel zaten, heden zullen het er honderdvierenveertigduizend 

zijn; maar Mijn roepstem van liefde is voor alle mensen. Ik wil dat jullie allemaal met Mij meegaan in 

deze tijd. 

Sommigen beven bij Mijn woord, sommigen wenen, en anderen voelen zich onwaardig om het te 

horen. Ik, die weet wie ieder van u is, zeg u dat er onder dit volk dat nu toestroomt om Mijn leringen te 

horen, ook mensen zijn aan wie in hun tijd wonderen werden verleend om in Mij te geloven; dat er ook 

mensen zijn die aan Jezus twijfelden, en ook degenen die het voor Pilatus uitschreeuwden: Kruisig Hem, 

kruisig Hem! 

35 Velen zagen Mij naar Golgotha gaan met het kruis op Mijn schouders, niet wetend wie zij 

begeleidden, en zagen de tranen van Maria, niet wetend wie zij was die weende. Zie hoe Ik nu opnieuw 

onderwijs en hen in Mijn discipelen verander die Mij toen niet konden herkennen. 

36 Aan het kruis vroeg ik vergeving voor je omdat je niet wist wat je deed. Die vergeving heeft 

uitdrukking gevonden in een nieuwe kans die de Vader jullie biedt, opdat jullie je ogen openen voor de 

waarheid, jezelf redden en tot Mij naderen. Toch zijn er, ondanks Mijn barmhartigheid jegens u, nog 

sommigen die onvolkomenheden in Mijn Woord zoeken, om een reden te hebben om niet te geloven en 
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Mij niet te volgen. Maar waarlijk, Ik zeg u, in de geestelijke kern van Mijn woord is geen enkele smet; 

integendeel, met dit onopvallende en eenvoudige woord heb Ik vele smetten uit uw harten gewist. 

37 Jullie zijn allen onderworpen aan Mijn oordeel. Er zal niets zijn dat u nadrukkelijker zal ontroeren 

dan de barmhartigheid van Mijn liefde voor u; want Mijn oordeel is van liefde. 

38 In die tijd opende Jozef van Arimathea de poorten van zijn huis, opdat de Meester het Pascha kon 

vieren in het gezelschap van zijn discipelen, toen zij nog niet wisten dat het lam dat op dat feest geofferd 

zou worden, Jezus zou zijn. 

39 Nu vraag Ik u in uw harten de herberg voor te bereiden waar Ik zal binnengaan om u met Mijn 

woord te herinneren aan de werken en de onderwijzing die Ik toen met Mijn bloed heb bezegeld. Beperkt 

u echter niet tot het gedenken van Mijn Lijden alleen tijdens deze gedenkdagen. U moet in uw diepste 

wezen het heiligdom bouwen waar u eeuwig de les van liefde zult gedenken die Christus u op aarde 

bracht. Dat heiligdom zal onverwoestbaar zijn in de stormen die het geloof van de mensheid willen 

vernietigen. 

40 Vandaag laat Ik Mijn stem horen in vele provincies, steden en dorpen, zodat velen geroepen zullen 

worden. Op Mijn wijze zaai Ik balsem, troost en vrede in de harten, wekt hoop in hen die zich verloren 

waanden voor het leven der genade, en geef leven aan hen die dood waren in ondeugd en zonde. 

41 Ook ging Ik in die tijd van de ene provincie naar de andere, en Mijn aanwezigheid veroorzaakte 

blijdschap onder de behoeftigen, de zieken en de geestelijk armen. Niet allen volgden Mijn schreden, maar 

zij bleven als levende getuigen van de wonderen die Ik aan hen verrichtte. Mannen, vrouwen en kinderen 

kwamen tot Jezus, hun treurige gezichten en hun jammerklachten spraken tot Mij van hun ellende en 

lijden. Zij hadden geruchten en berichten gehoord over Mijn wonderen, en vol spanning wachtten zij op de 

doortocht van de Rabbi uit Galilea om hun handen naar Hem uit te strekken en Hem te vragen om een 

bewijs van Zijn macht. 

Het waren eenvoudige harten, maar er waren anderen, de schriftgeleerden, de leraars der wet en de 

Farizeeën, die in hun afkeer van Jezus ten slotte van Hem eisten dat Hij hun Zijn handen liet zien om te 

zien of daarin de kracht te herkennen was waarmee Hij de zieken genas door louter aanraking. 

42 Mijn medeleven was voor allen zonder onderscheid. Ik was de Vader die kwam om al Zijn 

kinderen van hun pijn te verlossen. Jezus, de Geneesheer, was een en al balsem, en het was niet nodig dat 

Hij het lichaam van een zieke aanraakte om hem weer gezond te maken. Soms liet Ik, om de mensen een 

bewijs te geven van wat geloof kan doen, een zieke tot Mij naderen en Mijn gewaad aanraken om hem 

gezond te maken. 

43 In de tegenwoordige tijd is het niet meer de mens Jezus die naar uw wereld kwam op zoek naar 

zondaars en behoeftigen. Nu is het Jezus' Geest die zich bekend maakt aan de mensheid om onder de 

mensen van deze tijd de nieuwe discipelen te ontdekken die Hem trouw zullen blijven tot het einde. Aan 

een geestelijke tafel heeft Hij hun brood en wijn aangeboden, onzichtbaar voor menselijke ogen, maar echt 

voor de Geest. Velen van hen die vandaag vurig naar Mijn Woord horen, geloofden Mij eens niet, maar Ik 

vraag u: Op welke wonderen en op welke tijden wachten zij die, hoewel zij Mij nu horen, niet in Mijn 

manifestatie geloven? Zij twijfelen omdat Ik Mij openbaar door ongeschoolde en eenvoudige mensen en 

niet door geleerden of theologen; maar Ik zeg jullie dat jullie Mij te allen tijde zullen vinden bij de 

"minsten". 

44 Zij die de waarde van dit woord hebben begrepen en het hebben bestudeerd totdat zij de goddelijke 

betekenis ervan hebben gevonden, zijn degenen die het zullen bewaken als het zaad van de 

vergeestelijking dat zij morgen onder de mensen zullen moeten verspreiden. 

45 In de eerste tijd werd de Stem van de Heer gehoord in het Heilige der Heiligen, in de tweede tijd 

gaf Ik jullie Mijn Liefdesonderricht in het Woord van Jezus; nu horen jullie Mijn Woord door een 

menselijke stemdrager, en morgen zal het Mijn Inspiratie zijn die iedere geest verlicht in een intieme 

vereniging tussen de Vader en Zijn kinderen. 

46 In de Tweede Era zei ik: "De mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat van God 

komt." Daarom was het brood waarmee Ik Mijn Lichaam ten toon stelde slechts een symbool. Vandaag 

zeg ik tegen jullie: Neem het brood van Mijn Woord, drink de wijn van zijn geestelijke betekenis, en gij 

zult uzelf voor eeuwig voeden. 
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47 Begrijp, dat ik van het Vrederijk kom tot het tranendal, nederdalend uit het tehuis der 

rechtvaardigen om tot de zondaars te spreken. Ik draag noch de kroon noch de scepter van een koning, Ik 

kom nederig om Mijzelf aan jullie bekend te maken door een onhandig lichaam dat Ik transformeer met 

Mijn Licht, jullie verassend met de oneindige waarheid van Mijn leringen. 

48 Ik schaam Mij niet voor jullie en ondanks jullie zonden en onvolkomenheden zal Ik nooit 

ontkennen dat jullie Mijn kinderen zijn omdat Ik van jullie houd. Het zijn veeleer de mensen geweest die 

zich voor Mij hebben geschaamd toen zij Mij dikwijls verloochenden. 

49 Vandaag stort Ik Mijn Geest uit over jullie, opdat jullie leren Mij een geestelijke en eenvoudige 

eredienst aan te bieden, vrij van materialisme, van tradities en fanatisme. 

50 Jullie die de valse goden die jullie in het verleden aanbaden, hebben omvergeworpen, jullie zullen 

weten hoe je het heiligdom moet binnengaan dat Ik op dit moment in je ziel vorm met Mijn Woord. 

51 Ik zie in jullie harten de wens dat Ik bij jullie zou blijven en jullie altijd in deze vorm zou 

onderwijzen; maar dit mag niet zo zijn, want als Ik aan jullie verzoek zou voldoen, zouden jullie geen 

moeite doen om Mij te zoeken door jullie werken van liefde en zouden jullie tevreden zijn met het 

luisteren naar Mijn leringen. 

52 Van oudsher heb Ik jullie gezegd dat Mijn Koninkrijk niet van deze wereld is; en waarlijk, Ik zeg 

jullie: geestelijk gezien is de aarde ook niet jullie thuis. Het Koninkrijk van de Vader is in Zijn licht, in 

Zijn volmaaktheid, in Zijn heiligheid. Dit is je ware thuis, dit is je erfenis. Denk eraan dat ik jullie zei dat 

jullie de erfgenamen zijn van het Koninkrijk der Hemelen. 

Deze planeet is als een woning die u tijdelijk onderdak biedt, waarin uw ziel de beproevingen van haar 

zuivering ondergaat, opdat zij, wanneer zij naar het geestelijk tehuis terugkeert, vooruitgang en 

vooruitgang zal hebben bereikt. Vraag u dus niet af: "Waarom heb ik in deze wereld geen volkomen vrede 

en geluk gevonden?" Voorwaar, Ik zeg u: zelfs zij die rein zijn geweest, hebben in deze aardevallei geen 

ware vrede gevonden. 

53 Wanneer deze aarde jullie alles zou geven wat jullie verlangen, wanneer er geen grote geestelijke 

beproevingen op zouden zijn - wie van jullie zou dan verlangen om in mijn koninkrijk te komen? 

Vervloekt of vervloekt ook de pijn niet, daar gij haar met uw overtredingen hebt geschapen. Verdraag het 

met geduld, en het zal jullie zuiveren en jullie helpen dichter bij Mij te komen. 

54 Beseft gij wel hoezeer gij geworteld zijt in de heerlijkheden en bevredigingen van deze wereld? 

Wel, de tijd zal komen dat de wens om je eruit te halen zeer sterk zal zijn. 

55 Wie in staat is zijn beproevingen te doorstaan door geestelijke verheffing, ervaart vrede in dit 

overwinnen. Wie op aarde wandelt met zijn ogen op de hemel gericht, struikelt niet, noch verwonden zijn 

voeten zich aan de doornen op zijn verzoeningsweg. Jullie die naar mij luisteren, draag jullie beproevingen 

met liefde, zodat jullie een voorbeeld worden. Zoek naar meer en meer vooruitgang in je perfectie. Want 

als het niet zo was, waarom bent u dan gekomen tot deze dag? Waarom heb je je werk verlaten om op deze 

harde banken te zitten? Omdat je op zoek bent naar vrede, naar licht, naar de helende kracht van de 

balsem. 

Onder deze scharen zijn er die Mijn wijsheid en Mijn openbaringen zoeken om deze boodschap 

morgen naar de provincies te brengen. Er zijn er ook, die veel gezondigd hebben, die met tranen van het 

aangezicht tot Mij zeiden: "Vader, wij zijn het niet waard Uw woord te horen." Maar ik zeg u dat ik juist 

om uwentwil gekomen ben, omwille van hen die afgedwaald zijn van het pad van ontwikkeling. Ik ben 

nooit gekomen om de rechtvaardigen op aarde te zoeken - zij zijn al gered. Ik zoek hen die in zichzelf niet 

meer de kracht vinden om zichzelf te redden; aan hen schenk Ik Mijn zegen en Mijn tedere liefde. 

56 Indien iemand onder u gezegd is, dat zijn geest verloren is door zijn zonden, en hij wenst toch zijn 

fouten goed te maken en zichzelf te redden, kom dan tot Mij en Ik zal hem Mijn vergeving schenken en 

hem tot een nieuw leven opwekken. Hij zal zijn als Lazarus die opstond toen hij de stem van Jezus hoorde, 

want Hij zei tot hem: "Sta op en wandel." 

57 Evenzo zoek ik de onwetende om voor zijn ogen het Boek der Waarheid te openen, het "Boek van 

het ware leven". Ik wil dat zij die Mij in het verleden hebben verloochend en tegen Mij hebben gelasterd, 

vandaag opstaan onder de mensen en een volk vormen dat een voorbeeld is van vergeestelijking, 

nederigheid en naastenliefde, dat getuigt van Mijn onderricht door werken van liefde voor hun broeders. 
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58 Ik zie dat jullie gebruik maken van mijn onderricht, maar jullie zijn nog ver verwijderd van 

volmaaktheid. Gij zijt nog zwak, want gij doet nog geen drie stappen, en reeds brengt de verzoeking u ten 

val. 

59 Weest sterk en indien uw ouders of uw kinderen u misprijzen wegens Mijn Leer, geeft dan blijk 

van standvastigheid en geloof en vreest niet, want Mijn macht en uw voorbeeld zullen hen van deze 

waarheid overtuigen. Indien sommigen van hen, die u miskend hebben, deze wereld verlaten hebben 

zonder dat gij hen bekeerd hebt, geef dan de moed niet op, want het zaad, dat gij in hen geplant hebt, 

hebben zij in hun geest meegenomen, en het zal in andere werelden tot bloei komen. 

60 Doorgrond de leringen die Ik jullie in het Tweede Tijdperk gaf met Mijn Passie. Ik nodig jullie uit 

om je deze leringen te herinneren en ze met Mij te overdenken. Onthoud dat ik nog maar een paar keer met 

jullie over hen zal spreken. Jullie weten niet wat daarna komt, maar jullie moeten je voorbereiden om de 

nieuwe openbaringen te ontvangen die Ik jullie zal geven. 

Wanneer deze dagen van gedachtenis voor u gekomen zijn, en gij vrede in uw geest wilt hebben en uw 

Heer behagen, doe dan werken van barmhartigheid voor hen die in nood zijn, vergeef uw vijanden, en heb 

met niemand "onbetaalde rekeningen"; want als gij wroeging in uw geest zoudt hebben op de ogenblikken 

waarop Ik Mijn zeven woorden spreek (aan het kruis), hoe bitter en pijnlijk zouden die woorden dan in uw 

hart vallen! Want uw geweten zal u dan zeggen dat, toen Ik u om water vroeg om Mijn dorst te lessen, gij 

Mij gal en azijn te drinken hebt gegeven. 

61 Bid, want gij leeft in tijden van verzoekingen en verleidingen, niet wetende of zij, die op dit 

oogenblik vrede hebben, niet binnen enkele oogenblikken in tweestrijd zullen zijn of God zullen lasteren. 

Denk steeds aan wat ik u vandaag zeg, opdat gij altijd bereid zijt tot waakzaamheid en gebed. 

62 Zie hoe Mijn Goddelijke Essentie in staat is jullie te bereiken door de lippen van een zondaar. Is 

dit niet een wonder van kracht en liefde? Het gebeurt omdat Ik Hem ben die water doet ontspringen uit de 

rots en licht uit de duisternis. 

63 Door nederige tussenpersonen heb Ik gesproken tot de "minsten van deze"; want indien de Heren 

van de wereld deze boodschap aan de mensheid hadden overgebracht - waarlijk, Ik zeg u, dan zoudt gij 

gebleven zijn zonder de kennis van uw gaven en zonder ambten te vervullen. U zou van dat feestmaal niet 

hebben gegeten, en tevreden zijn geweest het van verre gade te slaan. Maar via deze organen van het 

intellect (de stem-dragers), onaangetast door theorieën, wetenschappen en religieuze vooroordelen, heb ik 

een oproep gedaan aan de gehele mensheid zonder iemand te bevoordelen vanwege zijn sociale klasse, 

nationaliteit, godsdienst of taal. 

64 Mijn stem komt uit het Rijk van de Geest waar Ik Koning ben, uit dat Paradijs waar jullie allen bij 

je Heer zullen zijn wanneer jullie, zoals Dimas, vanaf je kruis, nederig en vol geloof tot Mij spreken: 

"Heer, denk aan mij wanneer U in Uw Rijk bent". Uw kruis is datgene wat Ik u toevertrouwde toen Ik u 

deze zending gaf: onderwijzen, zieken genezen, troosten, de mensheid Mijn goddelijke boodschappen 

verkondigen. Deze zending is moeilijk omdat zij verantwoordelijkheid inhoudt, omdat zij delicaat is, 

omdat zij lawaai maakt, en bij de uitvoering ervan dalen de beschimpingen van de ongelovigen, de 

lasteraars en de spotters, die de waarheid in Mijn Leer niet hebben willen vinden, op u neer. 

65 Evenzo ging Jezus op de lijdensweg, terwijl Hij de last van het kruis onvergelijkelijk minder droeg 

dan die van de ondankbaarheid van die scharen. 

66 Hier is de Meester die Zijn kinderen herinnert aan daden uit voorbije tijden en ze in verband brengt 

met werken uit het heden, opdat gij Mijn leer beter zult begrijpen. Ik wil dat deze Leer zich over de wereld 

verspreidt, dat zij de mensheid verlicht, zodat zij, geconfronteerd met een leven dat zij niet kende, 

ontwaakt en zich op weg begeeft om in de wereld één huis, één familie te vormen. Dit zal het ware volk 

Israël zijn, het volk van God, waarin verschillen van afstamming, sociale klassen en stammen zullen 

verdwijnen, omdat zij allen takken zullen zijn die voortkomen uit één stam, waar allen Mijn wet vervullen 

die u zegt: "Hebt elkander lief". 

67 Jullie die dit kruis op je schouders hebben genomen - erken de verantwoordelijkheid die jullie 

hebben om de mensheid de waarheid te tonen van mijn manifestatie en mijn wonderen. Daarom eis Ik van 

jullie edelmoedigheid van geest en volmaakte kennis van wie jullie zijn in relatie tot God en de mensheid, 

en daarvoor geef Ik jullie Mijn leer van de vergeestelijking. 
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68 Bereidt u op deze wijze voor en gij zult de goede soldaten van deze strijd zijn, de ware Israëlieten 

naar de Geest, de trouwe discipelen. Doe geen moeite om de waarheid van dit woord te bewijzen. Vergeet 

niet dat Christus, om te getuigen van de waarheid die Hij verkondigde, toestond dat Zijn lichaam werd 

vernietigd. Waarom zou Hij het leven van dat lichaam hebben verdedigd, daar Hij tevoren had gezegd, dat 

Zijn koninkrijk niet van deze wereld is? - Zo ook gij - denkt dat men, om het eeuwige leven te bereiken dat 

op uw geest wacht, er vele ambitieuze doeleinden aan kan opofferen. 

69 Indien gij van uw broeder de donkere vlekken wilt verwijderen, die hij in zijn ziel draagt, moet gij 

eerst zelf vlekkeloos worden; indien gij vergiffenis wilt verkrijgen, moet gij eerst vergeven. 

70 Hoe mooi zal het voor uw ziel zijn wanneer haar laatste ogenblik op aarde is gekomen en de geest, 

vervuld van vrede, zo tot de Vader kan zeggen: "Heer, alles is volbracht!" 

Mijn vrede zij met u! 



 

132 

Instructie 49  
1 Uw gebed stijgt tot Mij op als de geur van bloemen, en Ik aanvaard het. 

2 Laat uw geest genieten van het brood van het eeuwige leven. Dit is niet het eerste onderricht dat 

Mijn Goddelijke Geest jullie geeft; als mens heb Ik Mij reeds op een ander moment geopenbaard om jullie 

te leren nederigheid te ontwikkelen, te leven om goed te doen aan anderen, en te sterven aan het kruis van 

de liefde. Wanneer jullie Mijn Woord horen, lijkt het jullie alsof het de eerste instructie is die jullie geest 

ontvangt, omdat jullie de vorige lessen niet begrepen hebben. Vandaag kom Ik opnieuw op zoek naar de 

zieken, die allen Mijn kinderen zijn, want jullie kreunen allen in dit dal van verzoening en jullie 

klaagzangen bereiken Mij. 

3 Wanneer de pijn erg hevig wordt, dan herinnert de mens zich God - hoe onverschillig en koud hij 

zich ook heeft getoond ten opzichte van Mijn leer - hij richt zijn ogen op Mij in verlangen naar Mijn 

barmhartigheid en in zijn wanhoop richt hij dit gebed op: "Heer, waarom schenkt U mij niet wat ik U 

zozeer vraag? Indien Gij mijn smeekbede niet verhoort, verkort dan mijn dagen op aarde, want het heeft 

geen nut er alleen maar op te zijn om te lijden." Hoe onwetend ben je als je zo spreekt tegen je Vader, die 

een en al liefde is voor Zijn kinderen! 

4 Daarom breng Ik jullie in deze tijd met Mijn onderricht uit de duisternis van het onbegrip, opdat 

jullie zelfs in de grootste pijn niet van de weg van het Licht afwijken. Spoedig zullen jullie begrijpen dat 

Ik jullie niet geschapen heb voor de pijn, want het lijden komt niet van Mij, maar van jullie. Nu moet je de 

hele weg gaan om het licht en de zuiverheid terug te krijgen die je in flarden achterliet op de doornen van 

het pad. 

5 Het is waar dat uw leven als een stormachtige zee is waarin u tijdelijk bang bent om te zinken. 

Maar omdat jullie zo laag gezonken zijn door jullie onvolmaaktheden, geloof dan tenminste in Mijn 

aanwezigheid en Mijn kracht op die ogenblikken dat jullie beproevingen heel zwaar zijn. Geef Mij geen 

aanleiding tot u te spreken zoals tot Mijn discipelen van het tweede tijdperk, die met Mij in een boot 

reisden en die, toen zij de schuimende zee zagen en Jezus sliep, vol angst en vrees tot Hem zeiden: 

"Meester, red ons; wij vergaan." Toen was Mijn vermanend antwoord: "O, jij van weinig geloof!" 

6 Geliefde mensen, doorgrondt Mijn leer, richt uw leven naar het voorbeeld van deze discipelen, 

want ook gij zult discipelen worden. Onthoud, Mijn kinderen, dat vanaf het jaar 1950 jullie dit woord niet 

meer zullen horen. Gebruik het nu, zodat het u zuivert en u niet langer op het pad van de zonde bent. 

7 Mijn offer van liefde in het Tweede Tijdperk toonde jullie hoe je de vlekken kunt wegwassen die 

jullie dragen op je lichaam en ziel, zelfs die welke Sodom en Gomorra jullie als erfenis nalieten. Ik heb 

Mijzelf opgeofferd om de mensen te onderrichten, om hun de weg van gehoorzaamheid en liefde te 

wijzen, waardoor zij hun verlossing kunnen verkrijgen. 
* Dit is een verwijzing naar de hoofdzonde van de Sodomieten, de perversie van het seksuele, en de voortdurende 

invloed daarvan tot in de huidige tijd. 

8 Nu Ik jullie ontelbare leringen heb gegeven, zijn jullie toegerust om jezelf te redden en te zuiveren. 

Ik heb u toen aangekondigd dat Ik onder de mensen zou terugkeren, en hier ben Ik in vervulling van Mijn 

belofte. 

9 Indien allen, die dit woord horen, Mijn tegenwoordigheid niet gevoelen, komt dat, omdat hun 

materialisme, hun zonde en de ideeën, die in hun verstand zijn geworteld, hen van de Meester scheiden. 

Maar een moment van berouw zal voor hen genoeg zijn om Mij in hun geest te voelen. Het licht van Mijn 

liefde zal hen verlichten zoals Petrus toen hij, in antwoord op de vraag van de Meester, de goddelijkheid 

van Jezus beleed. Zij zullen een eind maken aan hun goddeloosheid, met afschuw naar hun verleden kijken 

en een nieuw leven beginnen - rein, nuttig en waardig. Daarom zeg Ik tot u, dat gij uw broeders niet moet 

oordelen, wanneer zij met hun last van zonden en ondeugden onder u komen. Wijs hen niet af, want dit 

voornemen zou gelijk zijn aan dat van de groep die een vrouw in overspel vatte en haar voor Jezus bracht 

om Mijn gerechtigheid te beproeven. Wat een strenge les gaf ik aan hen, die zich vrij van zonden waanden 

in vergelijking met de overspelige vrouw, toen ik hun zei: "Wie zich vrij van zonden waant, laat hij de 

eerste steen werpen naar deze vrouw", waarop zij zich beschaamd terugtrokken. 
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10 Hoe begripvol, oprecht en nederig moeten jullie zijn als jullie niet willen dat Ik jullie huichelaars 

noem zoals de Farizeeërs, die Ik witgekalkte graven heb genoemd - van buiten mooi geprepareerd en van 

binnen onrein. 

11 Mijn blik is zoekend en dringt door tot in de diepten van je wezen en de diepste krochten van je 

hart. Mijn barmhartigheid is bereid uw werken op te tekenen in het boek van uw leven, dat het boek van 

uw oordeel zal zijn. Zorg ervoor dat het alleen goede werken registreert, dan zal de vrede die uw geest 

daardoor verkrijgt, een voorbode zijn van grote beloningen in het geestelijk leven. 

12 Vandaag herinnert u zich die dag toen Jezus de beschuldigde der mensen was, en toen zelfs de 

kinderen, in navolging van de volwassenen, in hun onschuld uitriepen: "Kruisig Hem!" 

13 Ik stond tegenover de rechters, en groot was de vreugde onder hen die Mijn dood wensten toen Ik 

veroordeeld werd om gekruisigd te worden. Als een lam dat naar het offer gaat, boog Ik zachtmoedig Mijn 

nek en aanvaardde het martelaarschap zoals geschreven staat. 

14 Vandaag sta ik weer voor mijn rechters. Ik toon u Mijn waarheid, opdat gij haar onderzoekt en 

oordeelt, en Ik weet dat gij er fouten in zult vinden die zij niet heeft, om haar daarna te veroordelen. 

Oordeel over Mijn werk, maar laat allen door wie Ik u Mijn woord heb gegeven, met rust. 

15 Er zijn geesten onder u, die van oudsher, en in de schoot van Israël tot uw dagen op aarde, zich van 

hun grote fouten hebben gezuiverd, om rein te zijn wanneer zij het geestelijke rijk bewonen. Dit zijn 

degenen die geloven in Mijn Aanwezigheid in deze 

tijd geloofden, en zij zullen het zijn die de vervolgers van Mijn Werk zullen vragen: "Om welke 

onvolkomenheden maakt gij bezwaar tegen deze leer?" Net als in zijn tijd vroeg Pilatus de menigte: 

"Waarvan beschuldigt u deze man?" - Mijn stem zal zwijgen, zoals de lippen van Jezus zwegen bij die 

gelegenheid, en Ik zal toestaan dat - terwijl sommigen Mijn Woord veroordelen - anderen het verdedigen, 

want uit deze strijd zal het licht voortspruiten. Mijn liefdevolle blik zal allen omhelzen, en Mijn vergeving 

zal ook voor allen zijn. 

16 Ik werd voor Annas en Kajafas gebracht om beschuldigd te worden, daarna voor Pilatus en 

Herodes om veroordeeld te worden. Voorwaar, Ik zeg u: in deze tijd zal Mijn werk, Mijn Woord, voor de 

Hoge Raad komen, en daarna voor de nieuwe Pilatus, om geoordeeld te worden. Er zullen 

staatsambtenaren zijn die in Mijn nieuwe verkondiging en in deze boodschap geloven; maar uit angst voor 

de wereld zullen zij zwijgen en toestaan dat Mijn Leer en Mijn volgelingen worden vervolgd, terwijl zij 

hun handen in onschuld wassen, maar niet de vlekken die zij op hun zielen hebben gelegd. 

17 Een nieuw kruis zal mij worden gegeven in de Derde Era. Dit zal niet zichtbaar zijn voor 

sterfelijke ogen, maar vanaf zijn hoogte zal Ik Mijn boodschap van liefde aan de mensheid zenden, en 

Mijn bloed, dat de geestelijke essentie is van Mijn woord, zal worden veranderd in licht voor de geest. 

18 Zij die Mij toen veroordeelden, brengen vandaag het licht in de harten der mensen met hun geest 

die berouw toont om hun fouten goed te maken. 

19 Opdat Mijn Leer zou zegevieren over de slechtheid der mensen, moet zij eerst gegeseld en bespot 

worden zoals Christus aan de Sint-Maartenskolom. Uit elke wonde moet Mijn licht vloeien om de 

duisternis van deze wereld zonder liefde te verlichten. Het is noodzakelijk dat Mijn onzichtbaar Bloed op 

de mensheid valt om haar opnieuw de weg naar verlossing te wijzen. 

20 Het kruis dat jullie nu op Mij leggen is zwaarder dan dat van het Tweede Tijdperk. Toen kende u 

Christus niet, nu kent u Hem allen, en toch veroordeelt u Hem. Deze keer zul je Jezus niet voor je huis 

zien passeren, hijgend onder het gewicht van het kruis. Jullie zullen Mijn Geest niet zien gebukt gaan 

onder het gewicht van jullie zonden. Toch zullen jullie Mijn stem horen zeggen: "Ik dorst, mensheid", 

maar Mijn dorst zal die van liefde zijn. 

21 Maria, de liefhebbende Moeder van Jezus, zal haar tranen niet verenigen met de bloedvlek van 

haar geliefde Zoon, maar zij zal u, om uw ondankbaarheid, vanuit het Koninkrijk der Hemelen haar tedere 

liefde zenden als Moeder van het Al. 

22 Ik zal niet vallen op de weg naar Mijn nieuwe Calvarieberg; daarom zal het niet nodig zijn dat een 

helper Mij te hulp komt, want Ik ben de Sterke onder de sterken. Maar Mijn blik zal Mijn discipelen 

zoeken en verwachten dat zij trouw zullen zijn, zoals Mijn apostel Johannes. 

23 Gezegend is hij, die weet te interpreteren wat de Meester in dit uur van herinnering tot u heeft 

gezegd. Gezegend zijt gij, die geluisterd hebt naar de Goddelijke Meester in deze tijd in zijn leringen van 
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herinnering. De dichte duisternis gevormd door de zonde van de mensheid is de gelegenheid voor de 

Meester om het kruis van het martelaarschap te omhelzen en opnieuw de weg van het lijden te gaan. 

Jullie leven nu in het Derde Tijdperk, en nog steeds bieden jullie je Heer de beker der bitterheid aan; 

maar ik aanvaard hem nederig om jullie een andere les van liefde te geven. Over Mijn Aangezicht vloeien 

bloed en tranen, die Ik vergoot uit liefde voor u, en bij het horen van Mijn woorden komen ook tranen tot 

u, die van u gedenken en berouw afdwingen. Dit wenen zuivert jullie en brengt jullie dichter bij Mij. 

24 Gij vrouwen, die boete gedaan hebt voor uw overtredingen, weest blijde, want uw kwaad zal van u 

weggenomen worden, opdat gij sterk moogt zijn op de weg des levens. Je volgde Magdalena, maar na je 

val heb je berouw getoond. Wees sterk, word gevoed in ziel en lichaam, en word heel gemaakt. 

25 Ik ben gekomen tot de zondaars, niet tot de rechtvaardigen; wees dus niet ontmoedigd. Ik heb al 

Mijn kinderen lief, gezond en ziek, rein en bezoedeld, en Ik zorg voor allen. Het ene hart vraagt Mij om 

licht voor zijn kinderen, het andere om voorspraak voor zijn zieke moeder, en aan allen schenk Ik Mijn 

barmhartigheid. 

26 Als gij veel hebt geweend, troost u dan; als anderen van u Mij om gevoeligheid vragen om te 

wenen over uw zonden, aanvaardt die dan en kalmeert u, want wenen is ook verlichting en vrede voor het 

hart dat gebukt gaat onder wroeging en schuld. 

27 Denk eraan: Toen het offer volbracht was en zij die Mij vervolgd hadden, geloofden dat het licht 

dat de weg van Mijn discipelen verlicht had, voorgoed gedoofd was en dat met het verstommen van Mijn 

stem alles zou eindigen, zagen zij in de harten van hen die Mij volgden een onuitblusbare straal van dat 

licht van de eeuwigheid dat nooit dooft. Want toen sommigen mij verkeerd beoordeelden, hielden anderen 

van mij, en omdat zij wisten dat zij mij moesten volgen, verwachtten zij - toen ik hen beloofde terug te 

komen - wakker en biddend mijn terugkeer, en bij al mijn manifestaties voelden zij mijn aanwezigheid. 

28 Het zal in de huidige tijd niet anders zijn. Zij die tot de kern van Mijn Leer zijn doorgedrongen, 

zullen blijven waken en eerbiedig de vervulling van Mijn woorden afwachten, terwijl de anderen de liefde 

zullen vergeten die Ik hun heb betoond en Mijn ijver om hen te verlossen. 

29 Ik zie de pijn die in ieder hart is, en terwijl de lippen zwijgen omdat zij niet in woorden kunnen 

uitdrukken wat zij voelen, staat de geest op en heeft gemeenschap met Mij. - Heel dicht bij uw hart 

pulseert de Geest van de Vader, bewaakt u, en zegent u. Bovendien versterk ik uw moed, droog uw tranen 

en zegen allen die vandaag bijeengekomen zijn om de stem te horen van de Vader die u heeft gezegd dat u 

na het jaar 1950 Zijn woord niet meer zult horen door het menselijk verstand. 

Gij zijt gelijk aan Mijn apostelen van het tweede tijdperk, want ook zij hebben veel naar Mij geluisterd. 

Draag Mijn woord in uw hart, opdat gij het moogt doorgeven aan hen die Mij niet hebben gehoord door 

een stemdrager. 

30 Jullie op aarde gedenken bepaalde tijden en dagen die jullie herinneren aan de grote daden van 

jullie Meester op zijn weg door de wereld, en Ik ben met Mijn wezen en Mijn aanwezigheid bij jullie op 

de ogenblikken waarop jullie Mijn werken gedenken. Maar alleen de mensen hebben hun vastgestelde 

dagen om met plechtigheden de herdenking van Mijn Passie te vieren. In het geestelijke viert men deze 

gebeurtenissen niet, want in de eeuwigheid zijn er geen (bepaalde) momenten of dagen; er is slechts één 

"dag" die voortduurt en nooit eindigt. Maar Mijn Goddelijke werken zijn aanwezig in de geest van de 

rechtvaardigen die dicht bij hun Schepper leven, en de aanbidding die zij hun Vader aanbieden is niet 

alleen op bepaalde ogenblikken, maar altijd. 

31 O discipelen, jullie die aan Mijn feestmaal hebben deelgenomen en het brood van het eeuwige 

leven hebben gegeten waarnaar jullie geest verlangde! Jullie geloven dat ik elk jaar sterf en uit de dood 

opsta, maar dat is slechts in jullie verbeelding, want ik leef in de eeuwigheid. Jullie geloven dat Mijn 

Geest neerdaalt naar de holen der ondeugd en de plaatsen van verzoening om licht te brengen aan hen die 

verloren zijn, en Ik zeg jullie: Als jullie het verlangen, als jullie het Mij vragen, zal Ik het doen, want altijd 

schenk Ik Mijn genaden opdat de verlorenen de weg naar hun redding vinden. Mijn blik rust altijd op 

degene die zijn verzoeningsketen draagt, en Mijn Geest is eeuwig aanwezig in alle werelden en op alle 

niveaus, zonder dat iemand zich laat onderscheiden door zijn grotere of geringere kennis of geestelijke 

rijpheid. 

32 Weet, o Mijn nieuwe leerlingen, dat jullie hulde en eerbetoon aan de Heer constant moeten zijn, 

zonder te wachten op bepaalde tijden of dagen om ze aan te bieden, net zoals de liefde van jullie Vader 
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voor jullie constant is. Maar als gij wilt weten hoe gij dagelijks Mijn werken van liefde kunt gedenken 

zonder in fanatisme te vervallen, zal Ik u zeggen: Uw leven moet een voortdurende hulde zijn aan Hem die 

alle dingen geschapen heeft door elkander lief te hebben. 

33 Doe zo, en Ik zal u geven wat gij Mij nederig vraagt: dat u uw overtredingen vergeven mogen 

worden. Ik troost je en geef je verlichting, maar ik zeg je: Wanneer jullie je fouten ontdekken en je 

geweten je veroordeelt, bid dan, verbeter je fout, wapen je met kracht, opdat jullie niet weer dezelfde 

zonde begaan en jullie Mij niet steeds opnieuw om vergeving hoeven te vragen. Mijn Woord onderwijst 

jullie, zodat jullie kunnen opstijgen en toegang geven tot het licht en de vergeestelijking. 

34 Deze leer is het pad dat jullie naar Mij leidt. Wil je genieten van het beloofde koninkrijk? - Ik 

herinner u aan het verbond dat gij voor alle tijden met Mij gesloten hebt, en doe het opnieuw herleven, 

opdat dit verbond niet verbroken wordt. Ik vraag u, mannen van Israël: Wilt gij het eeuwige leven 

binnengaan en met Mij zijn? - Voel Mij nu, terwijl Ik de profetieën bevestig en vervul en jullie met geduld 

onderwijs, opdat in de toekomst elk woord dat uit jullie mond komt, geboren zal zijn uit jullie geest, van 

tevoren voorbereid door Mijn liefde, en het zal worden omgezet in werken van barmhartigheid voor jullie 

broeders. 

35 Begin uw naaste lief te hebben, draag uw lijden met onderdanigheid, werk uw brood uit het zweet 

uws aanschijns. Hebt uzelf lief zoals Ik u liefheb en waak over dit volk dat Ik uitverkoren heb onder allen 

en dat Ik "de parel" heb genoemd waarin Ik Mijn genadegaven heb gelegd. 

36 Gedraag u niet als Thomas wanneer Ik u op de proef stel, vraag Mij niet u toe te staan uw vingers 

in de wonde aan Mijn zijde te steken om te geloven. Indien Ik u een leer moet geven die uw geest doet 

beven, beoordeel Mij dan niet verkeerd, twijfel niet, opdat gij niet weent van wroeging achteraf. Want uw 

leven is een weg van beproevingen en wonderen, van pijnen en daarna van vreugden, waarin de geest 

wordt gevormd op de ladder naar volmaaktheid. 

37 Weest niet als Petrus, verloochent Hem niet, die u met zoveel liefde zijn leer gegeven heeft, en 

schaamt u niet tot dit volk te behoren en de geestelijke gaven te bezitten, die Ik u heb toevertrouwd; want 

dan zult gij Mij verloochenen, niet driemaal, zoals die discipel, maar duizendmaal, omdat gij u in aantal 

vermenigvuldigd hebt en uw gebrek aan geloof in andere volken zijn uitwerking zal hebben. 

38 Waak ervoor, dat Mijn Zaak niet wordt verraden en het zaad van Judas in de harten ontkiemt, en 

wanneer het uur van ontwaken voor die harten aanbreekt, zij in hun verwarring niet geloven, zoals die 

discipel, dat de lichamelijke dood hen zal bevrijden van de wroeging, veroorzaakt door de overtreding die 

zij hebben begaan. Want anders zullen zij de geestelijke vallei binnengaan zonder rust te vinden voor hun 

geest, die nooit sterft. 

39 Zie hoe Ik jullie het ware leven toon wanneer Ik tot jullie nader en jullie Mijn aanwezigheid laat 

voelen. Maar jullie zijn weinigen die het willen weten; de rest van jullie sterft langzamerhand door gebrek 

aan geloof, omdat jullie niet in Mij geloofden toen Ik mens werd in de Tweede Era. Vandaag twijfelen 

jullie opnieuw aan Mijn Woord en Mijn openlijke werken en stellen Mij op de proef, hoewel Ik alleen 

gekomen ben om jullie op te wekken tot geestelijk leven en jullie bekend te maken met de waarheid. 

40 Mijn Geest ondergaat een lijdensweg die niet eindigt. Op elk moment is Hij verheven aan het 

kruis, en de doornenkroon omklemt mijn slapen. Mijn wonden breken open en Ik word opnieuw 

opgeofferd, opdat jullie in Mijn voorbeeld de les van liefde voor jullie broeders zullen vinden en eeuwig 

zullen leven. 

41 Vandaag kom Ik tot jullie in de geest en zeg jullie dat Ik eeuwig leef, terwijl jullie dikwijls 

gestorven zijn, omdat jullie Mij weliswaar om jullie heen hebben en Mijn woord hebben gehoord, maar 

niet weten hoe je het in je hart kunt opnemen, zoals de aarde dat doet wanneer hij door de zaaier wordt 

gebroken en de ontkieming van het zaad ondersteunt. Daarom heeft Mijn zaad van liefde geen 

honderdvoudige vrucht gedragen en zich niet vermenigvuldigd, zoals Mijn wil is. 

42 In deze tijd oordeel ik over de levenden en de doden. Het licht van Mijn liefde stroomt in elke 

geest en op alle vlees. "Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen getroost worden. Zalig zijn de nederigen, 

want zij zullen glorie en lof oogsten. 

43 Wanneer de tijd komt, zullen jullie opstaan, geliefde mensen, en Mijn heilig Woord tastbaar maken 

voor jullie broeders. Jullie zullen je over de wereld verspreiden als goede discipelen, en dit nieuwe 

Evangelie dat ik jullie nalaat zal zich verspreiden. Dit licht dat uitgaat van het Zesde Zegel zal de 
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mensheid van deze tijd verlichten, en daarmee zullen de mysteriën worden opgehelderd. Mijn Leer zal 

wortel schieten in verschillende naties, en alles wat de mensen nog niet hebben ontdekt, zullen zij kennen 

door het licht dat de Zeven Zegels geven. Toch zult gij spreken van deze leringen, die gij ontvangen hebt, 

en de mensen onderrichten in de vervulling van Mijn geboden. 

44 Wanneer Mijn kinderen doordringen tot de kern van Mijn leer, zullen zij begrijpen dat het Mijn 

Wil is geweest om Mij met de mensen te verenigen van geest tot geest, dat Ik tot hen ben teruggekomen 

omdat Mijn Verbond onverbrekelijk is. 

45 Niemand kan zich levend noemen die Mijn waarheid niet kent, of een discipel die misdaden 

begaat, hoewel hij deze onderwijzing heeft. Ik ben gekomen om de geesten die de weg kwijt zijn terug te 

brengen, en hen te bevrijden van onwetendheid en zonde. 

46 Zuiver jezelf zoals Magdalena en leef voor Mijn dienst. Ze bekeerde zich uit liefde en berouw. 

Daar de wereld niet ontwaakt is tot Mijn liefde, eert Mij (tenminste) gij die Mij gehoord hebt, door het 

gebod te vervullen dat u zegt: "Hebt elkander lief." 

47 De volkeren die thans in oorlog leven zijn de "Dwaze Maagden", die niet wakker wilden blijven, 

en toen de Echtgenoot verscheen en aan hun deur klopte, sliepen zij. Dit volk heeft Mij gevoeld en is er 

daarom toe gekomen de vrede te bewaren. 

48 Ik ben je dienaar geweest om je nederigheid te leren. Telkens wanneer jullie Mij terecht gevraagd 

hebben, heb Ik het jullie toegestaan; jullie Wil is de Mijne; jullie vragen Mij dat het jullie niet aan 

levensonderhoud ontbreekt, dat Ik gebrek uit jullie huis weghoud en Ik geef jullie wat nodig is. Ik geef 

jullie alles zonder dat jullie erom vragen, want Ik ben jullie Vader en Ik heb jullie lief. Welke pijn kan het 

kind kwellen die de vader niet voelt? Wie van u heeft geen brood naar zijn mond gebracht, is ongekleed, 

of heeft geen dak? - Ik waak over al Mijn kinderen. De zuivere lucht voedt je, de velden bieden je hun 

zaden en vruchten om je te voeden. Er was geen gebrek aan een bron om u zijn water te brengen om uw 

dorst te lessen. Ik heb de mens intelligentie gegeven opdat hij de middelen van het leven kan zoeken en 

een toereikend leven kan leiden door in de natuur te ontdekken wat nodig is voor zijn welzijn. Begrijpt, dat 

niet gij het zijt die de schepselen hebt geschapen en hun leven in stand houdt, maar Ik die u liefheb en aan 

ieder schepsel zijn bestemming geef. 

49 In deze tijd waarin Ik Mijzelf in de geest heb bekend gemaakt om u Mijn onderricht te geven, zeg 

Ik u: Vervul het Derde Testament dat Ik u nalaat. Laat uw geest met spoed tot Mij komen, aanvaard Mijn 

genade opdat Mijn licht in u mag schijnen en "het Woord" op uw lippen zal liggen. 

50 Was jezelf met je tranen van boetedoening en berouw. Vergroot uw inzicht door gebed, opdat uw 

conclusies juist zullen zijn. Dan zult gij het licht van Mijn inspiratie op u voelen en uw vreugde zal 

onmetelijk zijn. Nadat gij die Goddelijke inspiratie hebt ontvangen, zult gij u begeven om tot uw broeders 

over Mijn Werk te spreken, en waarlijk, Ik zeg u, uw woord zal een getuigenis van waarheid zijn. 

51 Ik heb u Mijn leer verkondigd door het Woord dat verkondigd is door de lippen van vele 

stemdragers, in het binnenste van vele ontmoetingsplaatsen, met één en dezelfde geestelijke betekenis en 

in één en dezelfde vorm, en dat (in allen) dezelfde weg heeft uitgestippeld en naar hetzelfde doel heeft 

gewezen. 

52 Niemand van hen die Mij in deze tijd gehoord hebben, kan zeggen, zonder te liegen, dat zij Mij 

niet begrepen hebben, want een ieder die geroepen is, is tevoren toebereid. Mijn Woord is een goddelijke 

schat waarvan Ik niet wil dat jullie die alleen voor jezelf houden. Wordt geen rijke vrek, want anders zult 

gij, denkend dat gij veel wijsheid bezit, niets hebben. Voorwaar, Ik zeg u: egoïsme is duisternis, en 

duisternis in de ziel is onwetendheid. 

53 Gedetailleerd en duidelijk is Mijn onderricht in het Derde Tijdperk, een onderricht dat Elia jullie 

met zijn woord uitlegt, en dat bovendien jullie geestelijke broeders* met hun raadgevingen gemakkelijk te 

begrijpen maken, opdat jullie niet in dwaling leven. Wie van Mijn discipelen zal, na dit onderricht 

ontvangen te hebben, zich te zwak kunnen voelen om Mijn opdracht te vervullen om deze boodschap aan 

de mensen te brengen? 
* Bedoeld zijn de beschermgeesten die zich ook via hun beschermelingen kenbaar mochten maken. 

54 Ik wil dat jullie alle middelen en wegen leren om actieve naastenliefde te beoefenen, zodat jullie 

niet tegen Mij zeggen: "Vader, hoe kunt U van mij verlangen dat ik mijn brood of mijn geld deel met mijn 
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naaste als het zo schaars is?" - Als je niet weet hoe je liefdadigheid moet beoefenen, kun je je broeders niet 

onderrichten in deze leringen. 

55 Voorwaar, Ik zeg u, al zijn uw handen dikwijls ledig tegenover de behoeftigen, toch zal uw geest 

altijd in zich iets vinden om te geven. Indien gij niets stoffelijks hebt om met uw broeders te delen, laat 

dan uw geest aanbieden van het vele dat hij bezit. Maar indien het noodzakelijk is dat uw aalmoes uit 

stoffelijke zaken bestaat, ontloopt dan niet de vervulling van uw plicht door te zeggen dat het met de 

(goede) bedoeling genoeg was. Leer van uw Vader, die u alles geeft, zowel voor de geest als voor het 

lichaam. Leer van Jezus, die je leerde alles te geven uit liefde voor je broeders. 

56 Draag je kruis met geduld en liefde, zodat ik tegen je kan zeggen: Wees gezegend. 

in het hart van sommige van Mijn kinderen zie Ik stormen ontketenen en tot hen zeg Ik: waak en bid, 

want de storm zal voorbijgaan en jullie zullen de regenboog van vrede opnieuw zien schijnen; Ik ben met 

jullie de hele weg; Ik ben met jullie de hele weg; Ik ben met jullie de hele weg 

57 Morgen, wanneer beproevingen de mensheid omhullen, zult gij dankbaar zijn, omdat gij, door de 

beproevingen die gij thans doormaakt, uw geest hebt weten te sterken. Als jullie de beelden konden zien 

van de pijn, de honger en de ellende die er bij miljoenen zijn in de naties die in oorlog zijn, dan zouden 

jullie niet durven klagen; en waarlijk, Ik zeg jullie, al zegenen velen van jullie broeders Mij niet, zij 

lasteren Mij tenminste niet! 

58 Waakt en bidt, maakt u Mijn weldaden waardig en vernietigt door gebed alles wat de menselijke 

verdorvenheid veroorzaakt. 

59 Na de chaos die nadert, zullen de mensen Mijn Vaderlijke Liefde zoeken en Mij vinden in 

verwachting van al Mijn kinderen. Want in het Derde Tijdperk zal de gehele mensheid Mij erkennen, en 

allen zullen zich geestelijk verenigen in dezelfde aanbidding van God. 

60 De mensen hebben gehandeld als de verloren zoon, maar wanneer zij zelfs het laatste restje van 

hun erfenis hebben verkwist, zullen zij zich hun Vader herinneren en tot Hem terugkeren. 

61 Ik waarschuw jullie allen met mijn profetisch woord. Luister ernaar en verspreidt het, opdat gij 

morgen, wanneer gij het vervuld ziet, zult erkennen dat het uw Vader was, die u onderwees. 

62 Hoe ver is de mensheid verwijderd van de geestelijke strijd die voor haar ligt! Hoevelen van Mijn 

kinderen, wier lippen nooit Mijn naam hebben uitgesproken, zullen verbaasd zijn deze overal te horen 

prijzen! 

63 Ik zeg jullie Mijn naam alleen uit te spreken wanneer jullie dat nodig achten, opdat jullie je 

broeders eerbied voor de Vader kunnen bijbrengen. 

64 Wanneer gij ziet, dat alle zedelijkheid, deugd en rechtvaardigheid uit de wereld verdwenen zijn, 

zal haar vernieuwing u onmogelijk schijnen; maar juist daarin zal de grootheid van Mijn Leer geopenbaard 

worden. 

65 Laat Mijn onderwijs bloeien in jullie harten. Zie elkander met liefde aan, help elkander in uw 

geestelijke taak, sta elkander bij in beproevingen. 

66 Wanneer gij u zult hebben voorbereid door Mijn wet te vervullen, zal Ik aan de mensen tekenen 

geven die uw vereniging bekend zullen maken. 

67 Wanneer zult gij worden toegerust, opdat uw broeders in hun hart de begeerte mogen voelen om in 

de schoot van dit volk te wonen? Begrijp hoe ernstig de taak en verantwoordelijkheid is van hen die Mij 

hebben gehoord in deze tijd van Mijn manifestatie door de menselijke geest. 

68 Hebt elkander lief en gij zult grote menigten u zien volgen, want de mensen wachten slechts op een 

voorbeeld van ware barmhartigheid en liefde om Mijn waarheid te volgen. Wanneer jullie geloof oogsten 

in de harten van jullie broeders, zullen jullie Mijn liefde in jullie wezen voelen en voor jullie geest zal er 

dan geen grotere beloning zijn dan vrede. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 50  
1 Zoals de leeuwerik die zijn vleugels uitspreidt om zijn jongen te bedekken, zo spreidt Mijn liefde 

zich over jullie uit. 

2 Deze stem die tot u roept is die van de goddelijke Meester; dit woord is van Hem die alle dingen 

geschapen heeft. Hij, die macht heeft alle dingen te doen, zal de steen van uw hart veranderen in een 

heiligdom van liefde en verheffing, en zal het licht ontsteken waar slechts duisternis was. 

3 Sommigen van jullie zullen door Mijn Leer getransformeerd en toegerust worden om op zoek te 

gaan naar hen die verloren zijn in de woestijn, want zo zie Ik het menselijk leven - als een woestijn. 

Sommigen voelen zich alleen te midden van miljoenen zielen, die dorst lijden zonder dat iemand hun een 

beetje water geeft; daar zal Ik Mijn nieuwe apostelen zenden. 

Ik wil dat Mijn naam door sommigen weer met liefde wordt uitgesproken en door anderen met 

ontroering wordt gehoord. Ik wil dat het bekend wordt aan hen die het niet weten. Er zijn mannen, oude 

mannen, vrouwen en kinderen, die niets van Mijn bestaan afweten. Ik wil dat allen Mij kennen en weten 

dat zij in Mij de meest liefdevolle Vader hebben, dat allen Mij horen en Mij liefhebben. 

4 Bereidt u voor, want het ogenblik is nabij dat Ik Mij in uw geest zal laten voelen. Ik zal tot u 

komen en kloppen aan de deur van ieder hart: gezegend is hij die Mij onderdak weet te verlenen. Ik zal de 

een om brood vragen en de ander om water, zoals Mijn discipel Johannes u profeteerde: "Zie, Ik sta aan de 

deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal binnenkomen en met hem 

avondmaal houden en hij met Mij." 

5 Begrijpt, dat het geen materiële dingen zullen zijn, die Ik van u vraag, maar de werken der liefde 

van uw geest. Want Mijn honger en Mijn dorst is dat jullie elkaar liefhebben en in vrede leven. 

6 Laat Mijn liefde in jullie harten ontkiemen en daarmee de dorst lessen die deze mensheid verteert. 

7 Ik ben niet moe geworden om op u te wachten; gij echter zijt moe geworden van zoveel 

omzwervingen, want gij hebt uw (evolutionaire) weg lang gemaakt. Laat niemand vrezen Mij te volgen, 

want Ik zal zijn staf zijn. 

8 Vecht zodat de mensheid zichzelf kan vergeestelijken. Als je het gerealiseerd ziet, zul je je 

verheugen en je Vader danken. Maar als het u niet gegund is dit te ervaren, wees dan niet bang, laat het 

zaad gezaaid worden. Want als u de vruchten hier niet plukt, zult u ze plukken in het leven dat u wacht. 

Hoe zal dat leven eruit zien? - Maak je geen zorgen, geloof erin, want het is oneindig veel mooier en 

volmaakter dan het leven waarin je nu leeft. In uw taal zijn er geen woorden die het Goddelijke kunnen 

beschrijven of uitdrukken, en als ik u dat leven in enigerlei vorm zou beschrijven, zou u het noch 

geestelijk vatten, noch begrijpen. In elke wereld en op elk niveau dat je bereikt, zal ik je vertellen wat je 

daar moet weten. Toch heb Ik jullie nog veel te openbaren in deze wereld, opdat jullie je zullen verheffen 

tot hen die op jullie wachten, zonder te struikelen over de hindernissen van de weg. 

9 Ik wil dat de mens de wijsheid verwerft om nederig en tegelijk liefdadig te zijn. Zie, hoe velen 

door een weinig kennis ijdel worden, zich groot voelen, een scepter grijpen en zich kronen voor hun 

broeders. Wees nederig van hart, wees eenvoudig en welwillend, en Ik zal u kronen, maar niet met 

menselijke ijdelheden. De mensheid hoeft deze beloning niet te zien. - Zoek geen beloning bij de mensen, 

die u weinig te geven hebben. Zoekt dat Hij die alle gerechtigheid is en alles bezit, u zal vergoeden. 

10 Treuzel niet op uw levensreis, treuzel niet terug in uw ontwikkeling. Bedenk hoeveel lijden en 

tegenslagen u tot dit punt hebben gebracht. De hartenvisser heeft u bevrijd en u in veiligheid gebracht; 

verontreinigt u niet opnieuw. 

Ik zond u naar de aarde om uw overtredingen te vereffenen en niet om ze te vermenigvuldigen. Denk 

niet - omdat gij ziet dat Ik u elke overtreding vergeef - dat Mijn gerechtigheid nooit tot u kan komen en u 

dwingen te ontwaken uit uw droom van grootheid. Laat de vrede van Mijn liefde jullie alles openbaren wat 

Mijn Wil jullie wil laten weten, zodat het niet de pijn van Mijn gerechtigheid is die tot jullie spreekt. 

11 Leer, gebruik de Goddelijke instructie, en laat het actie worden. Dit zal de beste manier zijn om te 

bewijzen dat je van Mij geleerd hebt. Maar als Ik jullie vraag wat jullie met Mijn liefdevolle onderricht 

gedaan hebben, hoop Ik dat jullie niet zullen antwoorden dat jullie niet begrepen hebben wat jullie 

gehoord hebben, en dat alles jullie onbekend is. Indien gij, die Mijn woorden gehoord hebt, met uw 
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werken zoudt bewijzen, dat Mijn liefde en Mijn gerechtigheid vals zijn, welk zaad zoudt gij dan op aarde 

achterlaten? 

12 Op dit moment is het Mijn Wil dat jullie bidden voor de volkeren van de wereld, voor jullie 

broeders in de mensen, en Ik beloof jullie dat Ik tot jullie allen zal neerdalen als een "leeuwerik "* zoals Ik 

al tot jullie ben neergedaald. 
* "Leeuwerik" staat als een poëtisch symbool voor de Heer die in zijn Won tot ons neerdaalt om ons te verrukken 

en te beschermen, zoals de leeuwerik ons verrukt met zijn lied en zijn jongen beschermt met zijn vleugels. 

13 Met liefde en vreugde zie Ik dat allen van u zich hebben voorbereid om Mij te ontvangen, 

sommigen met hun goede werken, anderen met hun pijn en weer anderen met geestelijke boete. Je moest 

doornige wegen afleggen om de boom te bereiken waar de nachtegaal zingt, wiens lied vrede geeft aan het 

hart. 

14 Toen gij uitging op de wegen van leven, ervaring en ontwikkeling, ging gij met uw erfdeel; maar 

nu gij Mijn stem hoort, die u halverwege verrast heeft, vind Ik u zonder erfdeel. 

15 Welke erfenis bedoelt de Meester? - Dat van de geest. Want terwijl sommigen het hebben verloren, 

hebben anderen het ingeruild voor de ijdelheden van de wereld. Maar het ogenblik kwam, dat gij de 

geestelijke gaven nodig gevoelde, en omdat gij ze niet bij uzelf vondt, begon gij ze op de een of andere 

wijze angstvallig te zoeken. Daarom noem Ik u dikwijls verloren zonen, want gij gelijkt op hem, over wie 

Ik in Mijn gelijkenis tot u sprak. 

16 In jullie harten staan de sporen gegrift van de stormen die over hen zijn gegaan, op jullie voeten 

staan nog vers de littekens die de doornen van de weg op hen hebben achtergelaten, en in jullie hele wezen 

zie ik het geploeter van een leven waarvan jullie nu begrijpen dat het niet het eeuwige leven kan zijn. 

17 Je geest ging door een lange nacht van slapeloosheid en tranen, maar de hoop die je had toen je op 

weg ging om Mij te zoeken werd niet teleurgesteld. Want een prachtige dageraad verraste je en verblindde 

je geest voor enkele ogenblikken. 

18 Eindelijk keerde de verloren zoon, aanwezig in de harten van allen die dit volk vormen, terug naar 

het huis van zijn vader, hoorde opnieuw Zijn stem, en voelde zich omarmd met oneindige liefde. De 

schande dat zijn kleren gescheurd waren en zijn voeten geen sandalen hadden, verdween toen hij op zijn 

voorhoofd de vaderlijke kus voelde, als bewijs dat alles vergeven was door die Vader die al zo lang op de 

terugkeer van de Zoon had gewacht. 

19 Daarom heb Ik jullie op die dag gezegd dat jullie je allen hadden voorbereid om Mij te ontvangen 

en dat jullie je waardig hadden gemaakt voor Mijn streling. Toen jullie tot rust waren gekomen en het 

snikken in jullie borsten was opgehouden, gaf jullie Vader, die Zichzelf in de Meester veranderde, jullie 

Zijn lessen, opdat jullie zouden beginnen met het vervullen van de taak waarvoor jullie geschapen en naar 

de aarde gezonden waren. 

20 Wie zijn liefde voor de Vader vergroot en Zijn discipel wordt, kan daarna de weg niet missen. 

Allen laat Ik toe in Mijn heiligdom, opdat zij, wanneer zij de reinheid en volmaaktheid zien die er heersen, 

het niet zullen wagen het ooit te verontreinigen. 

21 De neofiet raakt in vreugdevolle opwinding bij het onderricht van de Goddelijke Meester, en 

doordringend tot de essentie van Zijn onderricht, beseft hij dat de erfenis die hij op zijn levensweg 

verloren dacht te hebben, altijd bij hem is geweest. Maar zijn ogen zagen het niet en zijn hart voelde het 

niet, omdat hij doof, blind en ongevoelig was voor zijn geestelijke gaven. Weer gesterkt, veilig en vol 

vertrouwen, heeft hij het verlangen - omdat hij zijn Schepper liefheeft en zich door Hem bemind voelt - 

om opnieuw de wegen te bewandelen die hij achter zich liet. Maar niet om te verdwalen, maar om hen te 

verlichten, om de doornen weg te nemen, en om de verdwaalde dwalenden op te zoeken en hun de weg te 

wijzen naar die boom waar hij zelf het leven en het geloof hervond. 

22 Gezegend zijn zij die onvermoeibaar de waarheid zoeken, en nog meer zij die, wanneer zij die 

gevonden hebben, haar niet voor zich houden, maar haar aan de mensen brengen, opdat zij met haar licht 

het pad van hun broeders kunnen verlichten. 

23 Ik heb jullie "werkers" genoemd, en jullie kunnen dat in waarheid zijn. Ik heb jullie de tijd 

gegeven, het zaad, het water, de akkers en het gereedschap. 
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24 Eenvoudig is het symbool waarin ik tot u spreek opdat u alles zult begrijpen wat ik u in deze 

leringen wil vertellen. 

25 Ik laat op jullie geesten Mijn dauw van liefde achter, die jullie vruchtbaar maakt en jullie streelt. 

Noch op de bergen, noch in de dalen, noch op de bloemen heb Ik zo'n grote genade laten vloeien als op u. 

Mijn liefde zal jullie altijd vergezellen, maar dit woord dat Ik jullie thans geef door de bemiddeling van de 

menselijke geest, dat zal niet voor altijd bij jullie zijn. 

26 Luister naar mijn woorden en bewaar ze in jullie hart. Als Ik de mensheid niet heb toegestaan dat 

Ik terugkeer op aarde als een nieuwe mens, zoals de wens en het geloof van velen is, zal Ik jullie niet 

toestaan dat jullie Mij blijven horen in deze vorm na de aangegeven tijd, die is aan het eind van het jaar 

1950. Vandaag weten jullie nog niet wat ik na die tijd voor jullie in petto heb. 

27 Ik zal u toerusten om zieken te genezen, weduwen en wezen te troosten, zondaars te bekeren met 

woorden van gezag, melaatsen te genezen en de geestelijke weg van uw broeders met licht te vullen. 

28 Ik laat jullie opnieuw het zaad na van leven, liefde en vergeestelijking. Verlies uw erfenis niet 

meer in uw leven. 

29 Ik laat u Mijn vrede na, want Ik ben de vrede die zich over de wereld uitspreidt, zoals de vleugels 

van de leeuwerik die zijn jong in het nest bedekt. Wanneer zullen jullie geestelijk zijn als leeuweriken van 

vrede? 

30 Ik laat je geboren worden in dit nest van liefde, waar het je nooit aan voedsel heeft ontbroken en 

waar Mijn onderricht je hart vervult met verrukking. Je bent nog zwak, je vleugels zijn nog niet gegroeid, 

je verenkleed is schaars. Maar op een dag zul je je sterk genoeg voelen om te vliegen, om afstanden te 

overbruggen en om stormen te trotseren. Gedraag u niet als degenen die voortijdig het nest wilden verlaten 

en op de grond vielen omdat zij nog niet wisten hoe zij hun vleugels moesten slaan. Wacht tot ik je de weg 

wijs, dan zul je niet dwalen. Als een grote zwerm leeuweriken zullen jullie je verspreiden, een olijftak met 

je meenemend als symbool van vrede, en in het gebladerte van de bomen zullen jullie nieuwe nesten 

bouwen. 

31 Jullie vragen Mij waarom Ik in deze tijd tot jullie gekomen ben, en Ik zeg jullie: Zijn jullie je niet 

bewust van alles wat er in jullie omgeving gebeurt? Weet gij niet, dat hetgeen de laatste tijd in de wereld is 

geschied en hetgeen thans geschiedt, de verkondiging is van Mijn komst en Mijn tegenwoordigheid onder 

de mensen? 

32 Zie hoe oorlog de meest ontwikkelde naties in zijn greep heeft, hoe goddeloosheid haar hoogste 

graad van ontwikkeling heeft bereikt. Leugens worden ontvangen alsof zij de waarheid zijn; de 

wetenschap, die grote geheimen aan de mensheid heeft onthuld, heeft toegestaan dat zij worden gebruikt 

voor vernietiging. En hoeveel oneerlijke activiteiten heeft de wereld niet als goed bestempeld! Juist dan 

verschijn ik aan jullie, om jullie te verlichten en jullie te stoppen in jullie vlucht naar de afgrond. 

33 Ik spreek tot jullie met mijn eeuwige waarheid en zeg jullie: Indien gij genot zoekt en wetenschap 

begeert, zult gij in Mij ware wetenschap en ware verrukking vinden. 

34 Hoe klein is jullie planeet, maar hoe ver van elkaar leven jullie! Wat is er veel onenigheid in jouw 

wereld! 

35 De mens is niet langer onwetend, zijn geestelijke en intellectuele ontwikkeling is groot; daarom is 

zijn verantwoordelijkheid in dit uur van beproeving ook zeer groot. De mens van deze tijd kan zeggen dat 

hij Mijn wetten en Mijn gerechtigheid niet kent. Maar dit is niet de waarheid, want hij heeft een geest van 

licht in zich. De reden (voor zijn overtredingen van de wet) is dat de geest toegeeft aan de verleidingen en 

genoegens van de wereld, waaraan hij zijn geestelijke gaven aan de voeten legt en waarvoor hij zijn nek 

buigt. 

36 Mensheid, uit liefde voor jullie ben ik naar beneden gekomen en gematerialiseerd in deze vorm. 

Mijn Geest daalt af in de afgronden, en Mijn helpende hand reikt uit om de verloren schapen te redden. Ik 

leer u bidden en vragen met de geest en niet met de lippen; want het is niet het lichaam dat moet vragen, 

maar het is de geest die weet wat beiden nodig hebben. De taal die ik jullie gaf, opdat jullie met jullie 

broeders zouden communiceren. 

37 De taal van de geest gaat je taal en je denken te boven. Hoe kan het lichaam uitdrukken wat de 

geest voelt? Altijd zullen deze uitdrukkingen arm zijn, en onvolmaakt deze uitdrukkingen in gebed. Altijd 

zal een traan die uit uw oog ontspringt, en die dikwijls niemand ziet, beter tot de Vader spreken - een snik 
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die verstikt in uw borst, een pijn die gij in stilte voor Mij brengt en die gij geduldig draagt, of uw goede 

werken, waarvan de geestelijke inhoud tot Mij opstijgt, zoals bloemen geur afgeven. 

38 Ik bewijs Mijn aanwezigheid onder u met het feit van Mijn onderricht. Iemand kan zeggen: 

"Meester, het is moeilijk om Uw Leer in praktijk te brengen, en misschien is zij ongeschikt voor onze 

materialistische tijden." Maar Ik zeg u, hetzelfde werd gezegd van Mijn Woord in het Tweede Tijdperk, en 

toch waren het juist de heidenen en afgodendienaren die zich er het snelst toe bekeerden. 

39 Zoals Ik u deze tijden van groot lijden aankondigde, zo zeg Ik u ook dat, wanneer de verwarring 

voorbij is, er harmonie onder de mensen zal komen. 

40 De hoovaardigen, zij die zich groot achten, zij die zonder weldadigheid en rechtvaardigheid zijn, 

zullen in het Hiernamaals een tijdlang worden teruggehouden, opdat goedheid, vrede en rechtvaardigheid 

op aarde mogen voortgaan, en spiritualiteit en goede wetenschap te midden van hen mogen groeien. Want 

het zal voor jullie niet nodig zijn een mystiek* leven te leiden om Mij te behagen, noch zal iemand 

gedwongen zijn Mij te volgen. Want de werken, die gij Mij onder dwang aanbiedt, zullen door Mij niet 

worden aangenomen. Alleen de offers van goede wil, de oprechte impulsen, de spontane liefde bereiken 

Mij. Ik wil ook niet dat jullie Mij dienen uit angst voor straf. Het wordt tijd dat je weet dat God Zijn 

kinderen niet straft. Kwets Mij daarom niet meer met jullie slechte oordelen (over Mij). 
* Volledig geabsorbeerd in het spirituele en teruggetrokken uit de wereld. 

41 Laat u nooit leiden door eigenbelang, noch geeft gij iets, omdat gij van te voren aan de belooning 

denkt; want dit is noch liefde noch barmhartigheid. Verwacht niet dat uw geest in de wereld liefde zal 

oogsten als beloning voor zijn goede werken; want u bent niet naar de aarde gekomen om liefde te 

oogsten, maar om haar te zaaien. De oogst is niet van deze wereld. 

42 Zij die hun zending in dit leven hebben volbracht, hebben het verlaten met vrede in hun hart, met 

een glimlach om de lippen, vol voldoening en nederigheid, en hebben iedereen gezegend zonder te denken 

aan alle pijn die zij hebben geoogst voor de liefde die zij hebben gezaaid. Ik ben de volmaakte en 

rechtvaardige beloning voor uw werken. Vergeet niet dat Ik jullie gezegd heb: "Alles wat jullie je broeders 

aandoen, zullen jullie Mij aandoen." 

43 Als Mijn Goddelijke Straal, omwille van een korte daad van berouw en geestelijke verheffing, 

neerdaalt op deze lichamen (van de stemdragers) en op hun lippen het Woord legt dat Mijn Goddelijke 

Instructie uitdrukt, dat jullie ontroert en doet sidderen van zijn liefde - wat zal de Vader jullie dan pas 

geven als jullie je in die andere wereld vol van verdienste in je geest terugvinden? 

44 Ik zeg u zelfs: Vraag Mij om Mijn scepter en Ik zal hem u geven! Ja, Mijn kinderen, weet hoe te 

vragen en alles zal jullie gegeven worden, want als jullie je op een dag Mijn scepter waardig maken, zal Ik 

jullie die niet onthouden. Toch wil ik dat jullie dit woord goed begrijpen, opdat jullie niet in verwarring 

raken. 

45 Vele erkende geleerden in de wereld zullen niet in staat zijn Mij in deze gedaante te herkennen en 

zullen Mij verloochenen. Maar verwondert u er niet over, want Ik heb het u reeds lang geleden 

aangekondigd, toen Ik u zeide: "Weest gezegend, Vader, dat Gij uw waarheid aan de minderjarigen hebt 

geopenbaard en haar voor de verstandigen verborgen hebt gehouden." Dit is echter niet omdat Ik Mijn 

waarheid voor iemand verberg, maar veeleer omdat zij wier geest onbezwaard is, in hun (geestelijke) 

armoede of onbeduidendheid, Mij beter kunnen aanvoelen, terwijl zij die begaafd zijn, wier geest vol is 

van theorieën, filosofieën en geloofsleer, Mij niet kunnen begrijpen noch aanvoelen. Maar de waarheid die 

voor allen is, zal tot allen komen op de vastgestelde tijd. 

46 Velen zullen jullie komen vertellen dat Ik het niet ben die tot jullie spreek, dat het niet Mijn 

Goddelijk Wezen is dat zich in dit woord uitstort. Dan zullen sommigen onder u twijfelen en in hun 

droefheid tot Mij zeggen: "Meester, hoe is het mogelijk dat ik het geloof verlies en (nu) zonder wet en 

zonder God moet blijven leven?" Maar voorwaar, Ik zeg u: hij die Mij gevoeld en ervaren heeft, kan Mij 

niet meer loochenen. 

47 Een storm van ideeën en duistere krachten heeft het volk lang verdeeld. Een storm van licht zal hen 

op dit moment verenigen. De toren van Babel, die de mensen bouwden, is verwoest, maar in de harten van 

de volkeren en rassen is die toren van trots blijven groeien. Alleen een geestelijke storm kan hem ten val 

brengen, en deze storm begint nu zijn fundamenten en muren te doen schudden. Maar wanneer die toren 
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verwoest is, zal er een andere voor in de plaats komen die niet verwoest kan worden, omdat zijn vaste 

grondvesten niet van verdeeldheid, maar van broederschap en harmonie zullen zijn. 

48 Om jullie te helpen Mijn leer te begrijpen, zeg Ik jullie: Ontvang Mij in je hart, opdat jullie de leer 

die Ik jullie in deze tijd openbaar, zullen begrijpen. Dit woord dat ik jullie geef is het Nieuwe Testament 

dat jullie naar het eeuwige leven zal leiden. Gezegend is hij die de hoge waarden van dit Woord herkent, 

want dan zal hij de hoge waarden herkennen die in de wereld aan gene zijde aanwezig zijn. 

Eis geen bewijs om te geloven, want dan zou u de heidense volkeren uit de oudheid imiteren, en dit 

zijn nu andere tijden. Drijf uw materialisatie en uw twijfels niet zover door dat u uw profeten verloochent 

en zelfs vermoordt, zoals u in het Eerste Tijdperk deed. 

U bent wedergeboren in het vlees om een stap voorwaarts te zetten op de weg van de evolutie, niet om 

bij dezelfde les te blijven. Als Mijn nieuwe leer diepgaander is, zie dan hoe Ik Zelf het jullie uitleg, opdat 

jullie het begrijpen. 

49 Jullie ontvangen allemaal hetzelfde onderricht, maar jullie hebben niet allemaal hetzelfde aantal 

reïncarnaties. Jullie leven in het Derde Tijdperk, en nog steeds weten sommigen niet in welk tijdperk zij 

leven, noch wat de waarheid is, noch wat de juiste weg is. 

50 Dit is de tijd van licht en geest, en velen kennen nog steeds niet de ware aanbidding van God. 

Terwijl sommigen niet de minste vrees voor Mijn gerechtigheid koesteren, vrezen anderen God op een 

onjuiste en ongerechtvaardigde wijze. 

Ik zeg tot Mijn discipelen dat de mens zichzelf moet vrezen, want hij is het die werkt, die opbouwt of 

vernietigt. Hoe onrechtvaardig tonen jullie je Vader wanneer jullie, in de diepe pijn die jullie jezelf 

aandoen, tot Mij zeggen: "Heer, waarom straft U mij?" - Ik plaats geen doornenkroon op het hoofd van 

Mijn kinderen, noch plaats Ik een zwaar kruis op hun schouders. Zij veroordelen zichzelf, kronen zichzelf, 

en stapelen zich op. 

51 Jezus, de rechtvaardige, aanvaardde de kroon die u Hem toekende en het kruis dat u Hem oplegde; 

want Zijn offer en Zijn bloed waren het enige dat waardig was om door Zijn voorbeeld de weg aan te 

geven waarlangs u moet opklimmen om u te reinigen van uw zonden. 

52 Ik ben jullie rechter, maar Mijn oordeel, dat onherroepelijk en onverbiddelijk is, komt voort uit 

liefde. Vandaag oordeel ik over de levenden en de doden, maar leer te begrijpen wie de levenden en wie de 

doden zijn. Ik ben opstanding en leven, en wek hen tot nieuw leven die dood waren voor de waarheid. Ik 

kom als Koning, maar Ik draag geen kroon van ijdelheid, want Mijn Koninkrijk is dat van nederigheid. 

Voor velen ben ik de dode die opstaat, omdat ik in de Geest tot de mensheid ben gekomen om haar 

opnieuw te vertellen dat "Mijn Koninkrijk niet van deze wereld is", en dat om de stem van jullie Koning 

en Heer te horen, het nodig is de geest op te wekken om Hem te bereiken. 

53 Wie tijdens zijn verblijf op aarde voor verzoekingen is bezweken en een slaaf is geweest van de 

wereld en zijn hartstochten, hem zal de dood verrassen zonder kracht en zonder ontwikkeling van de ziel, 

dat is alsof hij de dood in zich droeg. 

54 De boze richt tronen op in de wereld en wordt aanbeden in alle mogelijke vormen. Het goede 

wordt bespot en bestreden alsof het schadelijk of nutteloos is. Maar wanneer Mijn stem jullie vanuit het 

oneindige roept om tot Mij te komen langs de weg van het goede, die de enige weg is die tot Mij leidt, dan 

is dat omdat Ik jullie Schepper ben en omdat jullie Mij toebehoren. Als ik u zoek, is het omdat ik u liefheb 

en niemand het geluk wil laten verliezen dat ik voor allen in petto heb. Als een dief ben ik gekomen om je 

te verrassen, maar wat ik heb gezocht is je geest. Daar Ik u een zwaar kruis zag dragen, behoefde Ik het 

gewicht daarvan niet te verzwaren door Mijn oordeel, maar Ik help u het te dragen. 

55 Waarlijk, Ik zeg u, Ik kan nog geen volmaakte werken van u eisen, omdat gij in zonde geboren zijt 

en in zonde leeft. Maar Ik verzeker jullie dat door de kracht van Mijn woord Ik de deugden uit jullie harten 

zal doen ontspruiten. De gaven die in uw geesten aanwezig zijn en waarvan de mensheid meende dat zij 

alleen aan de rechtvaardigen en aan de profeten van een andere tijd toebehoorden, verschijnen nu zelfs in 

de grote zondaars, en door middel van deze gaven zal de mensheid worden gered. 

56 Ik dorst naar uw liefde, hongerig naar uw vrede. Maar als jullie ook honger en dorst hebben, wat 

kunnen jullie Mij dan geven? Jouw spirituele missie is die van vrede. Waak en bid, opdat gij dit geschenk, 

dat Ik u heb toevertrouwd, tot werkelijkheid moogt maken. Bid dagelijks voor een korte tijd, en gebruik de 

rest van uw tijd om uw geestelijke en ook materiële plichten te vervullen. 
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57 Zeg de mensen dat ik de weg van de zondaars heb verlicht, opdat zij aan de ondergang ontkomen. 

Ik kom op zoek naar de verlorenen, want de rechtvaardigen zijn al bij Mij. 

58 Ik zal jullie leren met zachtheid en tegelijk met standvastigheid door de wereld te gaan. Toen Mijn 

manifestatie in die tijd begon, wie had jullie toen kunnen vertellen van al de geestelijke genaden die jullie 

zouden genieten? 

59 U hebt de profetieën van voorbije tijden bestudeerd, en u hebt ontdekt dat Mijn nieuwe openbaring 

was aangekondigd. Maar toen u de aankondiging van Maria, uw Hemelse Moeder, ontving, vroegen 

sommigen zich af: Was Maria's aanwezigheid ook aangekondigd? - Waarlijk, ik zeg u, als u de profetieën 

van de apostel Johannes juist zou interpreteren, zou u ontdekken dat haar "tegenwoordigheid" ook in die 

tijd moest zijn. 

60 Hoevelen van hen die tot dit volk behoren hebben zelfs de Schriften niet doorzocht; want de 

ingeving van hun geest en het geloof van hun hart hebben hun in hun diepste wezen gezegd: Het is de 

Goddelijke Meester. Het is onze Spirituele Moeder. 

61 Waarlijk, Ik zeg u, waar Mijn Geest zich openbaart, daar zal de moederlijke tederheid en goedheid 

van Maria aanwezig zijn. 

62 Waarom hebben velen haar verkeerd ingeschat? Bedenk: Indien zij slechts als vrouw geleefd had 

en haar zending beperkt was gebleven tot het baren van het lichaam waarin het Woord zich openbaarde, 

zou Ik haar niet als jullie moeder aan de voet van het kruis hebben achtergelaten, noch zouden Mijn 

discipelen haar als hun eigen moeder hebben beschouwd nadat de Meester was heengegaan. 

In deze tijd, waarin een deel van de mensheid haar zuiverheid en goddelijkheid ontkent, en een ander 

deel haar erkent als Universele Moeder, en haar vereert met fanatieke, onwetende en afgodische culten, 

zend Ik jullie Mijn Licht en schenk jullie haar aanwezigheid, opdat gij door haar woord, dat moederlijke 

essentie, oneindige tederheid en goddelijke troost verspreidt, naar de mensen moogt uitgaan en in uw hart 

een heiligdom moogt dragen waarin uw meest tedere offer zal zijn datgene wat gij aan uw Hemelse 

Moeder opdraagt. Dan zult u met recht de naam dragen van Trinitair-Mariaanse Spiritualisten. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 51  
1 Discipelen, met welke vreugde en tederheid ontvangen jullie harten Mij vandaag! De reden 

hiervoor is dat voorheen uw Spirituele Moeder onder u was en u omhulde met haar Goddelijke Wezen. 

2 Wat een vreugde zal er in uw geest zijn wanneer hij eenmaal leeft buiten de materie die hem 

gevangen houdt, in de regionen van vrede, en voor altijd de stem van de Hemelse Moeder kan horen als 

een goddelijk lied. 

3 Geloof en liefde voor je Geestelijke Moeder is een zaadje dat ik je toevertrouw om te cultiveren in 

de harten van je broeders. Allen die door Mijn barmhartigheid het teken op hun voorhoofd hebben 

ontvangen, zullen voorgaan en de weg verlichten. Lang geleden gebood Ik deze zelfde geesten de deuren 

van hun huizen te merken met het bloed van een lam als een symbool van het Verbond en de zuivering. Ik 

alleen weet waarom Ik u steeds heb gemerkt; Ik alleen ken uw bestemming en uw verzoeningsweg en 

daarom is Mijn gerechtigheid altijd naar u op zoek, opdat u wegblijft van het kwade. 

4 Toen Mijn stem in die tijd klonk als het geluid van een rinkelende klok, herkende je onmiddellijk 

Wie er riep, en ging op weg om Mij te horen en Mij later te volgen. - niemand van jullie voelt zich een 

koning of een heer vanwege de geschenken die hij van Mij heeft ontvangen of de waardigheid waarmee 

hij is bekleed; wees de meest nederige, maar wees de meest nederige; wees de meest nederige, maar wees 

de meest nederige Wees de nederigste en toch de ijverigste. 

5 Dit is de tijd van je spirituele activiteit waarin de ervaring die je op het pad van de evolutie hebt 

opgedaan je zal helpen. Telkens wanneer gij op aarde waart, hebt gij comfort en genoegens gezocht, en 

toen gij aan gene zijde leefde, hebt gij u tot een contemplatief leven beperkt. Pas nu beginnen jullie het 

doel van jullie bestaan en de ware aard van jullie geestelijke taak te begrijpen. 

6 Elke dag maken de mensen nieuwe voren voor het zedelijk bederf en juist daar moeten jullie dit 

zaad planten, werkers van Jezus, opdat het voorbeeld van jullie goede werken kan getuigen van de 

waarheid van Mijn Leer en jullie broeders kan bevrijden van hun "materialisme". 

Laat je leven altijd over het juiste pad glijden. Als dan de dood de poorten van de eeuwigheid voor je 

geest opent, kunnen je broeders zeggen: "Zie, dit was een rechtvaardige!" En als je in Mijn nabijheid komt, 

kan de Vader tegen je zeggen: "Kom, je zult voor altijd bij Mij wonen!" 

7 Elia, die de Geestelijke Herder van het Derde Tijdperk is, is degene aan wie de geesten zijn 

toevertrouwd als schapen van de kudde van de Heer. Hij is het die de honderdvierenveertigduizend zal 

verzamelen die Ik merk met het teken van Mijn Goddelijkheid, en wanneer zij gemerkt zijn, zal Mijn 

gerechtigheid op de aarde vallen. Vandaag ontsteekt Elia een licht in iedere geest, opdat in het uur van 

beproeving niemand verloren gaat. 

8 Mensen, Mijn lichtstraal wordt een woord door Mijn stemdragers om jullie Mijn Leer uit te leggen. 

Dit Woord heeft uw hart geraakt, het heeft u de weg gewezen die naar de gelukzaligheid leidt en de last 

van uw kruis verlicht. Sterk u in Mijn Woord, opdat gij uw beproevingen moedig kunt doorstaan en het 

met liefde en zachtmoedigheid in praktijk kunt brengen. Wees niet bang voor de losse tongen van de 

mensen - vergeet niet dat u zwaar op de proef moet worden gesteld. 

9 Het is nodig dat de mensheid opnieuw tegen Mij in opstand komt, het is nodig dat de mensen Mijn 

werk verijdelen. Alleen zo zullen zij in staat zijn de waarheid en de rechtvaardige wet te ontdekken, alleen 

zo zullen zij in staat zijn Mijn aanwezigheid te vinden en duidelijk Mijn wijsheid en Liefde te herkennen. 

10 In deze strijd moet je een zeer belangrijke taak vervullen. Maar denkt niet, dat gij de eigenaars zijt 

van Mijn wet; want Ik ben de wet en gij zijt slechts haar uitleggers. 

11 Wees blij met de gedachte dat jullie geen prachtige tempels bezitten die iemand kan verwoesten, 

want jullie kunnen jullie bijeenkomsten houden in een eenvoudige kamer, maar ook in een dal of op een 

berg. Waar Mijn kinderen samenkomen en Mij roepen, zal Ik bij hen zijn. Ook zeg Ik jullie dat er geen 

menselijke macht zal zijn om dit Woord tegen te houden, dat zonder onderbreking zal komen tot de Dag 

die door Mijn Wil is vastgesteld. En indien de mensen de lippen van Mijn discipelen vóór die tijd zouden 

doen zwijgen of hen zouden doden, zouden hun dode lichamen het uitroepen! 

12 De profetieën die Ik u in Mijn Woord heb gegeven, zullen getrouw worden vervuld. Want Ik heb u 

niet bedrogen, noch u stenen gegeven in plaats van brood, noch slangen in plaats van vis. Ik ben de Weg, 

de Waarheid en het Leven. 
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13 In het Tweede Tijdperk gaf Ik jullie alleen nieuws over het Koninkrijk waar Ik vandaan kwam en 

waartoe jullie moeten binnengaan. Nu kom ik jullie vele schoonheden van het huis van deze Goddelijke 

Vader onthullen. Dit nieuwe leven is het begin van het Koninkrijk van Vrede dat Ik jullie heb beloofd. 

14 Mijn spoor is duidelijk zichtbaar sinds het Eerste Tijdperk. Wandel er in, ga voorwaarts zonder je 

kruis te verlaten, want zonder dat kun je niet herkend worden. 

15 Wat de mensen vernietigd hebben, zal ik herbouwen. 

16 Treed binnen in het licht en de spirituele betekenis van het Zesde Zegel, het boek waarin uw lot 

staat geschreven. 

17 Ik geef u woorden van troost, andere tot onderricht, weer andere tot waakzaamheid en nog andere 

tot toerusting, opdat het u aan niets in uw reiszak ontbreekt. 

18 Hoeveel van de profetieën van Mijn profeten zijn al uitgekomen! Joël zei: "Ik zal mijn Geest 

uitstorten op alle vlees." De apostel Johannes zag deze tijd in zijn profetische visioenen, en Mijn Woord 

zal tot in de eeuwigheid vervuld blijven worden. 

19 Het goddelijke woord resoneert in het hart van dit volk. Jij hebt de woning klaargemaakt, en hier 

ben ik met jou. Het Boek van het Ware Leven ligt voor u open, en telkens wanneer u het bestudeert, 

ontvangt u een nieuwe lering. Maar zij die in hun apathie diep slapen, moeten niet wachten tot het jaar 

1950, moeten niet wachten tot Mijn luid klinkende klok Mijn vertrek aankondigt, en pas op dat uur willen 

vertrekken om Mij te horen. Jullie weten dat Mijn Woord en dat van Mijn geestelijke wereld niet meer 

gehoord zullen worden na het jaar dat Ik jullie heb aangewezen. 

20 Ik heb jullie bevrijd, en Mijn Bloed was het symbool van de liefde die Ik voor jullie heb. Ik wil 

niet dat je terugkeert naar de zonde, naar de duisternis. 

21 Een wereldwijde bezoeking nadert, en Ik wil dat Mijn volk voorbereid is, zodat zij te midden van 

de storm een baken van hoop kunnen zijn, dat de weg verlicht van de schipbreukelingen. Voorwaar, 

voorwaar, driekwart van de aarde zal worden getroffen, zij zullen van pijn worden gezuiverd. Luister naar 

Mij, mensen, want jullie moeten deze woorden brengen aan al jullie broeders. 

22 U moet het egoïsme dat het in uw hart kan bevatten, laten sterven en plaats maken voor 

liefdadigheid. Is het mogelijk dat je liefde predikt zonder het te voelen? Alvorens dit masker van 

huichelarij op uw gelaat te zetten, zal Ik u onderwijzen en u op de proef stellen, totdat Ik oprechtheid in 

uw hart geboren doe worden. 

23 De dag van Mijn vertrek zal komen, en hij die zich heeft weten voor te bereiden, zal zich geestelijk 

aan de rechterhand van de Heer bevinden. Maar voorwaar, Ik zeg u: het aantal der ongehoorzamen, 

dergenen die de verboden kring overtreden, zal groot zijn. Dit zullen degenen zijn die, hoewel zij vele 

malen naar Mij geluisterd hebben, niet weten hoe zij de lessen moeten gebruiken of begrijpen, en in hun 

onwetendheid zullen zij de Vader vragen of Hij nog een tijdje langer bij hen wil zijn, hoewel Ik hun vele 

malen heb gezegd: "Mijn woord is dat van een Koning en zal nooit worden teruggenomen"; en: "Het zou 

eerder zijn dat Hemel en Aarde vergaan, of dat de ster van de Koning ophoudt te schijnen, dan dat ook 

maar één van Mijn woorden niet vervuld zou worden." Daarom zeg Ik jullie dat het Mijn Wil was om 

jullie vanaf de eerste dagen van Mijn manifestatie het einde van deze manifestatie aan te kondigen, opdat 

jullie het allen zouden weten en voorbereid zouden zijn. 

24 Elias kondigde aan het volk Mijn op handen zijnde komst aan, en evenzo, door de mond van 

Roque Rojas, wees hij het jaar 1950 aan als het jaar van Mijn vertrek, dat wil zeggen, het einde van de 

periode voor de manifestatie door de menselijke geest. 

25 Op dit moment zeg Ik jullie dat Mijn lessen ver vooruit zijn en dat jullie op het punt staan achterop 

te raken. Als jullie je niet zwak willen voelen op de dag van de Visitatie, moeten jullie je haasten en je 

inspannen om Mijn lessen bij te houden. Alleen op die manier zult u zich sterk genoeg voelen om de 

volgende periode in te gaan, die van de dialoog tussen geesten. 

26 Ik heb u de tegenwoordigheid van de geestelijke wereld geopenbaard, opdat gij de nabijheid van 

uw broeders zoudt voelen en hun wijze raad zoudt aanvaarden. Ze zijn gekomen om jullie vergeestelijking 

te brengen. Waarom wilde je hen elk moment naar de materie slepen? Je zult niet slagen, maar je zult hen 

laten lijden. 
* Dit betekent hen niet belasten met materiële, monetaire, of zakelijke zaken. 
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27 Deze geesten leven in harmonie met Mijn Goddelijkheid, jullie zijn de doden die zij willen 

opwekken. Mijn stem zal voortdurend tot u zeggen: Bereidt u voor! Want als het niet zo was, als u zich 

niet bewust zou worden dat u leeft in een tijd van gevaren en valkuilen, dan zult u voor uw ogen de valse 

christussen, de valse Elia's en de valse "geesten van het licht" zien opkomen. 

28 Wil je dat de wereld, de mensen, of de pijn je vrijpleit van je fouten? Gedenk, dat Ik u gezegd heb: 

"Aan zijn vruchten herkent men de boom", waarmee ik bedoel, dat gij naar uw werken zult worden 

geoordeeld. Gezegend zijn zij die hun kruis opnemen met overgave en gehoorzaamheid. Maar er zal altijd 

onder Mijn apostelen een verraderlijke, egoïstische en valse discipel zijn die, als hij kon, Mij opnieuw zou 

uitleveren aan de offerdood - hoewel het niet nodig is dat Ik in een stoffelijk lichaam ben om Mij te 

kunnen kruisigen of Mijn gezicht te laten bespuwen. 

29 Ik wil dat gij allen gehoorzaam zijt; Ik wil niemand zien die deze harde woorden verdient; want 

wanneer uw broeders u naar Mij vragen, zult gij u niet verbergen, noch zult gij hun ontkennen dat gij naar 

Mij geluisterd hebt. Want laat niemand Mij de rug toekeren op het moment van beproeving; laat niemand 

zijn erfdeel verbergen. 

30 Uitgebreid is Mijn onderricht in elk van Mijn onderwijsadressen, want Ik wil in uw hart een 

geestelijk heiligdom vestigen waar Ik woon en een plaats van vrede voor uw broeders. 

31 Maak gebruik van deze tijd waarin Mijn Woord je geest streelt door de Stemdrager. Open uw hart 

en bewaar dit boek, want het ogenblik zal komen dat gij uit uw diepe lethargie zult ontwaken en u tot dit 

boek zult wenden op zoek naar licht. 

32 Ik spreek tot jullie vanaf Mijn kruis van liefde. Maar nu is het geen bloed dat uit Mijn lichaam 

vloeit, maar licht dat uitbarst in stralen die op de mensen vallen. Ik heb je de gave van het woord en het 

licht van inspiratie gegeven. Uit uw mond zal de verklaring komen van het mysterie van de Zeven Zegels, 

opdat de mensheid Mijn waarheid zal kennen. Dit woord dat ik u geef zal het donkere verband van de 

ogen der mensen verwijderen. Al het onkruid zal worden weggetrokken, en in hun plaats zal het goede 

zaad worden gezaaid. 

33 Je loopt over sporen van bloed, van ondeugd en van zonde, vervloekt hen die ze hebben 

achtergelaten, zonder te weten of die sporen niet de sporen zijn die je in een vorig leven hebt 

achtergelaten. Voel je daarom op dit moment niet vrij van verantwoordelijkheid. Dan zullen jullie 

begrijpen dat Mijn gerechtigheid, hoe hard en onverbiddelijk ze jullie ook toeschijnt, slechts liefde bevat. 

een schat van wijsheid heb Ik in deze tijd uitgestort door Mijn stemdragers; maar pas na Mijn vertrek 

in 1950 zullen jullie dit woord zijn volle waarde geven, wanneer Mijn nachtegalen zijn verstomd voor deze 

goddelijke liederen. 

34 Mijn woord is dat van een Koning, Mijn wil is één, en wanneer die tijd gekomen is, zal niets en 

niemand de orde van Mijn geboden en raadsbesluiten veranderen. 

Sommigen zeggen dat 1950 nog ver weg is en dat er nog tijd is om van de vrije wil te genieten, dat er 

later nog tijd zal zijn om te bekeren en Mijn Wet te vervullen. Hoe arm en onwetend bewijst hij die zo 

denkt en voelt! Wie weet hoeveel dagen hij nog te leven heeft op aarde? Wie is meester in het verlengen 

van zijn bestaan volgens zijn wil? 

35 Niemand wenst, dat zijn ziel een ellendig overblijfsel wordt, wanneer zijn aards kleed ophoudt te 

bestaan; noch maak van uw ziel een lijdende schaduw, die van deur tot deur en van hart tot hart om een 

aalmoes van licht smeekt, hoewel Mijn Geest er stromen van over haar uitstort. 

36 Luister, nieuwkomers: de Meester wil dat jullie - wanneer dit woord niet meer gehoord wordt - de 

geestelijke meesters zullen zijn van jullie kinderen, van de nieuwe generaties die ik jullie toevertrouw. Gij 

zult onderwijzen in vergeestelijking en zedelijkheid, dan zullen uw zaden in Mijn graanschuur worden 

ontvangen. 

37 De hypocriete Farizeeërs van het Tweede Tijdperk kruisten Mijn pad bij elke bocht, hopend een 

fout te vinden in Mijn Werk, een leugen in Mijn woorden, en konden die nooit vinden. 

38 In deze tegenwoordige tijd zullen jullie worden gezocht zoals Jezus, maar omdat jullie niet de 

kracht en de wijsheid van de Meester hebben, wil ik dat jullie tenminste op de ware weg zijn. Na alles wat 

Ik tot u heb gesproken en de tijd die Ik u heb gegeven, zou uw gebed bijna vergeestelijkt moeten zijn. 

Maar jij hebt de wereld nog niet overwonnen, noch heeft de geest het gewonnen van de materie. 
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39 In het tweede tijdperk zocht Ik discipelen aan de oevers van het Meer van Galilea, en toen Ik hen 

gevonden had die Mij zouden volgen, zeide Ik tot hen: "Kom!" en zij volgden Mij. Ze lieten alles achter 

om Mij te volgen. - Tot de scharen die in Mijn Woord geloofden zei Ik: "Wie Mij wil horen, verdeel zijn 

goederen onder de behoeftigen en volg Mij. Ik leer de weg die naar Mijn Koninkrijk leidt." Deze 

discipelen, die later apostelen werden van de liefde en de waarheid die Christus predikte, wisten hoe zij de 

geestelijke en morele grondvesten van de volkeren van die tijd konden doen schudden. Met liefde en met 

bloed bezegelden zij hun werk van overgave aan de Vader. Uit de scharen die naar Mij luisterden en uit de 

volkeren die later naar Mijn discipelen luisterden, zijn de getrouwen van Mijn leer voortgekomen, de 

martelaren. 

40 Vandaag eis ik niet je leven, noch je bloed, want het is een andere tijd waarin je nu leeft. Maar zou 

u niet iets kunnen doen dat lijkt op wat zij deden in liefde, zelfverloochening en geloof? 

41 Sommigen zeggen tot Mij: "Vader, ik ben bereid mijn leven voor U te geven", maar Ik antwoord u: 

"Neen, Mijn Zoon, geef uw leven niet zonder te weten waarvoor. Bewaar het liever, opdat gij nuttig moogt 

zijn voor uw broeders, en wanneer gij uw zending volbracht hebt, geef het dan nederig aan Mij over." 

42 Vandaag zeg je: "Heer, we leven niet van brood alleen. Kom naar ons en geef ons uw woord." 

43 Temidden van de wisselvalligheden van jullie leven, gedenken jullie Mij. Jullie zijn "het sterke 

volk", maar op de momenten van het grootste lijden wenden jullie je tot de Gekruisigde om Hem om 

kracht te vragen. 

44 Jullie zijn sterk genoeg geweest om Mij te zoeken en Mij te volgen, en jullie intuïtie heeft jullie 

naar Mij geleid, hoewel de mensen hun best hebben gedaan om het Licht van de (Ware) Weg, Mijn 

Belofte om terug te komen, Mijn Profetieën van het Tweede Tijdperk en de Openbaring van Mijn Apostel 

Johannes te verbergen. 

45 Ondanks alles wist gij u af te scheiden van afgoderij en fanatisme, en het geloof van uw geest te 

verdedigen. En toen gij hoorde dat Christus was teruggekeerd en dat Hij thans de mensen aan het 

onderrichten was, hebt gij gehoor gegeven aan de oproep, terwijl gij aan de eenvoud van de gedaante 

waarin Hij Zich openbaarde, aan de bescheidenheid van de plaats en aan de eenvoud van hen die Hem 

volgden, herkende dat het de Meester was. Indien men u gezegd had, dat Hij Zich in de paleizen der 

mensen openbaarde, zoudt gij het niet geloofd hebben; want de herinnering aan de nederigheid van de 

Rabbi van Galiléa is nog niet uit uw gedachten verdwenen. U zou het ook niet hebben kunnen begrijpen 

als Hij opnieuw in een mens was geïncarneerd. Maar toen jullie Hem in geestelijke gedaante naar de 

wereld zagen komen, voelden jullie dat dit licht van de Heilige Geest kwam, en dat is omdat jullie weten 

dat Ik niet tweemaal in dezelfde gedaante kom. 

Discipelen, sluit uw oren voor de praatjes en meningen die de mensen over u vormen; bedenk dat zij 

eenvoudig van geest zijn. Maar wees altijd gewapend dat ze het licht van je geloof niet doven. 

46 Ik onthul u het geheim opdat gij nooit zult afdwalen van het pad van het ware leven, want op dit 

ogenblik is er niemand in de wereld die in staat is u langs het pad der waarheid te leiden. Het geheim is je 

te laten leiden door je geweten, want daarin ben ik. 

47 Alle mensen en alle volkeren hebben leiders; maar als Ik hun zou vragen: "Waartoe zijt gij 

geleid?" zouden zij allen tot Mij zeggen: "Tot in de pijn, tot in de afgrond en tot in het verderf." 

48 Ik geef u een uitvoerige uiteenzetting van de weg die tot Mij leidt, en leer u in reinheid op aarde te 

leven, opdat uw geestelijke eredienst aangenaam en luid zal zijn. Ik zeg u (echte) mensen te zijn, opdat u 

spiritualisten zult zijn die hun plicht tegenover de "Keizer" vervullen en die ook hun plicht tegenover hun 

God weten te vervullen. 

49 Het menselijk leven heeft wetten waaraan je moet voldoen om ermee in harmonie te zijn; de natuur 

eist haar eerbetoon van je. Geef aan elke wet de vervulling die haar toekomt, maar vergis u nooit door Mij 

het eerbetoon te brengen dat de wereld toekomt en geef haar niet het offer dat voor Mij moet zijn. Begrijp 

het: Hij die beide wetten vervult - zowel de geestelijke als de materiële - verheerlijkt Mij en zal tot Mij 

komen. 

50 Daarom is Mijn leer niet beperkt tot de geest, maar heeft zij ook betrekking op het menselijk leven, 

op de moraal die de mens in zich moet hebben. Want als je je in deze leringen verdiept, zul je zien dat het 

leven één is, en De Weg is ook één. 
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Verwondert u niet, dat ik u zeg, waardigheid te geven aan de gezinnen, dat gij uw ouders moet 

liefhebben, dat de echtgenoten elkander moeten liefhebben, dat de man in de vrouw geen dienstmaagd 

moet zien, maar een waardige metgezellin, dat de vrouw in de man haar verdediging, haar schild moet 

zien, dat de ouders de wereld gezonde kinderen moeten schenken, die haar op de weg van het goede zullen 

leiden. 

51 Verwondert u niet, als ik tot u zeg: Indien de keizer (d.i. de staat) van u het loon van uw arbeid 

eist, gehoorzaamt daaraan, want het is ook een wet, die op de mens weegt. Grijp het gereedschap van de 

arbeid en ontruk aan de aarde haar schatten en haar vruchten van liefde. 

52 Zoek uw vooruitgang in het menselijk leven, maar laat u nooit beheersen door buitensporige 

eerzucht, want dan zult u uw vrijheid verliezen en het materialisme zal u tot slaaf maken. 

53 Leg in elk van uw handelingen vast wat uw geweten u ingeeft, opdat zij rechtvaardigheid bevatten. 

Respecteer degenen die u regeren, volg hun oproepen en werk met hen samen voor het welzijn van allen. 

Respecteer de godsdienstige overtuiging van uw broeders en wanneer gij hun kerken binnengaat, ontbloot 

dan uw hoofd in oprechte toewijding, wetende dat Ik aanwezig ben in alle eredienst. Verloochent de 

wereld niet om Mij te volgen, noch scheidt u van Mij af onder het voorwendsel dat gij plichten hebt in de 

wereld. Leer beide wetten samen te voegen tot één. 

54 Ik bevrijd alleen uw ziel van het nutteloze, van het valse, opdat zij zich kan verheffen boven elke 

ellende, slavernij of vernedering in de zware beproevingen van het aardse leven. Hoor Mijn stem die u 

zegt: Er is niemand op aarde die macht heeft over uw geest. 

55 Ik moet op deze wijze tot u spreken om de slechte interpretaties die aan Mijn Leer zijn gegeven te 

vernietigen. Heden doe Ik het door deze mensen, door wie Ik Mijzelf bekend maak, die niet rechtvaardig 

zijn en die Ik niettemin heb uitverkoren, zoals het Mijn Wil was. 

56 Zij weten het: Hoe groter hun voorbereiding en zuiverheid, hoe groter de inspiratie die in hun geest 

komt. Dit is de reden voor de vernieuwing en verbetering van deze kinderen van Mij, die vroeger 

zondigden en die thans worstelen om zich waardig te maken Mijn Woord bekend te maken. 

57 Als je perfectie wilt zoeken, zul je die niet vinden bij de stemdragers. Zoek het in de geestelijke zin 

van Mijn Woord, daar zul je Mijn Aanwezigheid vinden. 

58 Mensen, leer barmhartigheid te beoefenen in al zijn verschillende vormen. Maar maak uw werken 

niet bekend, omdat gij bewondering of lof zoekt; want die beloning is gering, en gij verliest daardoor de 

groote beloning, die Ik voor u in gereedheid heb. 

59 Ik zeg u niet alleen uw ziel te zuiveren, maar ook uw lichaam te versterken, opdat de nieuwe 

generaties die uit u zullen voortkomen gezond zullen zijn en hun zielen in staat zullen zijn hun moeilijke 

opdracht te vervullen. 

60 Bid, maar laat uw gebed kort zijn, opdat gij de rest van de tijd kunt besteden aan de beoefening der 

wet. Slechts vijf minuten gebed vraag Ik van u, maar daarin zult gij u aan Mij geven, opdat gij Mijn stem 

moogt horen in uw geweten. Waarlijk, Ik zeg u, gij zijt niet allen wakker en biddende, want Mijn scherpe 

blik is in uw hart doorgedrongen, waar dikwijls zelfs gij niet kunt doordringen, en heeft alles ontdekt wat 

gij daarin verbergt. 

61 Dit is de tijd van het oordeel over de mensheid. Mens voor mens, volk voor volk en natie voor 

natie worden door Mijn Goddelijkheid beoordeeld. Toch hebben de mensen dit niet in de gaten, noch 

weten zij in welke tijd zij leven. Daarom ben Ik in de geest gekomen en heb Mijn Straal op de menselijke 

geest doen neerdalen, en door haar bemiddeling heb Ik jullie geopenbaard Wie tot jullie spreekt, in welke 

tijd jullie leven, en wat jullie taak is. 

62 Ik heb de inhoud van Mijn drie Testamenten in het hart van dit volk gelegd, en hoewel gij weet dat 

gij de waarheid en de wet bezit, blijft gij elkander miskennen. Dit komt omdat de invloed van de oorlog 

die over de naties hangt, ook u heeft getroffen. 

63 Het spreekt tot u van de enige God die bestaat, die gij Jehovah hebt genoemd toen Hij u Zijn macht 

toonde en u de Wet openbaarde op de berg Sinaï; die gij Jezus hebt genoemd, want in Hem was Mijn 

Woord; en die gij heden ten dage de Heilige Geest noemt, want Ik ben de Geest der Waarheid. 

64 Hoe komt het dat je drie goden hebt gezien waar er maar Eén is? Jullie zijn allemaal kinderen van 

deze God. Hoe komt het dat jullie hier op aarde elkaar niet weten lief te hebben als de broeders die jullie 
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zijn? U weet dat mensen door mensen worden gedood, dat het bloed in stromen vloeit, maar de pijn die de 

aarde overspoelt, doet uw harten niet beven. 

Ik heb u gezegd: bidt, en indien gij mijn geboden vervult, zult gij geen oorlogen, hongersnood, 

pestilentie of onbekende ziekten behoeven te vrezen. Maar als jullie vrij zijn van deze plagen, dan is dat 

opdat jullie voor jullie naasten zouden bidden en voor hen zorgen. Twijfel niet aan de kracht van het 

gebed, want het is het grootste wapen van de geest. 

65 De dwaze hand van de mens heeft de poorten geopend die de krachten en de zuiverende elementen 

tegenhielden die over de mensheid zijn gekomen. 

66 Volkeren der Aarde, jullie drinken een zeer bittere beker en voelen de pijn tot in het diepst van 

jullie hart, zoals jullie het zo gewild hebben. Drink geduldig, zodat je uit deze ervaring licht en voordeel 

kunt putten voor je geest als je op zoek gaat naar de ware weg die je zal brengen naar de ruïnes van de 

tempel die je in jezelf hebt vernietigd en die je moet herbouwen, zodat Mijn stem daarin tot je kan spreken 

en je opnieuw Mijn Wet kunt bezitten. 

67 Bid en verdien verdienste, mensen, want oorlog ligt op de loer rond jullie land. Je spirituele missie 

wacht op je. Laat honger, ziekte en dood geen vat op je krijgen. Als je geloof kracht mist, zul je je haren 

uit je hoofd moeten scheuren van wanhoop als je ziet hoe je broeders zichzelf doden en je kinderen 

verhongeren. Het water dat gij drinkt zal bitter zijn, uw bergen en uw dalen zullen opdrogen, de bomen 

zullen geen vrucht dragen, en dit land, door velen beschouwd als het land der belofte vanwege zijn 

rijkdom en overvloed, zal niets te bieden hebben aan de vreemdeling die het nadert op zoek naar vrijheid 

of brood. 

68 voorwaar, Ik zeg u, terwijl Mijn verborgen schat van wijsheid, vol van openbaringen en 

barmhartigheid, slechts wacht op het uur waarop de mensen hun blik naar de Vader zullen wenden en zich 

luid en nederig zullen tonen om hen te overladen met alles wat Ik voor hen in petto heb, hebben jullie 

altijd Mijn rechtvaardigheid uitgedaagd, en in deze tijd heb Ik jullie uitdaging aanvaard; Ik heb jullie 

uitgedaagd om Mij recht te doen 

Ik kom in oorlogszucht, Mijn macht is groot, Mijn legers zijn talrijk en Mijn wapens zijn 

onoverwinnelijk. Eindelijk zal ik overwinnen; doch ik zal niet boven de doden (overwinnaar) staan, maar 

voor de levenden. Niemand zal Ik vernederen, allen zullen hun aangezicht opheffen om Mijn naam te 

loven. Daarom zal Ik onder u, Mijn volk, eenheid, barmhartigheid, respect en liefde zien van de ene 

"arbeider" voor de andere, en van de ene gemeenschap voor de andere. 

69 Ik geef u deze tijd, opdat gij in uw harten afgoderij, fanatisme, al het nutteloze en slechte dat in uw 

gewoonten en uw aanbidding van God aanwezig is, zult vernietigen. Voel het Goddelijk Woord als het 

neerdaalt op de mensheid, maar te midden van Mijn gerechtigheid voel Mijn vrede. 

70 O dal van tranen en bloed, waarin de mensen hun tronen oprichten om zichzelf te aanbidden, en 

daarna met hun handen hun eigen graf graven! Ik kom hen verlossen van de zonde en van de dood, want 

zij hebben zichzelf gebonden en tot slaaf gemaakt. Waarlijk, ik zeg u, deze wereld behoort deze mensen 

niet meer toe, daarom duwt zij hen elk ogenblik weg. 

71 De aarde, die de mensen heeft beschut als een zelfopofferende en verdragende moeder, zal hun 

voortaan bij elke bocht de weg wijzen die niet naar haar schoot leidt, maar naar de Allerhoogste, waar een 

andere Moeder, de Hemelse Moeder, wacht op de komst van haar kinderen om hen te wikkelen in haar 

mantel, die een eeuwige belofte van gelukzaligheid is. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 52  
1 Voed u met Mijn Goddelijk Wezen, wees sterk in de vervulling van Mijn Wet en als beloning zult 

gij vrede en troost vinden in uw werken. Wees ware voorsprekers voor uw broeders en breng hun de vrede 

van Mijn Geest door uw gebeden en uw verdiensten. Onthoud u niet van Mijn genade in deze tijden vol 

verleidingen. Versterk uw geest, zodat u als overwinnaar uit de beproevingen zult komen. 

2 Doe voorbede en verdien zelfs verdiensten voor hen die u niet liefhebben. Doe als Maria, uw 

hemelse Moeder, de goddelijke Voorspreekster, die voorspraak doet zowel voor degene die zijn hoop op 

haar vestigt als voor degene die zijn hart voor haar heeft gesloten, of voor degene die haar zuiverheid en 

goddelijke natuur ontkent. 

3 Moeilijk is jullie taak en nobel jullie lot, mensen. Wijk niet meer af van het pad dat ik voor je heb 

uitgezet. Ik heb in uw harten een heiligdom gebouwd, maar laat de vlam van het geloof daarin niet doven 

en laat het ideaal om u te vergeestelijken niet sterven. Sluier uw tempel niet in duisternis; want als iemand 

aan zijn poorten klopt, zal hij het licht dat hij zoekt niet vinden, noch kan hij de echo van Mijn stem horen. 

Draag Mijn Aanwezigheid en Mijn Woord in uw hart en waarlijk, Ik zeg u: er zal niemand zijn die uw 

heiligdom zal vernielen of u op de weg zal doen terugtrekken. Wie zal jullie kunnen beletten Mij lief te 

hebben? 

4 Mijn licht schijnt in iedere geest en Mijn stem weerklinkt in ieder geweten; toch willen de mensen 

zich niet bewust worden van de tijd waarin zij leven. Het is noodzakelijk dat een "volk" zich toerust om 

het goede nieuws aan de mensheid te verkondigen, en Ik wil dat dat volk dit volk is, dat Ik heb uitverkoren 

om Mijn Goddelijk Woord te doen horen. 

Wanneer Ik jullie voortdurend zeg dat jullie je moeten toerusten, dan is dat omdat jullie moeten 

getuigen van Mijn openbaring door de menselijke geest, en dit getuigenis mag niet beperkt blijven tot het 

herhalen van de leerstellingen die jullie van Mij geleerd hebben, maar jullie moeten getuigenis afleggen 

van geestelijke kracht, hetzij door hardnekkige zondaars te bekeren, hetzij door verlaten zieken te genezen, 

hetzij door een van de andere werken te doen die Ik jullie geleerd heb. Bedenk dat, als jullie aan het werk 

gaan zonder eerst de vernieuwing van jullie leven en een begin van spiritualiteit tot stand te hebben 

gebracht, jullie zullen zijn als de huichelachtige Farizeeërs die hun valse deugd vertoonden en hun 

corruptie verborgen hielden, terwijl jullie liefde en barmhartigheid prediken. Ik wil geen onoprechte of 

hypocriete mensen onder mijn nieuwe discipelen. 

5 Indien gij vurig verlangt, dat Mijn Leer op aarde zal bloeien, zaai haar dan zuiver, zoals Ik haar u 

heb overgeleverd, en begiet dit goddelijk zaad met het water van uw goede werken. Ga je weg 

vertrouwend op Mijn bescherming. 

6 Wie zou jullie kunnen tegenhouden of tot zwijgen brengen als jullie, geïnspireerd door Mijn 

Goddelijk Licht, aan het werk gaan? - Niemand, Mijn volk, net zoals in zijn tijd niemand Jezus het 

zwijgen oplegde. Als Hij voor sommige zondaars zweeg, was dat om u een les in nederigheid te geven, 

want Hij getuigde van de waarheid van Zijn Woord met Zijn werken. 

7 Wees u bewust van de jaren die voorbijgegaan zijn, waarin Mijn Woord door deze stemdragers 

heeft geklonken en niemand in staat is geweest de Goddelijke stem die van hun lippen komt tot zwijgen te 

brengen. Voorwaar, Ik zeg u, het jaar 1950 zal komen zonder onderbreking. Maar zodra het einde van dat 

jaar is gekomen, zullen Mijn nachtegalen zwijgen voor het overbrengen van Mijn leringen; want alles wat 

Ik jullie te zeggen heb door hun bemiddeling gedurende deze fase van Mijn manifestatie zal dan voltooid 

zijn. 

8 Jullie zullen getuigen van Mijn leer met werken, woorden en gedachten, en niets zal de stroom van 

licht tegenhouden die Ik uit jullie geest zal doen voortspruiten. Maar jouw uur van stilte zal ook komen: Ik 

zal uw lippen verzegelen en u tot Mij terugbrengen; want wat Ik door uw bemiddeling te zeggen had, zal 

dan tot het laatste woord worden gezegd. 

9 Ik wil dat jullie je verenigen zonder onderscheid te maken omdat jullie verschillende plaatsen van 

samenkomst bezoeken. Want de leer die allen heeft bereikt is één en dezelfde, het licht dat uw geest 

verlicht is bij sommigen hetzelfde als bij anderen. 
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10 Ik heb u middelen gegeven om uw geloof te verdedigen en te waken over het werk dat Ik u heb 

toevertrouwd; maar nooit heb Ik u wapens gegeven om elkaar kwaad te doen. Ik wil dat zij die dit volk 

vormen de soldaten zijn van Mijn geestelijke Zaak, maar nooit de vijanden ervan. 

11 Mijn geheime kamer van harten opende zich toen om de geestelijk armen, de hongerigen en 

dorstigen naar gerechtigheid, de eigenaars te maken van een geestelijke schat. Ben je hier niet blij mee? 

Beeft uw hart niet van dankbaarheid, o volk? - "Ja," zeg je tegen mij. Maar ik wil dat dit ja niet bestaat uit 

woorden, niet uit gedachten, maar dat jullie het uitdrukken in werken van liefde voor jullie broeders. 

12 Nu zeg ik tot jullie: Rust enkele ogenblikken uit van jullie aardse gezwoeg. Je hebt veel gezworven 

met je last van pijn op je schouders. Kom naar de bron van genade om te drinken van dit water dat verlost. 

Nu zijn jullie nog zwak, maar spoedig zullen jullie veranderen in de sterken om voor Mijn Zaak te strijden 

en de beproevingen te doorstaan. 

13 Maak uw sandalen vast, want er wacht u een nieuw pad waar u eindeloze mogelijkheden zult 

vinden om barmhartigheid en liefde te zaaien. Jullie zijn nog steeds bang, en daarom wilden jullie de 

nieuwe tijden niet aan de mensheid aankondigen. - Jullie moeten begrijpen dat wat de Vader in jullie heeft 

gelegd aan jullie broeders toebehoort en dat jullie het aan hen bekend moeten maken. 

14 Ik geef jullie in deze tijd geen nieuwe geestelijke gaven of bekwaamheden, want datgene waarvan 

jullie je bewust zijn geworden als bezit, is altijd in je geest geweest. Maar de tijd dringt, en ik vraag u: 

Waar wacht je nog op om met de vervulling van je taak te beginnen? Wachten jullie totdat ongelovige 

mensen de spot drijven met Mijn Woord, met Mijn nieuwe manifestatie, en overal vervalsingen 

publiceren? 

15 Laat Mijn leringen tot daden worden en leef ze: Waarlijk, Ik zeg u: de lasterende lippen zullen 

zwijgen, zij die recalcitrant waren zullen aandachtig tot u naderen om de uitleg van Mijn Leer te vinden en 

zij zullen zeer grote en welsprekende getuigenissen van Mijn Waarheid vinden, als uw werken door liefde 

en barmhartigheid worden gekenmerkt. Hoevelen van hen zullen, wanneer zij zien dat U de zieken 

geneest, hun familieleden bij U brengen, vol hoop dat zij verlichting van hun lijden zullen vinden. 

16 Geef zuiver Mijn leer, en gij zult u niet behoeven te verbergen om de zieken te genezen. Want 

voorwaar, Ik zeg u: in deze tijd zult gij de catacomben niet opzoeken om Mijn leer te beoefenen, maar gij 

zult dit doen in het licht van de dag. - Heb geen angst! Als u niet gelovig bent in uw omgeving, gaat u 

maar naar andere provincies waar u wel vurige harten zult vinden. 

17 U moet de eerste zijn om overtuigd te worden van de waarheid die u wilt verkondigen, opdat u dit 

geloof aan uw broeders kunt meedelen. Als twijfel jullie geest zou binnendringen, zal dat als een dolk zijn 

die jullie toewijding de doodsteek zal toedienen. 

18 Drie tijdperken zijn al over je heen gegaan. Begrijp dat je je moet richten op het vervullen van het 

hoogste van je lotsbestemmingen. Ontwaak uit je spirituele inertie en ga met een ferme stap vooruit op het 

pad van je evolutie. 

19 Vraag Mij niet waarom jullie nog steeds verrast worden door verzoekingen, ook al zijn jullie op de 

weg van de Heer. Begrijp dat je juist dan het meest op de proef wordt gesteld. Daarom zeg ik altijd: 

"Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking valt." 

20 De dag is nabij dat je broeders zullen komen om je vragen te stellen. Zul je dan verbergen wat ik je 

met zoveel liefde heb geopenbaard? - Ik heb u in Mijn leer niets gegeven waarvoor gij u behoeft te 

schamen. 

21 Wacht niet tot de klaagzangen op aarde zich vermenigvuldigen en het gerucht van oorlog 

toeneemt, om uw zaken op orde te krijgen. Bid en verricht dagelijks werken van barmhartigheid, want 

daardoor zult u de macht van het kwaad tegengaan. 

22 Als iemand van u zich niet voorbereidt om zijn plichten te vervullen, dan is dat omdat u niet weet 

welke vermogens Ik aan uw geest heb gegeven. 

23 Zalig zijn zij die de geestelijke betekenis van Mijn Woord weten te vinden, want hunner zal deze 

erfenis zijn. De zoekers van de goddelijke waarheid zijn zij die ooit hun Schepper hebben gevolgd. Zij 

zullen de aanwezigheid van de Meester vinden in deze nederige manifestatie. 

24 Uiterlijk kan Mijn manifestatie in deze tijd armzalig lijken. Maar waarlijk, Ik zeg u: Ik heb een 

heiligdom gebouwd in het hart van de mens die naar Mijn woord luistert. Denk niet dat er een rangorde 

bestaat tussen hen die Ik in deze tijd heb uitverkoren - allen heb Ik gelijkelijk lief. Denk niet dat de gave 
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van de stemdrager, die zij bezitten die Mijn Woord doorgeven, dit door hun eigen verdiensten hebben 

bereikt. Deze genade is zo groot dat de mens haar alleen door Mijn liefde kon ontvangen. 

25 Deze taak is moeilijk te volbrengen voor degene die hem heeft ontvangen. Groot is de last van dit 

kruis; want zonder zich af te wenden van de noden van de wereld en zonder zijn materiële plichten op te 

geven, moet de stemdrager de graad van vergeestelijking bereiken die hem in staat zal stellen de 

Goddelijke straal van Mijn inspiratie te ontvangen. 

26 Er zijn momenten waarop je je verwondert dat God bij je kan zijn en zich met zoveel liefde 

kenbaar kan maken. Uw verwondering komt voort uit het feit dat gij, u bewust van uw vlekken en 

onvolmaaktheden, u onwaardig voelt voor dit grote bewijs van de liefde van uw Vader. Altijd heeft Mijn 

Liefde jullie verrast, omdat jullie Mij hebben beoordeeld zoals jullie gewoon zijn met jezelf te doen. 

Waarom heb je het idee dat wrok, het gevoel van wraak, of egoïsme in Mij verborgen zijn? Ik zeg u: 

Wanneer jullie jezelf innerlijk beoordelen in een (zelf)onderzoek in het licht van jullie geweten, door de 

eerlijke en nederige belijdenis van jullie overtreding, maken jullie jezelf waardig dat Ik neerdaal om tot 

jullie te spreken over Mijn Koninkrijk; want jullie droefheid omdat jullie Mij beledigd hebben, helpt jullie 

om jezelf te zuiveren. 

27 Wees niet verbaasd dat Mijn liefde je overal volgt, ondanks je zonden. Jullie zijn allemaal mijn 

kinderen. In deze wereld heb je een beeld gehad van de Goddelijke liefde in de liefde van je ouders. Je 

kunt hen de rug toekeren, hun gezag niet erkennen, hun bevelen niet opvolgen en niet naar hun raad 

luisteren; je kunt door je slechte daden een wond in hun hart veroorzaken, hun ogen laten opdrogen van 

het wenen, witte haren op hun slapen laten verschijnen en hun gezichten laten tekenen door de sporen van 

het lijden; maar zij zullen nooit ophouden van je te houden en zij zullen alleen zegeningen en vergeving 

voor je hebben. Maar als de ouders die jullie op aarde hebben gehad, en die niet volmaakt zijn, jullie zulke 

grote bewijzen hebben gegeven van een zuivere en sublieme liefde ─ waarom verbaast het jullie dan dat 

Hij die deze harten heeft geschapen en hun die taak van ouders heeft gegeven, jullie met volmaakte liefde 

liefheeft? Liefde is de hoogste waarheid. Omwille van de waarheid werd ik mens, en omwille van de 

waarheid stierf ik als mens. 

28 In deze tijd eis ik geen bloedoffer van jullie. Toch hebben sommigen hun leven gegeven in Mijn 

naam, voor een ogenblik verblind door hun fanatisme, en na een onzuiver bestaan geleid te hebben. Die 

acties zullen geen echt zaad kunnen doen ontkiemen, maar fanatisme blijven bevorderen. 

29 Daarom zeg ik u uw eigen woord te voelen wanneer u spreekt, en de leer die u geeft in uw hart te 

beleven. Niets zal beter spreken dan je eigen leven. 

30 Mijn liefde zal u niet verbazen, maar evenmin zult gij eraan twijfelen, wanneer gij ondervindt dat 

gij dikwijls een zeer bittere beker ledigt in de wereld. - De mens kan laag zinken, vervuld zijn van 

duisternis, of aarzelen om tot Mij terug te keren. Maar voor allen zal de tijd komen dat zij Mij zullen 

voelen in hun eigen wezen, Mij niet (meer) veraf zullen voelen, noch Mij als een vreemde zullen kunnen 

beschouwen of Mijn bestaan, Mijn liefde en Mijn gerechtigheid zullen kunnen ontkennen. 

31 Zoals de mens voor zichzelf op aarde een wereld van geestelijke vrede kan scheppen die lijkt op de 

vrede van Mijn Rijk, zo kan hij ook, door zijn verdorvenheid, een bestaan leiden dat lijkt op een hel van 

ondeugden, slechtheid en wroeging. 

32 Zelfs aan gene zijde kan de geest werelden van duisternis, corruptie, haat en wraak ontmoeten, al 

naar gelang de neiging van de ziel, haar dwalingen en haar hartstochten. Maar voorwaar, ik zeg u: de 

hemel en de hel, waarvan de mensen slechts door middel van aardse vormen en beelden een idee hebben, 

zijn niets anders dan verschillende stadia van de ontwikkeling van de ziel: de ene, op grond van haar 

deugdzaamheid en ontwikkeling, op de top van volmaaktheid, de andere in de afgrond van haar duisternis, 

haar ondeugden en haar begoochelingen. 

33 Voor de rechtvaardige ziel is de plaats waar zij zich bevindt van geen belang, want overal zal zij de 

vrede en de hemel van de Schepper in zich hebben. De onreine en verwarde ziel daarentegen kan zich in 

de beste der werelden bevinden, en zij zal onophoudelijk in zich de hel van haar wroeging voelen, die in 

haar zal branden totdat zij erdoor gezuiverd wordt. 

34 Geloven jullie dat Ik, jullie Vader, plaatsen heb geschapen die speciaal bestemd zijn om jullie te 

straffen en Mij zo eeuwig te wreken voor jullie overtredingen? 

35 Hoe beperkt zijn de mensen die deze theorieën onderwijzen! 
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36 Hoe is het mogelijk dat u gelooft dat eeuwige duisternis en eeuwige pijn het einde is dat sommige 

geesten te wachten staat? Ook al hebben zij gezondigd, toch zullen zij voor eeuwig kinderen van God zijn. 

Als zij onderricht nodig hebben - hier is de Meester. Als ze liefde nodig hebben - hier is de Vader. Als ze 

naar vergeving verlangen - hier is de perfecte Rechter. 

37 Hij die Mij nooit zoekt en zijn fouten verbetert, zal niet tot Mij komen. Maar er is niemand die zich 

verzet tegen Mijn gerechtigheid of Mijn beproevingen. Alleen gezuiverd kun je tot Mij komen. 

38 Discipelen, indien gij Mijn woord niet verstaat op het ogenblik dat gij het hoort, bewaar het dan in 

uw geheugen en roep het in herinnering, terwijl gij het doorgrondt op ogenblikken van rust. Dan zul je 

veel begrijpen van wat ik je heb geleerd. Als jullie geen kennis opslaan, wat kunnen jullie dan doorgeven 

aan de massa's die nog zullen komen? 

39 Ik laat jullie allen, zonder onderscheid, in Mijn Aanwezigheid komen om jullie Mijn leringen te 

geven. Voordat ik u een ambt toevertrouw, droog ik uw tranen, sluit ik uw wonden, lest ik uw geestelijke 

honger en dorst. en toen Ik u bewijzen van Mijn Liefde had gegeven en het licht van het geloof en de hoop 

in uw harten had ontstoken, zeide Ik tot u: "Gij zijt allen geroepen; wilt gij tot de uitverkorenen behoren? 

Waarop sommigen vragen: "Welke weg en waarheen leidt U ons?" - Dit zijn zij die verlangen naar de 

wereld en zijn genoegens. De anderen zeggen tot Mij: "Heer, wij zijn het niet waard ons Uw uitverkorenen 

te noemen, maar Uw wil geschiede voor ons." - Dit zijn degenen die al klaar zijn om naar boven te 

streven. 

40 Aan hen die Mij volgen, leg Ik de vrede van de wereld op hun hart om te "waken" en ervoor te 

bidden. De volkeren zullen weldra hun gebeden opzenden om Mij om vrede te vragen, die Ik hun te allen 

tijde heb aangeboden. Eerder heb ik de mensen de vruchten van hun werk laten proeven, rivieren van 

menselijk bloed zien vloeien en beelden van pijn, bergen lijken en in puin veranderde steden 

aanschouwen. Ik wilde dat de mensen met versteende harten de verlatenheid van de huizen zouden zien, 

de wanhoop onder de onschuldigen, de moeders die, buiten zichzelf van pijn, de verscheurde lichamen van 

hun kinderen kussen, dat zij van dichtbij alle wanhoop, angst en alle geweeklaag van de mensen zouden 

zien, zodat zij in hun hoogmoed de vernedering zouden voelen en hun geweten hen zou zeggen dat hun 

grootheid, hun macht en hun wijsheid leugens zijn, dat het enige werkelijk grote voortkomt uit de 

Goddelijke Geest. 

Wanneer deze mensen hun ogen voor de waarheid openen, zullen zij ontzet zijn - niet over de 

(gruwelijke) beelden die hun ogen zien, maar over zichzelf, en aangezien zij de blik en de stem van hun 

geweten niet kunnen ontgaan, zullen zij in zichzelf de duisternis en het vuur van wroeging voelen; want zij 

zullen rekenschap moeten afleggen voor elk leven, voor elke pijn, en zelfs voor de laatste druppel bloed 

die voor hun rekening is vergoten. 

41 Ik zal de mensen niet alleen ter verantwoording roepen voor wat zij met het leven van anderen 

hebben gedaan, ik zal ook van hen eisen dat zij rekenschap afleggen van wat zij met hun eigen leven, met 

hun lichaam hebben gedaan. Wie kan dan zeggen dat hij als geest tot Mij is gekomen op het ogenblik dat 

de klok van de eeuwigheid hem zou wegroepen? - Niemand! - Want vaak verkort je je bestaan door 

vroegtijdige veroudering, soms word je verteerd om redenen die niet één van je tranen of één van je grijze 

haren waard zijn. 

42 Ik ben onverbiddelijk en volmaakt rechtvaardig, voortkomend uit de zuiverste Liefde, die uw 

Schepper is, en Ik vraag slechts dat gij u afwendt van de genoegens van de wereld om Mijn woord te 

horen. De Meester opent gaarne zijn boek van volmaakte leringen om u met een nieuwe les te verblijden. 

Hoe vaak heeft één van Mijn leringen je niet kunnen redden. Hier is je geest ontwaakt en heeft de bevelen 

gevoeld die hij van zijn levensoorsprong heeft ontvangen. 

43 Ik heb ontdekt dat uw hart het ijdele zaad herbergt dat het op aarde heeft geoogst; maar nu moet 

het worden omgevormd tot een graanschuur waarin u de goede vruchten van uw werken van liefde kunt 

bewaren. 

44 Onder de mensen zijn er de grote zondaars, zij die hun ziel in het vuil der hartstochten hebben 

gerold, die anderen van hun eer hebben beroofd, die de grijze haren der ouden hebben vernederd, die 

andermans goederen hebben gestolen, die de onschuld van het kind hebben bezoedeld en hun naaste 

lichamelijk of zedelijk hebben gedood. 
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45 Er zijn er die Mij aanhoren, die het huis ontheiligen, die goddelijke of menselijke wetten 

overtreden, die het geloof van de harten uitblussen. Maar wanneer zij Mijn Woord horen dat de tedere 

snaren van hun hart beroert, zeggen zij: "Het is de Rechter die spreekt, maar met welke goedheid doet Hij 

ons onze fouten inzien en met welke fijngevoeligheid onderwijst en corrigeert Hij ons." Wanneer die 

harten de ontmoetingsplaats hebben verlaten waar zij deze stem hoorden, lijkt het hun alsof zij het leven 

en alles wat het omringt niet alleen verlicht zagen door het materiële licht, maar overvloeiend van een 

goddelijk licht dat overal in de schepping tot de mens spreekt. Dan ontstaat er voor de ogen van hem die 

zich gezuiverd heeft, waar hij slechts materie, vleselijke genoegens of zonden zag, een heerlijk leven. 

Voor zijn geest verschijnt een bestaan dat hij niet had vermoed - vol openbaringen, beloften en 

ingevingen. Het is het wonder van de liefde, niet alleen van de woorden; want hoe vaak hebben mensen 

niet op een voortreffelijker en volmaakter wijze gesproken dan deze nederige en ongeletterde stemdragers 

door wie Ik Mijzelf bekend maak. Maar de geestelijke betekenis die aan elk van deze woorden wordt 

gegeven, kan alleen voortkomen uit Goddelijke Liefde. 

46 Weinigen hebben Mijn woord in deze vorm gehoord, maar waarlijk, Ik zeg u, alle mensen horen 

Mijn stem in de stilte van het heiligdom dat in hun ziel aanwezig is, ook al slaagt hun verstand er niet in 

deze ingevingen te bevatten, noch weten hun lippen hoe zij alles moeten uitdrukken wat zij voortdurend 

ontvangen door hun geestelijke gaven. Als je uitgerust bent, zul je deze waarheid begrijpen. 

47 In deze Derde Tijd is Elia de Herder die u dag na dag redt van de gevaren. Hij is degene die 

doordringt tot in het dichtstbijzijnde hoekje van je slaapkamer wanneer je bidt, degene die je helpt in de 

"eenzaamheid van de woestijn" en degene die je volgt op de "lange reizen van de dag". Waar je ook 

iemand nodig hebt om je te verdedigen, of een stem om je moed te geven, daar is Elia, de Geestelijke 

Herder van het Derde Tijdperk. 

48 Als je wilt weten waar Elia woont, zeg ik je dat het in het spirituele rijk is. Wie van jullie kan 

opstaan om hem te zien tot dan? - Nog niemand. - Daarom komt hij tot u, om de wegen voor te bereiden 

die naar uw hart leiden, zodat daarna de Meester komt en uw hele wezen verlicht. Maar denk niet dat Ik 

neerdaal tot hen die Mij zoeken met een grotere zuiverheid en volmaaktheid; neen, Ik kom tot allen die 

Mij zoeken - tot hem die knielt voor zijn afgod, tot hem die Mij voorstelt in vormen of opvattingen die ver 

van de waarheid zijn. Ieder zoekt Mij naar het vermogen van zijn geest en Ik zal de vlam van het geloof 

dat zij in het verborgenste van hun wezen hebben aangaande het bestaan van God, niet doven. 

49 Het is Mijn wil dat in deze tijd de mensen van geest tot geest met hun Heer in verbinding kunnen 

treden, dat er in het hart van de mens een waar heiligdom is waarin hij de stem van de Vader hoort. 

50 Om deze graad van vergeestelijking te bereiken, zullen de mensen moeten deelnemen aan de grote 

gevechten van de godsdiensten, die de slapende geesten zullen wekken, die (dan) het licht van de waarheid 

zullen zien. 

51 Denkt gij niet, dat het tijd is, dat de menschen aan hun God, hun Schepper, een eerbetoon brengen, 

waardig aan hem, die het ontvangt, en aan hem, die het aanbiedt? 

Als u de verschillende koninkrijken der natuur bestudeert en observeert, zult u daarin een oneindig 

aantal voorbeelden, leringen en gelijkenissen vinden, die het waard zijn voor u als voorbeeld te dienen. Ik 

bedoel hiermee niet te zeggen dat de lagere wezens jullie meesters moeten zijn. Maar ik zeg u dat de 

natuur, het hele leven, een boek is waarvan God de auteur is. Dat boek heb Ik voor de mensen geopend, 

opdat zij daarin Mijn volmaaktheid, Mijn liefde en Mijn gerechtigheid zouden kennen, niet in woorden, 

maar in werken. 

52 Zoekt Mij niet in boeken van valse geleerdheid of in jullie theorieën, die over het algemeen onjuist 

zijn door het materialisme waarin jullie leven. Het is u reeds vergund om in alle opzichten te wandelen in 

het volle genot van uw vrije wil. Vandaag zeg ik u uw snelle koers te laten varen en enkele ogenblikken na 

te denken over de ervaring die u in het leven hebt opgedaan, over alles wat u hebt gezien, gevoeld en 

geleden op de lange weg die u hebt afgelegd. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: wie dit licht (der kennis) 

gebruikt, zal de weg der waarheid vinden, die hem naar zijn eigen oorsprong voert. Ik ben de Weg, wie 

hem kent, kent Mij. Ik ben het begin en het einde van de Weg. Ik ben de Alfa en de Omega. 

53 Ik ben de Meester van de Eenvoud die tot jullie spreekt als een goede vriend in de meest 

vertrouwde taal, om mysteries voor jullie te verlichten en de geheimen te onthullen die tot nu toe 

verborgen waren voor jullie menselijke kennis. 
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54 Geef uw geest de gelegenheid om zich te verfrissen in de beschouwing van het Goddelijke en in de 

oefening van de wetten die hem leiden. Denk niet dat dit leven het enige is, noch dat lichamelijke arbeid 

het enige middel tot welzijn is. Beperkt u niet tot de liefde van uw gezin, want uw terrein is groter. 

Egoïsme is niet het zaad van God. 

55 De mensen hebben dit leven zozeer liefgehad, dat zij - wanneer het uur nadert om het te verlaten - 

tegen mijn wil in opstand komen en de roep, die ik tot hen richt, niet willen horen. Zij verwerpen de vrede 

van Mijn Rijk en vragen de Vader om nog een tijd op aarde om hun tijdelijke goederen te kunnen blijven 

bezitten. 

56 Wordt gevoelig, zodat gij het geestelijk leven gewaar wordt en stelt u niet tevreden met het begin 

van uw ontwikkeling - want dat is dit leven - want daarboven bestaan hogere scheppingswerken. 

57 Tracht niet de dood te verwerpen wanneer hij tot u komt volgens Mijn wil, noch vraag de 

wetenschapper het wonder voor u te verrichten door u tegen Mijn raad te verzetten en uw bestaan te 

verlengen, want gij zult beiden deze vergissing bitter betreuren. Bereid u voor in dit leven, en gij zult geen 

reden hebben om uw binnenkomst in het hiernamaals te vrezen. 

58 Je weent wanneer een van de jouwe vertrekt naar de geestelijke vallei, in plaats van je in vrede te 

voelen omdat je begrijpt dat hij een stap dichter bij zijn Heer komt. Anderzijds viert gij een feest wanneer 

een nieuw wezen in uw huis komt, zonder er in dat uur aan te denken dat die geest in het vlees is gekomen 

om een verzoening te volbrengen in dit tranendal; dan moet gij om hem wenen. 

59 Wanneer zul je voor vreemden voelen wat je voor je familie voelt? - Uit één enkel huwelijk heb ik 

het eindeloze zaad van deze mensheid gebaard, dat zich zeer spoedig verdeelde in families, stammen, 

volkeren en naties, waardoor verschillen in gewoonten, talen en godsdiensten ontstonden. Deze verschillen 

riepen haatgevoelens op en creëerden scheidslijnen tussen sommigen en anderen. Er ontstonden oorlogen 

en rivaliteiten. Het zaad van Kaïn droeg veel vrucht. Maar nu de geest is geëvolueerd en jullie je verstand 

hebben getraind - waarom blijven jullie elkaar dan als vreemden zien, elkaar haten en doden? Vandaag 

weten jullie dat alle geesten uit Mijn Goddelijke Geest zijn voortgekomen en dat de mensheid afstamt van 

één enkel paar, zodat jullie broeders zijn door geest en zelfs door bloed. 

60 Hoe ver ben je van de ware weg als je de pijn van je naaste niet voelt, ook al is hij een deel van 

jou! Je ziet iemand voorbijkomen die je nog nooit gezien hebt, en omdat je denkt dat hij een vreemdeling 

is, groet je hem niet. Aan de andere kant, als je een begrafenisstoet voorbij ziet komen, ontblote je je 

hoofd. Waarom wijdt u uw aandacht, uw liefde en uw barmhartigheid niet aan de levenden? 

Het was Mijn wil dat jullie met jullie liefde de grenzen en verschillen in de wereld zouden wegvagen, 

maar de mensen wilden het niet zo. Wilt u dat het bloed van mannen de grenzen doet vervagen en mannen 

dichter bij elkaar brengt? Wil je oorlog om de rassen samen te voegen? 

Vanaf de vroegste tijden heb Ik een volk voorbereid dat Mij zou kennen en liefhebben, zodat zij als een 

fakkel onder de mensheid zouden zijn, en soms zijn zij sterk geweest, soms zijn zij zwak geworden. 

Vandaag heb ik hen naar de aarde teruggezonden, zodat de profetieën in vervulling gaan. Dit volk is het 

volk dat geestelijk de Drie Testamenten ontving, en wetende dat Ik Mij toen door het menselijk verstand 

bekend maakte, durfden zij Mij niet openlijk te verloochenen. Want hun geest herinnert zich dat zij in het 

tweede tijdperk uitriepen: "Kruisig de bedrieger", en dat zij daarna bitter hebben geleden. 

Velen van hen hebben vandaag in Mijn terugkeer geloofd, maar anderen niet. Maar ook dezen zullen 

na Mijn vertrek in 1950 geloven, want zij zullen Mijn profetieën vervuld zien en tot Mij zeggen: "Heer, 

toen Gij tot Mij sprak, twijfelde ik; maar nu Gij weg zijt en ik Uw woord vervuld zie, geloof ik in U." 

61 Voordat Ik Mijn (uiterlijk hoorbaar) Woord verstom, zullen zij die jullie vreemdelingen noemen 

naderen, en zonder dit woord duidelijk te verstaan vanwege het verschil in taal, zullen zij hun geest 

vervuld voelen met vrede en gevoed door Mijn Goddelijk Wezen. Want het zal Mijn liefde zijn die zij in 

hun hart zullen voelen, en gij weet reeds dat liefde de taal van de geest is. Deze (vreemdelingen) zullen 

ook uittrekken om Mij te volgen, want Mijn volk is verstrooid over de wereld. 

62 In het midden van een storm ben ik in deze tijd tot u gekomen. De regenboog van vrede is nog niet 

geschenen, de duif met de olijftak is nog niet gearriveerd. Maar het moment zal komen dat ik, de 

Allerhoogste Liefde, in staat zal zijn om tegen alle mensen te zeggen: Hier ben ik. Dan zullen allen Mij 

herkennen en zich verenigen. Vandaag oordeel ik nog steeds over de levenden en de doden. 
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63 In het Derde Tijdperk ben Ik opgestaan uit het graf der vergetelheid, waarin de mensheid Mij heeft 

gedegradeerd, om hen te doen ontwaken tot nieuw leven, want Ik ben het Leven. Niemand kan sterven. 

Zelfs hij die zichzelf met zijn eigen hand van het bestaan berooft, zal zijn geweten hem zijn gebrek aan 

geloof horen verwijten. 

64 Ik wil dat jullie beetje bij beetje een familie vormen, een volk dat heel is in ziel en lichaam. 

65 Wanneer zullen de geestelijke verheffing van Abel, de gehoorzaamheid van Abraham, de kracht 

van Jakob, het geduld van Job en de vergeestelijking van Johannes zich onder u openbaren? Erken je 

verantwoordelijkheid in de wereld. 

66 Mannen, vlucht voor de ondeugd, opdat uw bloed vruchtbaar zaad moge zijn en opdat de vruchten 

van morgen aanvaardbaar mogen zijn. 

67 Vrouwen, ik bereid jullie voor, zodat jullie de wereld kinderen van vrede en goede wil kunnen 

schenken. Tot de onvruchtbaren zeg ik: Bid, schaamt u niet om uw verzoening. Wees toegewijd, want Ik 

zal u verrassen en u in uw schoot de hartslag van een nieuw wezen doen voelen. 

68 Verwek volmaakte kinderen zoals uw Schepper, die alleen volmaakte wezens schiep, en vervul het 

goddelijke gebod dat van u verlangt dat u elkaar liefhebt. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 53  
1 Waarom ontdek Ik dat jullie vanaf de dag dat Ik Mijzelf aan jullie bekend maak tot de volgende 

dag dat Ik jullie een nieuwe leer geef, dat wil zeggen in zo'n korte tijd, de vrede die Ik jullie gegeven heb 

al kwijt zijn? Verlies op je levenspad niet de genaden die ik je geef. 

U komt moedeloos door de beproevingen en de wisselvalligheden die u op uw weg ontmoeten, u nadert 

met een berouwvol hart. Zo zie Ik jullie bijna altijd wanneer Ik jullie Mijn vrede heb gegeven, opdat jullie 

met blijde moed en geloof de weg van de ontwikkeling van jullie leven kunnen gaan. 

2 Ik heb u geleerd te bidden, opdat gij u zoudt bevrijden van de gevaren en hindernissen, de strikken 

en duisternissen. Ik heb jullie gezegd dat zelfs de krachten van de natuur jullie gebed zullen verhoren 

wanneer zij worden ontketend ter wille van Mijn gerechtigheid. Zij zullen over u heengaan zonder u te 

raken, omdat gij wist hoe te bidden met geloof en oprechtheid. 

3 Uit het vuil en de afgrond zal Ik in deze tijd uw geest opheffen, opdat hij niet alleen zijn God zal 

kennen, maar ook zichzelf, alsmede zijn geestelijke gaven. Maar eerst moet je door de smeltkroes van 

verdriet die je zal zuiveren. Want zonder innerlijke vernieuwing zullen je gaven niet in volle kracht 

kunnen schijnen. 

4 De menselijke hartstochten zijn als een storm die uw innerlijk heiligdom teistert, en alleen hij die 

bidt is sterk genoeg om de beproevingen te doorstaan, en alleen hij die waakt is voldoende waakzaam om 

zichzelf te beschermen. 

5 Wanneer Ik tot jullie spreek over tempels en heiligdommen, dan bedoel Ik niet de plaatsen van 

samenkomst die jullie in de materie bouwen, maar jullie hart; want waar jullie ook gaan, daar zal de 

tempel zijn en jullie zullen daarin Mijn liefde altijd aanwezig vinden. 

6 De mensheid heeft religies geschapen, zoiets als wegen die naar Mij leiden. Maar ik zeg u: Wandel 

niet langer volgens de menselijke interpretatie die ieder geeft aan Mijn wet. Het is nu tijd dat jullie allen 

weten hoe je Mijn inspiratie kunt ontvangen, zodat het dat licht zal zijn dat jullie leidt. 

7 Soms vraag je jezelf af: Waarom is dit volk* het enige tot wie Ik gesproken heb, terwijl er zovele 

volkeren zijn die er behoefte aan hebben? - Hierop antwoord ik u dat in die tijd slechts een groep mensen 

getuige was van Mijn kruisiging en dood, en toch verspreidde het bloed van het Lam zich over de gehele 

mensheid om hun de weg te wijzen naar hun verzoening. Zo zal Ik spreken tot deze gemeenschappen hier 

in deze tegenwoordige tijd; doch het licht van Mijn Geest is uitgestort over de gehele wereld.  

* Bedoeld is de geestelijke natie van Israël, vertegenwoordigd door de kleine schare die in de Mexicaanse natie leeft. 

8 Alle middelen om te leren en dienovereenkomstig te handelen heb Ik jullie reeds overhandigd en 

Ik wil niet dat jullie - wanneer jullie in mijn tegenwoordigheid in de geest komen - je zonder oogst 

aanpassen en doen alsof de onverzettelijkheid en de weerspannigheid van het lichaam jullie niet in staat 

hebben gesteld je taak te vervullen. Want wie de verzoekingen van de wereld niet overwint, zal geen 

verdienste hebben om zich voor zijn Heer te vertonen. Het lichaam bezit veel kracht in zijn hartstochten, 

neigingen en zwakheden, maar de geest is begiftigd met een hogere macht, en daarmee kan hij het kwaad 

overwinnen. 

9 Welke verdienste zou uw geest hebben, indien hij werkte in een lichaam zonder wil en zonder 

eigen neigingen? De strijd van de geest met zijn lichamelijk omhulsel is die van macht tegen macht. Daar 

vindt het de toetssteen waarmee het zijn superioriteit en zijn grootheid van geest moet bewijzen. Het is de 

beproeving waarin de geest dikwijls voor een ogenblik wordt verslagen door de verzoekingen waarin de 

wereld haar door het vlees brengt. Zo groot is het geweld dat deze (verzoekingen) op de geest uitoefenen, 

dat gij eindelijk gevoelde dat een bovennatuurlijke en kwaadaardige macht u naar het verderf sleepte en u 

in de hartstochten vernietigde. 

10 Hoe groot is de verantwoordelijkheid van de geest voor God! Het vlees heeft deze 

verantwoordelijkheid niet aanvaard. Zie hoe het voor altijd in de aarde rust als de dood komt. Wanneer 

zult gij u verdienstelijk maken, opdat uw geest waardig moge worden om volmaakter huizen te bewonen 

dan dit huis, waarin gij leeft? 
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11 De wereld biedt u kronen aan die slechts getuigen van ijdelheid, van trots en van valse grootheid. 

Voor de geest die verder weet te gaan dan deze ijdelheden, is aan gene zijde een andere kroon 

gereserveerd, die van Mijn wijsheid. 

12 Eens zocht ik de valleien, de bergen, de zee en de woestijn op om met u te spreken. Ook vandaag 

heb ik ondervonden dat er harten zijn die op valleien lijken door hun vrede, en andere die zijn als een 

stormachtige zee, zoals die schuimde toen Jezus er met Zijn discipelen in de boot op ging. Sommigen 

gelijken door hun verhevenheid, wanneer zij naar Mij luisteren, op de berg, en anderen gelijken door hun 

eenzaamheid en dorheid op de woestijn. 

13 Jullie die mijn woord horen, heb het lief, bestudeer het en breng het in praktijk. Hoevelen die het 

verlangden te horen, kunnen het niet horen, omdat hun die genade in deze tijd niet is verleend. Maar 

waarlijk, ik zeg u, de echo ervan zal allen bereiken, en in grotere zuiverheid, want het zal niet de stem van 

een mens zijn die tot hen komt, maar de Geest van God. 

14 Heden bewerk Ik uw hart met de beitel van Mijn Woord, Ik leer het de pijn van anderen te voelen, 

want wie geen medelijden heeft, kan Mijn apostel niet zijn. Ik wil niet dat de behoeftigen, nadat zij 

tevergeefs bij u hebben aangeklopt, Mij snikkend vragen of zij Mijn uitverkorenen zijn, zij die Ik heb 

uitgerust als beheerders van het verdriet van hun broeders, als vertrouwenspersonen en steunpilaren voor 

de behoeftigen. Waakt, o discipelen, opdat gij zelfs in het midden van de nacht, wanneer gij vast slaapt, de 

hand kunt waarnemen die aan uw deur klopt. Deze behoeftige die u vandaag opzoekt, kan degene zijn die, 

bewogen door uw bereidheid om te helpen, ook morgen zal worden omgevormd tot Mijn werker en uw 

zending zal vergemakkelijken. Hoeveel van hen die vandaag tot u komen vragen om een beetje liefde, 

begrip of gerechtigheid, zullen morgen het schild zijn dat u beschermt of de getuige die u redt. Maar wat 

kun je verwachten van degene die, in al zijn pijn, op jullie deuren klopte en zijn hoop vestigde op jullie 

bereidheid om te helpen, en toen geen gehoor vond? Laat hem tot u komen die in het slijk van ondeugd is 

verzonken; als gij hem innerlijk weet te bewegen, zal hij berouw gevoelen. Laat de haveloze zich uw huis 

en uw tafel waardig voelen; maar voel geen afkeer voor zijn armoede; misschien is hij geestelijk zuiverder 

en meer versierd dan u. Bewaar uw beste attenties en uw vriendelijkste glimlach niet voor hen die 

materiële rijkdommen in hun handen hebben of die zich in kostbare kleding vertonen. Laat uw hart niet 

naar dit onderscheid kijken en de weldaad van uw gaven aan allen gelijkelijk uitdelen. Lijden in overvloed 

- hoeveel goeds kun je doen op elke dag en op elk moment! 

15 Als gij de kinderen observeert, zult gij zien dat er vele kleinen zijn zonder liefde, zonder wet, en 

zonder brood. Wie zich onder de jeugd begeeft, vindt de strijd der hartstochten, de dwaalwegen, en wie 

om zich heen kijkt naar de mannen en vrouwen die de volwassenheid van het leven hebben bereikt, vindt 

onder hen de tragedies, de zeer bittere beker: soms die van het weduwschap, de afwezigheid van hoop en 

geloof, evenals van ware geestelijke bemoediging die hen troost en steunt. 

16 Mijn woord alleen is in staat om het hart, dat door lijden verhard is, aan te raken en gevoelig te 

maken. Velen van jullie hadden zoveel geleden dat jullie de pijn van anderen niet meer voelden en er 

onverschillig tegenover stonden. 

Ik spreek tot u veel over pijn en ik noem vaak de barmhartigheid die u voor uw broeders moet hebben, 

want er is evenveel leed in de wereld als er mensen zijn, en in deze tijd begint het leed van de mensheid 

pas. Daarom bereid ik jullie voor, zodat jullie met jullie liefde nieuwe kracht kunnen geven aan jullie 

broeders. 

17 Als het de grote volkeren van de aarde behaagt te drinken op het "goede" van de wereld door de 

beker van bitterheid te heffen en uit te gieten over de mensheid, dan bied ik u vanaf deze nederige tafel 

een geestelijke beker vol zoetheid en leven aan, opdat u deze boodschap kunt brengen aan hen die de dood 

in hun hart hebben en bitterheid op hun lippen. 

18 Ga stap voor stap langs dit pad van de liefde. Laat de stormwinden over je waaien zonder te 

verzwakken. Jullie oren zullen hen horen zeggen dat jullie op weg zijn naar de ondergang; maar sterkt 

jullie in de herinnering aan Mijn woorden toen Ik jullie zei dat Mijn mantel iedereen die in de wereld 

wandelt zal bedekken op de weg die Ik voor hem heb uitgestippeld met het bloedige spoor van Mijn 

Lijden. 

19 Ik wil dat uw gelaat de zachtmoedigheid van uw geest weerspiegelt, doch geen huichelarij; want 

wat uw broeders niet zien, zal ik oordelen. - Na de stormen die dit volk moeten teisteren, zal het aantal van 
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hen die rondom Mij blijven, klein zijn, want velen zullen wanhopen door de beproevingen. Maar zij die 

overblijven, zullen Mijn werk doen bloeien. Alles zal dan luider zijn, zowel in het materiële als in het 

geestelijke. Want Ik heb u met Mijn Woord de weg geopend, die door de boosheid en ongehoorzaamheid 

der mensen gesloten was. Ook de ogen van uw geest zijn geopend, zodat u de waarheid kunt zien. Ik zeg u 

nogmaals dat ieder oog Mij zal zien. 

De rechtvaardige bekering die Ik van jullie vraag is om een begin van vernieuwing in jullie leven te 

maken. Daarom zeg Ik u, dat Ik niet wil dat gij u bedekt met "klederen" van huichelarij. Ik wil dat jullie 

goed en oprecht zijn en dat jullie met jullie werken getuigenis afleggen van de waarheid van Mijn leer. 

20 U zult een grote schat aan wijsheid vergaren zonder de boeken van mensen nodig te hebben, want 

uw enige leerboek is dit woord, waarin u geen invloed zult ondervinden van vreemde leringen, noch van 

slechte interpretaties of van theorieën van mensen, maar alleen van mijn wet, die u de weg wijst van uw 

ontwikkeling. 

21 De dikke sluier van je materialisme had je doen wegzinken in een onwetendheid waardoor je je 

verwijderd voelde van het Goddelijke en die voor jou het licht verborg dat het leven van de geest moet 

verlichten. In die tijd scheurde Mijn Stem die sluier en toonde jullie Mijn Heiligdom, en openbaarde jullie 

nieuwe leringen uit Mijn Geheime Kamer van het Hart. Bij Mijn geestelijke manifestatie hebben 

sommigen hun lamp van geloof ontstoken, terwijl anderen er de voorkeur aan hebben gegeven het leven te 

blijven beschouwen in het licht dat hun geringe geestelijke kennis hun heeft gegeven. Wanneer zul je alles 

begrijpen wat je moet vergaren voor je geest? 

22 Ik verbied u niet de natuur te onderzoeken of kennis te vergaren als dat voor het welzijn en de 

vooruitgang van uw menselijk leven is. Maar ik wil dat u ook belangstelling hebt voor het verwerven van 

licht voor uw geest, want dat zal het enige zijn wat u meeneemt van hier naar het hiernamaals en dat u op 

het geestelijke pad van nut zal zijn voor uw vooruitgang. Ik ben zo dicht bij ieder van jullie dat jullie Mij 

slechts met jullie gedachten iets hoeven te vragen om onmiddellijk Mijn antwoord te ontvangen. Niemand 

kan de Vader verwijten dat Hij zich van Zijn kinderen heeft teruggetrokken. Want als een liefdevolle 

Herder heb Ik altijd gewaakt over al Mijn schapen en Ik kan u in waarheid zeggen dat er geen verloren is 

gegaan en dat zij ook niet verloren zullen gaan, want Ik ben overal. Op elke plaats is Mijn licht aanwezig 

en het leven en de liefde van jullie Vader pulseert door de hele schepping. 

23 De mens is afgedwaald van de vervulling van Mijn Wet; maar vandaag kan Ik jullie zeggen dat Ik 

met Mijn leringen van liefde vele afgedwaalde schapen op het pad van hun opwaartse evolutie breng. 

Maar wanneer deze terugkeren naar de horde, zal Ik anderen brengen totdat Ik ze allen in de omheining 

van Mijn liefde heb bewaard. 

24 Vandaag weet je dat pijn de ziel en het hart zuivert, en dat het niet de eerste keer is dat je je ziel 

hebt moeten reinigen van haar overtredingen. De beker der bitterheid stortte zijn inhoud uit over de 

wereld, en het was als een nieuwe zondvloed, maar pijnlijker, bitterder, en langduriger. Er zullen tijden 

komen dat niet de pijn, maar het licht van het geweten de mensen zal bedwingen en beteugelen. Als je nog 

steeds pijn nodig hebt als een beteugeling, is dat het duidelijkste teken dat je geestelijk niet geëvolueerd 

bent. 

25 Bedenk, Mijn kinderen, dat jullie de berg (van volmaaktheid) moeten beklimmen met een kruis 

van pijn op jullie rug. Maar begrijp dat het kruis dat u (geestelijk) moet verheffen, niet dat is van het 

dragen voor uw zonden, maar dat van uw offers voor anderen. 

Tegen de mannen zeg ik dat ze leiders, verdedigers en beschermers van mannen moeten zijn. Tot de 

vrouwen, tot de moeders zeg ik: Bid voor de grote massa van kinderen zonder ouders, zonder huis en 

zonder brood. Uw gebeden zullen zijn als de vleugels van een leeuwerik die zich uitspreidt om de jongen 

te bedekken. Maar denk op dit ogenblik niet alleen aan de uwe, want zij hebben uw moederlijke liefde, 

maar ook aan hen die op aarde niets hebben dan eenzaamheid en honger naar liefde. Bid voor hen! Wie 

kan de kilte, de leegte en de dorst van die tedere harten beter begrijpen dan jij? Bid en brood, onderdak en 

liefde zullen spoedig tot hen komen. Dit is de juiste gelegenheid om barmhartigheid te beoefenen. 

26 Jullie zijn verbannen naar de aarde, naar deze planeet die de mens in een tranendal heeft 

veranderd, hoewel het een prachtige tuin is die de Schepper overlaadde met Zijn zegeningen. Maar de 

mensen zullen leren begrijpen dat zij in deze tijd naar de wereld moesten komen om hun schuld in te 
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lossen, om deze woestijn van beproeving en pijn om te vormen tot een paradijs van licht, tot een plaats van 

broederschap en vrede, waar Mijn gebod wordt vervuld dat u zegt: "Hebt elkander lief!" 

27 Onder hen die naar Mij luisteren zijn ongelovigen die, om te geloven, willen aanraken (met hun 

handen) zoals Thomas deed. Tot hen zeg Ik dat zij zich op een dag met Mij zullen verenigen van geest tot 

geest. Eerst zullen zij hun vat van binnen en van buiten wassen, zodat Mijn Woord erin kan neerdalen als 

een dauw van genade en leven voor de geest. 

28 De zieken wensen Mijn kleed aan te raken zoals in het Tweede Tijdperk, opdat hun geloof hen 

geneest. Maar ik zeg u: Waarom raken jullie Mijn Goddelijke Geest niet aan met jullie zuivere gedachten, 

met jullie vurig gebed? Je zou alles krijgen wat je geest en je lichaam nodig hebben. 

29 Dit is de leer die Ik u geef, waarmee Ik u het boek dat Ik voor u geopend heb, te allen tijde laat 

aanschouwen. Het is het Boek van Mijn Eeuwige Wijsheid, dat Ik u vandaag geopend laat zien bij het 

Zesde Zegel, met als Mijn tolk de Stemdrager die Ik heb bereid. 

30 Te allen tijde hebben jullie Mijn manifestatie willen bestuderen om Mijn Wil en Mijn Geboden te 

kennen en Ik heb jullie vragen beantwoord, want wie Mij zoekt uit liefde, met het verlangen de waarheid 

te vinden, vindt Mij, ziet Mij voor zich, voelt Mij en verkwikt zich met Mijn Liefde, zoals Ik vervuld ben 

van vreugde wanneer Mijn kinderen Mij de vruchten tonen die zij verkregen hebben met hun werken van 

liefde en barmhartigheid waarmee zij de pijn van hun broeders hebben verzacht. 

31 In dit boek, dat ik opnieuw voor u heb opengeslagen, staan al mijn leringen, en wat erin staat moet 

u leren kennen, en het zal tot uw geluk zijn, want het zal u leiden op de weg naar uw stijgende 

ontwikkeling. 

32 Jullie verlangen ernaar Mijn ingevingen te ontvangen, die Ik te allen tijde overvloedig heb laten 

stromen, maar jullie hebben er geen gebruik van gemaakt. Vandaag, nu Ik met jullie communiceer door de 

menselijke geest, zullen jullie blijven twijfelen aan Mijn leringen en Mijn aanwezigheid onder jullie? - Ik 

spreek niet tot de doden of tot wezens zonder verstand, maar tot jullie die mensen zijn en een geweten 

hebben en Mij kennen. 

Indien Ik tot de doden zou spreken, zouden zij reeds uit hun graven opgestaan zijn; indien Ik tot de 

stenen of tot de elementen der natuur zou spreken, zouden zij reeds van Mij getuigen. Doch het ongeloof 

van Mijn kinderen zal Mijn onderricht niet doen ophouden en dit boek zal blijven spreken over de 

waarheid, het leven van genade en het Hiernamaals. 

33 Wat zoeken jullie in Mijn Leer, wat willen jullie weten, Mijn kinderen? "Het licht," zeggen 

sommigen tegen me. "We verlangen ernaar vrede te vinden," hoor ik anderen zeggen. Ik zeg het je: Als 

jullie je voorbereiden, zul je in Mijn Woord alles vinden waar je geest naar verlangt. Ik heb dit volk 

toebereid als een vruchtbaar en gezegend veld, vanwaar gij de berg van het nieuwe Sion kunt zien, het 

land dat op u wacht. En morgen, nadat gij door de wereld zijt gegaan en uw taak hebt volbracht, zult gij u 

in de geest terugvinden op de wegen van gene zijde en allen zult gij verenigd zijn in één "dal", één geest 

vormend met Mij. 

34 Je moet studeren, zodat je de oorzaak van de gebeurtenissen van deze tijd begrijpt: Waarom Elia in 

deze tijd is gekomen, en waarom Ik u Mijn woord geef. In alle tijden is Elia gekomen als Mijn voorloper 

om de geest van alle mensen voor te bereiden. In het eerste tijdperk kwam Elia op aarde, naderde de harten 

der mensen en vond hen verslaafd aan heidendom en afgoderij. De wereld werd geregeerd door koningen 

en priesters, en beiden hadden zich afgekeerd van de vervulling van de goddelijke wetten en leidden hun 

volken in paden van verwarring en onwaarheid. Zij hadden altaren opgericht voor verschillende goden, 

aan wie zij verering betoonden. Elia stond op in die dagen en sprak tot hen met woorden vol 

gerechtigheid: "Open uw ogen en besef dat u de wet van de Heer hebt ontheiligd. U hebt het voorbeeld 

van Zijn boodschappers vergeten en bent vervallen tot sekten die de levende en machtige God onwaardig 

zijn. Het is noodzakelijk dat u ontwaakt, naar Hem kijkt en Hem erkent. Vernietig uw afgoderij en verhef 

uw ogen boven elk beeld waarmee gij Hem hebt voorgesteld." 

35 Elia hoorde Mijn stem tegen hem zeggen: "Verwijder je van dit goddeloze volk. Zeg hem dat er 

voor lange tijd geen regen meer zal vallen, totdat jij het beveelt in Mijn naam." - En Elia zeide: "Er zal 

geen regen meer vallen, totdat Mijn Heer het uur aangeeft en Mijn stem het gebiedt," en dit zeggende, 

vertrok hij. - Vanaf die dag was de aarde droog en gingen de regenseizoenen voorbij zonder dat er regen 

kwam. Geen teken van regen aan de hemel, de velden voelden de droogte, het vee kwijnde langzaam weg, 



U 53 

161 

de mensen groeven in de aarde naar water om hun dorst te lessen zonder het te vinden, de rivieren 

droogden op, het gras verdorde omdat het bezweek aan de stralen van een verzengende zon, en de mensen 

riepen hun goden aan en vroegen hen dat dat element tot hen zou terugkeren om zaad te zaaien en te 

oogsten dat hen zou voeden. 

36 Elia had zich op goddelijk bevel teruggetrokken, biddend en in afwachting van de wil van zijn 

Heer. De mannen en vrouwen begonnen hun huizen te verlaten op zoek naar nieuw land waar ze geen 

gebrek aan water zouden hebben. Overal zag men karavanen, en op alle plaatsen was de aarde 

uitgedroogd. 

37 De jaren gingen voorbij en op een dag, toen Elia zijn geest ophief tot de Vader, hoorde hij Zijn 

stem die tegen hem zei: "Zoek de Koning, en wanneer Ik je het teken geef, zal het water weer neerkomen 

op dit land." 

38 Elia, nederig en vol gehoorzaamheid, ging naar de koning van dat volk en toonde zijn macht 

tegenover de aanbidders van de valse god. Toen sprak hij van de Vader en van Zijn macht, en de tekenen 

verschenen: Bliksem, donder en vuur werden aan de hemel gezien, waarna de levengevende regen in 

stortbuien viel. Wederom waren de velden met groen begroeid, de bomen waren vol vruchten en er was 

voorspoed. 

39 Het volk werd wakker door dit bewijs en herinnerde zich hun Vader, die hen riep en vermaande 

door middel van Elia. 

40 Talrijk en zeer groot waren de wonderen van Elia in die tijd om het volk op te hitsen. 

41 In het tweede tijdperk verscheen Johannes de Doper, die opriep tot bekering en de harten 

voorbereidde om de Messias te ontvangen. Die gezegende voorloper sprak tot de scharen omdat de tijd 

van Jezus' prediking naderde en het noodzakelijk was dat zij Hem herkenden. - Hij doopte met water en 

goot het ook op Jezus uit, terwijl hij tot Hem zei: "Meester, waarom moet ik U dopen, hoewel Gij zonder 

smet zijt?" Hierop antwoordde Jezus: "Het moet dus geschieden, dat Ik Mijn dagwerk begin door 

onderwerping te tonen, opdat deze hier, die Mij volgen, weten, hoe zij zich moeten reinigen en toerusten, 

wanneer zij op weg gaan om hun taak te volbrengen." 

42 Elia, een geest van grote kracht die door de mensheid niet is erkend, is altijd Mijn voorbereider 

geweest. Vandaag is Hij nog eenmaal gekomen om diegenen voor te bereiden die gemarkeerd zijn om Mij 

te dienen als stemdragers, evenals alle mensen. 

43 Als jullie je voorbereiden en Mijn leringen bestuderen om Mijn Wil te kennen, zal Elia jullie te 

hulp komen en jullie steun en vriend zijn. 

44 Elia is (een) goddelijke straal die alle wezens verlicht en leidt en hen tot Mij leidt. Heb hem lief en 

aanbid hem als uw voortrekker en voorspreker. 

45 Discipelen, als jullie het Koninkrijk der Hemelen willen binnengaan, rechtvaardige werken doen, 

de Wet vervullen, dan zal Mijn Werk door allen worden erkend en zal het opvallen tussen godsdiensten en 

leringen als de enige weg die Ik voor de mensen heb uitgestippeld. 

46 Komt tot Mij opdat Ik u help bij uw voorbereiding, neemt plaats aan Mijn tafel waar Ik voor ieder 

van Mijn discipelen een plaats gereed heb, vanwaar gij Mijn onderricht zult volgen. Maakt u geen zorgen 

of de persoon door wie Ik Mij openbaar een man of een vrouw is, een oude man, een jongeling of een 

kind. Doorgrond Mijn leringen totdat je de Goddelijke betekenis van dit woord vindt; dan zul je Mijn 

Aanwezigheid voelen in ieder van Mijn uitverkorenen. Maak gebruik van deze momenten, want later zult 

u het betreuren als u het niet doet. 

47 Laat dit volk groeien zoals bomen groeien door hun takken te vermenigvuldigen, zoals rivieren 

groeien door nieuwe rivieren en stromen te vormen. Zie hoe uit één gemeenschap nieuwe 

gemeenschappen voortkomen in de provincies en in de steden! 

48 Het is Mijn Geest die hen (de geroepenen) naar de verschillende provincies heeft gezonden om een 

boodschap van vergeestelijking te brengen. Waarom keren sommigen zich af van de beginselen van 

vergeestelijking die ik hun heb getoond, namelijk liefde te geven zonder enig eigenbelang en 

barmhartigheid te beoefenen, en verkopen zij de diensten die zij verrichten door geschenken die hun niets 

hebben gekost? Herinnert gij u niet, dat ik u van de eerste leringen, die gij gehoord hebt, gezegd heb, dat 

gij moest waken en bidden, omdat de verzoeking rondom uw schreden loert? Denkt na en herinnert u, dat 
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Ik u ook gezegd heb, dat Ik u meer te geven heb, dan gij Mij vragen kunt, opdat gij u beperkt tot van Mij 

te ontvangen wat geoorloofd is. 

49 Weet, dat in het boek van uw lot de dag en het uur zijn opgetekend, waarop de poorten van gene 

zijde zullen opengaan om uw geest binnen te laten. Van daaruit zul je al je werk op aarde zien, al je 

verleden. U zult dan geen verwijten of klachten tegen u willen horen, of hen zien die u de oorzaak van hun 

kwaad noemen! 

50 Wat een leed, wat een pijn voelt een geest als hij in die wereld van licht en vrede komt en hoort dat 

het geweeklaag van zijn slachtoffers daar aankomt. Als jullie deze kritieke situatie niet willen doormaken, 

cultiveer dan nu reeds de akkers die Ik jullie heb toevertrouwd, en leg daarin het zaad van Mijn Leer in al 

zijn zuiverheid. Voelt u niet onbekwaam om werken te verrichten die Mij waardig zijn en verlaat uw 

landbouwwerktuigen niet wanneer het werk nog maar half gedaan is, om deze zending te vergeten en u 

opnieuw over te geven aan de verlokkingen van de wereld. 

51 Kom haastig om Mijn woord te horen. Bedenk dat de dag zeer nabij is waarop je het niet meer in 

deze vorm zult horen. Voor u is de tijd reeds voorbij dat het nodig was dat profeten voor het volk 

verschenen om hen te vermanen zich te bekeren, en hen te dreigen met de gerechtigheid van God als zij 

geen acht sloegen op die waarschuwingskreet. Vandaag wil ik dat jullie de profeten zijn die de mensheid 

wakker schudden en haar deze hemelse boodschap brengen. Ik zal wonderen doen op uw weg en u de 

wapens der waarheid geven om mee te strijden, want gij zult worden bestreden. 

52 Vele kromme wegen zal Ik recht maken door de gerechtigheid van Mijn goede discipelen te 

gebruiken. De geestelijke tegenwoordigheid van Gods volk, Israël op aarde genaamd, zal zich onder de 

mensen doen gevoelen, en velen zullen tot het besef komen dat wat in stoffelijke vorm was neergelegd, 

een hoge geestelijke betekenis had. 

53 Ook al waren de geesten die dit volk hebben gevormd over de wereld en de geestelijke vallei 

verspreid om een plicht tot herstel te vervullen, nu zullen zij, door Mijn Liefde, verenigd door het licht van 

de Heilige Geest dat de weg van hun evolutie verlicht, op hun reis allen verenigen die hongeren naar 

vrijheid, naar vrede, naar waarheid en gerechtigheid, naar liefde en verlossing. 

54 Voorwaar, ik zeg u: het volk van God is grenzeloos, gij behoort er geestelijk toe. Daarom kon dit 

volk niet tot één volk of één ras worden beperkt. Het volk Israël, door de profeten en patriarchen van de 

eerste tijden het volk van God genoemd, is een symbool van de universele familie, een volk van wezens 

die wijselijk voor Mijn doeleinden zijn uitgekozen en die Ik als instrument heb gebruikt, om aan de 

mensheid Mijn leringen door te geven, als een boek dat voor de mensen geopend is, een boek dat spreekt 

over geestelijke en materiële evolutie, over Goddelijke openbaringen, over profetieën, over menselijke 

interpretaties, over de successen en de fouten van dat volk, over pracht en verval, over vrijheid en over 

dienstbaarheid, over licht en over 

Duisternis. Dit volk zal niet langer een "Beloofd Land" onder hun voeten hebben. Het is haar taak het 

verlorene op te sporen, de zwakken nieuwe moed in te spreken en hun de weg uit de woestijn te wijzen, 

waarachter de poorten van het Nieuwe Jeruzalem liggen, de Geestelijke Stad waarin gij eeuwig zult 

vertoeven met uw Meester. 

55 De honderdvierenveertigduizend gemarkeerden hebben tot taak vol ijver voor de wet op te komen, 

het volk onderweg aan te moedigen, het geloof te verdedigen. Zij zullen soldaten van vrede zijn, meesters 

in Mijn wijsheid, geneesheren voor alle ziekten, troosters en profeten. 

56 De generaties van deze tijd zijn getuige geweest van grote gebeurtenissen. Zonder dat u het beseft, 

beleeft u de grote strijd die zich niet alleen op uw slagvelden of in de strijdende naties afspeelt, maar op 

vele terreinen. De werkelijke strijd speelt zich af in het geestelijke, waar uw ogen niet doordringen, in het 

menselijk verstand en hart, in de mensen van wetenschap en godsdienst, en in alle menselijke instellingen. 

De reden hiervoor is dat er een nieuwe tijd aanbreekt waarin het Zevende Zegel moet worden geopend en 

gerechtigheid en licht zullen zegevieren in de geesten. Daarvoor zal Ik geesten naar de aarde moeten 

zenden, die vol van Mijn genade zijn en die de mensen als kinderen zullen leiden, opdat zij hun verlossing 

zullen bereiken. 

57 Bid en voel hoe Elia door de ruimte snelt van het ene uiteinde naar het andere, licht verspreidend 

langs de duistere paden, de dwalenden reddend, de bezoedelden zuiverend, hen ontwakend die in 
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onwetendheid slapen, en alles in orde brengend, want dit is zijn tijd. Vrees hem niet, heb hem lief, want hij 

is gekomen als een herder om jullie naar de Vader te leiden, naar de hemelse horde die op jullie wacht. 

58 Mijn woord en alle profetieën zullen uitkomen. 

59 In het Tweede Tijdperk hebt u Mijn handen aan een hout genageld, dezelfde handen die de zieken 

genazen en kinderen, jonge mannen en oude mannen streelden. Vandaag heb Ik Mijn rechten ontbloot, 

maar niet om het kruis te verwerpen waarop jullie Mij hebben verheven; neen, geliefde kinderen, vandaag 

strek Ik ze liefdevol uit om jullie Mijn zegeningen te schenken. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 54  
1 Gezegend zijn zij die hun materiële goederen verlaten om Mij te horen. 

2 Zij die van Mijn onderricht hebben geprofiteerd, zijn sterk geworden en wanneer zij door een 

beproeving werden getroffen, zijn zij in plaats van te wanhopen, gaan nadenken en bidden, en hebben 

gevoeld dat op die ogenblikken de Goddelijke inspiratie tot hun geest komt als een lichtstraal die de weg 

van hun geestelijke ontwikkeling verlicht. 

3 Waarlijk, Ik zeg u: wie zich weet voor te bereiden en te sterken in de vervulling van Mijn Wet, die 

zal alles heelhuids doorkomen, ook al gaat hij door stormen of vuur. - Zelfs tot hen die in geloof de 

beproeving die hun geest kwelde konden doorstaan, zeg ik nogmaals dat zij niet "moeten gaan liggen 

slapen"; want er zullen nieuwe beproevingen komen, en zij moeten dan voorbereid zijn. Er zijn velen die, 

aan het einde van een grote beproeving, wanneer het "werk van de dag" bijna gedaan is, dicht bij vallen 

zijn geweest, overweldigd door het gewicht van hun kruis. Maar op die ogenblikken werd Mijn stem 

gehoord, die hen aanmoedigde om het einddoel te bereiken, dat reeds nabij is. 

4 Als je de beproevingen van het leven aan het toeval toeschrijft, zul je nauwelijks in staat zijn sterk 

te zijn. Maar als je een idee hebt van wat verzoening is, wat gerechtigheid en genoegdoening zijn, zul je 

verheffing en overgave vinden in je geloof om te zegevieren in de beproevingen. 

5 Het is Mijn wil om uw ziel op verschillende manieren te beproeven, want Ik vorm, vorm en 

volmaak haar. Daartoe maak ik gebruik van alle dingen en alle mensen; als werktuigen gebruik ik zowel 

een rechtvaardig mens als een goddeloos mens. De ene keer maak Ik gebruik van het licht, de andere keer 

maak Ik de duisternis tot Mijn dienaar. Daarom zeg ik tegen jullie: Wanneer jullie je in een kritieke 

situatie bevinden, denk dan aan Mij, jullie Meester, die jullie in alle liefde de reden van die beproeving zal 

uitleggen. 

6 Er zijn bekers die allen moeten drinken, sommigen eerder en anderen later, opdat allen Mij zullen 

begrijpen en beminnen. De ellende, de ziekte, de laster, de oneer zijn zeer bittere bekers die niet alleen de 

lippen van de zondaar bereiken. Bedenk dat de Allerheerlijkste in die Tweede Tijden de bitterste beker 

heeft leeggedronken die je je maar kunt voorstellen. De gehoorzaamheid, nederigheid en liefde waarmee 

de beker van het lijden wordt gedronken, zal het kruis lichter maken en de beproeving sneller doen 

voorbijgaan. 

7 De wereld is een school voor de geesten, je lichaam is slechts een werktuig. Op aarde doorloopt gij 

de verschillende treden van de ladder naar de geestelijke volmaaktheid, waar de geesten tot Mij opstijgen, 

voortgestuwd door de kracht van hun verdiensten, hun streven om de Vader te bereiken door de liefde die 

zij aan hun broeders hebben geschonken. Hij die deze weg van strijd niet gaat, zal niet weten wie zijn 

Schepper is, noch zal hij zichzelf kennen. 

8 Hij die zijn bestemming verloochent, verwerpt de erenaam van "kind van Mijn Godheid". Als hij 

niet gelooft in Mijn bestaan, kan hij geen geloof hebben in Mijn liefde. 

9 Indien voor sommigen dit leven buitengewoon bitter en droevig is geweest, weet dan, dat dit 

bestaan niet het enige is, dat het slechts schijnbaar lang is, en dat in het lot van elk schepsel een mysterie 

is, waarin alleen Ik kan doordringen. 

10 Deze stem heeft je niet gezegd: je moet dit woord gehoorzamen. Het heeft jullie alleen gezegd: 

zoek de waarheid, zoek liefde, zoek vrede, en als jullie dit vinden in Mijn onderricht dat jullie op dit 

moment horen, blijf er dan bij. Maar als je het hier niet gevonden hebt, blijf zoeken. 

11 Ik maak Mijzelf bekend aan ieder van jullie, de ene keer door je hart, de andere keer in je geest. 

12 Bij Mijn stem van vergeving zullen de doden opstaan tot het leven van genade, bevrijd worden van 

de verwarring van hun zielen en Mijn Wet vervullen, die u zegt: "Hebt elkander lief". Waar geen 

vergeving is - die altijd uit liefde voortkomt - zal er geen berouw zijn noch goede werken, en dan zal er 

geen verlossing zijn. 

13 Hoeveel geestelijk doden moeten er niet over de wereld zwerven wachtend op de lichamelijke 

dood om hen in Mijn tegenwoordigheid te brengen om de stem van de Heer te horen die hen tot het ware 

leven opricht en hen streelt. Welk verlangen naar vernieuwing zouden zij op aarde hebben kunnen 

koesteren, daar zij zichzelf voor eeuwig onherroepelijk verloren waanden, hoewel zij zich in staat voelden 

tot waarachtig berouw en eerherstel voor hun overtredingen? 
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14 Maar behalve degenen aan wie de redding van hun zielen was ontzegd en die zonder hoop tot Mij 

kwamen, kwamen ook degenen die door geleerden ter dood waren veroordeeld wat het lichaam betreft, in 

Mijn Aanwezigheid. Ik, die het leven bezit, heb hen uit de klauwen van de lichamelijke dood gerukt. Maar 

wat doen degenen in de wereld aan wie ik de gezondheid van de ziel en van het lichaam heb 

toevertrouwd? Kennen zij dan niet het hoge lot dat de Heer hun heeft toevertrouwd? Moet ik, die hen 

gezonden heb met een boodschap van gezondheid en leven, onophoudelijk hun offers in ontvangst nemen? 

15 Nu jullie je verdriet aan Mij voorleggen en Mij om kracht vragen, zeg Ik jullie: Vertrouw op Mij 

en jullie zullen allen getroost worden. 

Niet allen horen Mijn Woord zoals jullie het horen, maar Mijn kracht en Mijn licht zijn de vaderlijke 

erfenis voor alle geesten. Jij echter wordt zwak en laat je door je beproevingen verslaan. 

16 Alleen Ik, je Vader, hoor en begrijp je hart. Jullie hebben de ware liefde voor elkaar nog niet 

gevonden. Ik zeg u ook niet te zoeken naar afbeeldingen van heiligen of symbolen opdat zij u verlichting 

zouden schenken. Leer bidden met de geest, wek de gevoelige vezels van je wezen, zodat je Mijn 

Aanwezigheid voelt en geniet van Mijn liefde met Mij. Voel je niet vervreemd van je Vader. Of zijn jullie 

zo ver van Mij verwijderd dat jullie Mij niet meer herkennen? 

17 Ik zie in deze tijd dat mensen gewend zijn geraakt aan zonde. Hartstochten worden ontketend, 

kinderen verliezen al op jonge leeftijd hun onschuld en nemen verboden vruchten. De mensheid is de weg 

naar het kwaad ingeslagen, en van generatie op generatie vervalt zij en zinkt dieper weg. Daarom ben Ik 

opnieuw gekomen om Mij onder jullie te openbaren. 

18 Bid, en begrijp Mijn woord. Bid niet alleen voor uzelf, maar ook voor de u bekende en onbekende 

broeders, zowel stoffelijk als geestelijk. 

19 U weet niet in welke geestelijke armoede de mensheid vandaag leeft. De voorbede van een volk en 

zijn strijd zijn noodzakelijk om het licht tot alle geesten te brengen. 

20 Reinig hen die zich verontreinigd hebben. Onthul hun de gaven van hun geest, zet hen op het pad 

als kleine kinderen en leid hen tot Mij. Gij zult op uw pad vele zieken vinden, die door de wetenschap niet 

worden genezen; maar onder u zult gij de mogelijkheid vinden om genezing te brengen in hun lijden: U 

zult hen genezen door uw liefde, door de goede invloed die u uitoefent, door de vernieuwing waartoe u 

hen inspireert. En door de kennis van Mijn Leer, die gij hun overbrengt, zullen zij ontdekken, dat de 

genezende balsem ligt in de rust van het gemoed en in de vervulling van plichten, in de liefde voor 

elkander. 

21 Ik wil niet dat Mijn kinderen de kans op hun redding missen. Als de grote zondaars Mij in 

nederigheid en berouw zoeken, zal Ik hun overtredingen vergeven en hun een kans geven om hun leven 

weer op te bouwen. Ik laat Mijn oproep uitgaan naar de grootste zondaars om hen te verlossen en te 

redden. 

22 Ik heb het hart van jonge mannen, van jongeren en maagden, geïnspireerd om nieuwe generaties te 

vormen. Daartoe heb Ik hen gezuiverd, en als zij in hun kinderen de taak weten te vervullen die Ik hun heb 

toevertrouwd, en zij die geesten toerusten en hen leiden op de weg van het goede, zal Ik met hen 

communiceren, en gij zult op die nieuwe geslachten leunen, en zij zullen de voortzetters zijn van dit Werk. 

23 Bewaar de genade die ik onder jullie achterlaat. Spoedig zullen er zijn die willen verhinderen dat 

Mijn Werk doorgaat. Maar er zullen anderen zijn, die, nadat zij Mijn hulp hebben ingeroepen, een wonder 

zullen ontvangen; en al behoren zij niet tot Mijn discipelen, toch zullen zij van Mij getuigen en zeggen: 

"De Heer heeft mij genezen." Anderen zullen zeggen: "Ik had het liefste ding verloren, en Hij heeft het mij 

teruggegeven." 

24 Verdedig Mijn Werk niet met valse getuigenissen, en lieg nooit, want Ik heb u niet geleerd te 

liegen. Mijn werken zijn altijd luider, en als jullie weten hoe ze te interpreteren, zullen jullie daarin Mijn 

liefde en barmhartigheid voor de mensen vinden. 

25 Als je dwaze woorden hoort, zwijg dan, zoals Jezus zweeg voor de Farizeeën. Maar vrees niet dat 

uw "kleding "* gescheurd zal worden. Ik zal je rechtvaardigen en je verheffen voor je broeders. Deze 

mensen die jullie veroordelen zullen dan zien dat jullie niet afgedwaald zijn, maar dat jullie dichter tot Mij 

gekomen zijn. 

Waak over uw daden en vrees slechts de eeuwige Rechter die u altijd ziet. 
* Deze figuurlijke uitdrukking verwijst naar schade aan reputatie, eer, persoon. 
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26 Met zachtmoedigheid en spiritualiteit zult gij getuigen, dat gij Mij gehoord hebt, dan zullen velen 

bekeerd worden. Als je geen begrip vindt, zwijg en vergeef. Als je je lichaam met je geest verenigt en 

Mijn Wet vervult, zul je genade voor de mensheid verkrijgen. 

27 Gedenkt, gezegend volk, dat Ik u in alle vergaderplaatsen heb gezegd dat tijden van pijn, 

beproeving en oordeel voor de mensheid in aantocht zijn, die zullen dienen om haar te louteren. Ik kondig 

u ook aan dat er na die tijd vreugde op aarde zal zijn. 

28 Jarenlang hebben jullie deze boodschappen gehoord, die leringen zijn waarmee Ik jullie als 

leerlingen voorbereid, opdat jullie morgen licht kunnen brengen in het leven van jullie broeders en hen de 

goede weg kunnen wijzen - zowel aan de wezens die in het lichaam leven als aan de wezens die niet meer 

bestaan. Het is Mijn wil, dat gij een goed voorbeeld nalaat als zaad voor de volgende geslachten; dat de 

openbaringen, die Ik u gegeven heb, u dienen om uw geest te sterken in Mijn wijsheid en uw hart in 

goedheid, en om daaruit al het onkruid te verwijderen, dat reeds lang in uw wezen gegroeid is. Toch zeg Ik 

u met droefheid dat u Mijn Woord nog steeds niet voelt, dat u slaapt voor deze manifestaties, en dat uw 

werken niet getuigen van Mijn Leer. 

29 Ik wilde dat jullie één hart, één wil zouden vormen, maar ik zie dat jullie nog steeds in 

verdeeldheid verkeren. 

30 Ik heb jullie gezegd dat Ik Mij op al jullie ontmoetingsplaatsen manifesteer als de enige God die 

jullie allen gelijkelijk liefheeft. Toch ontkennen sommigen de geestelijke gaven en de waarheid aan 

anderen. Hoe kun je geloven dat je op deze manier Mijn Leer verheerlijkt? 

31 Niet alleen door het gedrag dat jullie tonen in deze plaatsen van samenkomst moeten jullie Mij 

zoeken te behagen en Mij te dienen, maar met alle daden van jullie leven. Maar tot op dit ogenblik hebben 

jullie Mijn Wet niet gehouden, noch in het geestelijke, noch in het stoffelijke, en jullie zijn nog beginners 

die niet willen geloven. Wilt u niet dat Christus u blijft leiden, Hij die u gezegd heeft: "Ik ben de Weg, de 

Waarheid en het Leven"? Wilt gij niet dat de liefde u redt, dat zij u sterk, blij en gerust maakt, opdat zij het 

zij die u in het uur van stormen en kwellingen doet opstaan en beschermt? 

32 Erken dat Ik u een wijsheid heb gegeven die boven elke menselijke wetenschap uitgaat: die om de 

krachten der natuur te beheersen. Maar jullie hebben niet begrepen hoe te reageren op Mijn stem als 

gehoorzame schapen. Beweert gij dat deze elementen als toegewijde dienaren voor u buigen in uw 

ongehoorzaamheid? 

33 Zien jullie nu waarom het noodzakelijk is dat jullie Mijn leringen horen, net zoals het noodzakelijk 

is dat jullie erover nadenken, dat jullie ze voelen en in praktijk brengen? 

Waakt en bidt, heb ik u gezegd, opdat u geen onverwacht kwaad overkomt; maar gij hebt niet willen 

waken en bidden. Wanneer beproevingen u hebben gegeseld, hebt gij geloofd, dat Ik u gestraft of verlaten 

heb. Pas dan komt het in je op om te bidden, om Mij te vragen je niet alleen te laten. O, als jullie toch eens 

begrepen dat Ik jullie niet in de steek laat en dat jullie het zelf zijn die Mij vergeten! 

Jullie moeten weten dat er geen seconde is waarin Ik jullie niet iets geef, en dat jullie aan de andere 

kant vaak een heel leven leiden zonder Mij iets te geven. 

34 Ik geef jullie deze leringen, opdat jullie weten dat Ik altijd bij jullie ben, dat Ik alles hoor en alles 

weet, - opdat jullie mijn weldaden niet verwerpen en je ook niet alleen en bedroefd voelen in je 

beproevingen. 

35 Hoevelen van u gedragen zich na uw incarnatie als ondankbare kinderen, die niet naar de raad van 

hun ouders luisteren en zich als onnozele in de gevaarlijke wegen van het leven storten, om naderhand, 

wanneer zij veel gestruikeld en teleurgesteld zijn, met tranen van berouw uit te roepen: "Ach, had ik maar 

naar mijn Vader geluisterd, dan had ik niet zo veel geleden en was ik niet zo ver afgedwaald!" 

36 Soms is het al te laat als ze hun schuld beseffen. Zij worden verrast door de dood, die hen niet 

toestaat naar het huis van hun vader terug te keren en op de knieën te vallen voor hen, die zij het gezag 

ontzegden. 

37 Hoe groot is de smart voor hen die hun laatste ogenblik zagen naderen zonder met hun tranen de 

gezichten van hun ouders te kunnen bevochtigen, noch van hun lippen woorden van vergiffenis te kunnen 

horen! 

38 Wanneer gij over deze beproevingen nadenkt, zegt gij soms: "Hoe is het mogelijk, dat God in zijn 

volmaakte rechtvaardigheid zo ver gaat, dat Hij die vreugde ontzegt aan iemand, die zijn schuld reeds 
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erkend heeft en er berouw over heeft? - Maar ik antwoord u, dat het niet het lichaam is dat die genade zal 

ontvangen, maar de ziel, waarvoor er altijd tijd genoeg zal zijn om haar vlekken weg te wassen, en ook tijd 

om de vrucht van haar berouw te oogsten. 

39 Opdat uw ziel niet zou afdwalen op de gevaarlijke pelgrimstocht op aarde, is zij begiftigd met een 

hoger licht, dat de geest is. Bovendien is de wereld altijd verlicht geweest door het licht van Mijn Leer en 

Mijn openbaringen, vanaf de eerste dagen van uw bestaan in deze wereld tot in de eeuwigheid. 

40 Ik heb u altijd verlicht, opdat uw geïncarneerde geest, wanneer hij tot het geestelijk leven 

terugkeert, op hoge niveaus van zijn bestaan kan vertoeven. 

41 Geliefde mensen, instrument van Mijn manifestaties in deze tijd, vergeestelijk jezelf zodat, als je 

de ware vertolker van Mijn Woord zult zijn, jij het zult zijn door je denken, je leven en je woord. Begrijp 

dat levende voorbeelden nodig zijn opdat de mensheid in Mij gelooft. 

42 Wie van jullie zullen de grote geesten zijn die de mensen leiden naar ware vergeestelijking? De 

vergeestelijking, dat wil zeggen de geestelijke opwaartse evolutie, moet zich via de geest en de 

gewaarwordingen openbaren, opdat zij de redding van de mensheid kan zijn. 

43 Discipelen, grote werken vereisen een hoge geest en een zuiver hart. Ontwikkel je kwaliteiten en 

wees geweldig. Waarom vraag ik jullie om verenigd te zijn, mensen? Omdat ik weet dat de oorlog, als 

gevolg van het gebrek aan broederschap onder de mensen, nadert als een wervelwind die alles zal 

wegvagen, en omdat ik wil dat jullie toekijken en een volk zijn van de 

Vrede, een leger van soldaten in dienst van het goede. Wanneer jullie op weg gaan om deze missie te 

volbrengen, draag Mij in je hart, zonder Mij kunnen jullie niets doen. Wie ben ik? Christus. En wie is 

Christus? Hij is de liefde van God. Daarom zeg Ik tot u: Draag Mij in u en gij zult niet vergaan. 

Integendeel, u zult alle tegenspoed overwinnen en de eeuwigheid winnen. 

44 Vergeet niet dat de goddelijke machten alleen met de nederigen zijn en dat zij nooit neerdalen om 

menselijke ijdelheden te vleien. 

45 Voorwaar, velen bevuilen hun ziel, maar veroordeel hen niet, want zij weten niet wat zij doen. Ik 

zal ook hen redden, ongeacht het feit dat zij Mij thans vergeten zijn, of Mij vervangen hebben door de 

valse goden die zij in de wereld geschapen hebben. Ik zal hen ook in Mijn Koninkrijk brengen, ook al 

hebben zij nu - omdat zij de valse profeten volgen - de genadige Christus vergeten, die Zijn leven voor hen 

heeft afgelegd om hun Zijn Leer van liefde te leren. 

46 Voor de Vader is niemand "slecht", niemand kan dat zijn, want zijn oorsprong is in Mij. 

Verdwaald, blind, gewelddadig, opstandig, zo zijn velen van Mijn kinderen geworden door de vrije wil 

waarmee zij begiftigd zijn. Maar in allen zal er licht zijn, en Mijn barmhartigheid zal hen leiden op de weg 

naar hun redding. 

47 Vandaag de dag hebben de macht van de materie en de invloed van de wereld jullie tot egoïsten 

gemaakt. Maar de materie is niet eeuwig, evenmin als de wereld en haar invloed, en Ik ben de geduldige 

Rechter wiens rechtvaardigheid Heer is van leven en tijd. Gij moet niet oordelen over hen die Mij 

verloochenen, want dan zal Ik u nog schuldiger vinden dan zij. 

48 Heb ik mijn stem verheven om mijn beulen te veroordelen? Heb ik hen niet gezegend met liefde en 

zachtmoedigheid? Als gij maar zoudt begrijpen, dat velen van hen, die door dit vergrijp in de wereld een 

tijdlang op een dwaalspoor zijn gebracht, thans in de geestelijke wereld worden gelouterd! 

49 Zie hoe Mijn Woord je de weg wijst en je leidt! Ik geef het aan iedereen, want ik hou van jullie 

allemaal en zoek jullie allemaal. Wacht niet tot de wervelwinden u als verloren of slapend verrassen, want 

dan zal er "knersing der tanden" zijn. Nog kent gij Mijn heilsplan niet; daarom behoeft gij slechts op Mij 

te vertrouwen en Mij te gehoorzamen. 

50 Beseft gij hoe nederig Mijn woord is, hoe onbeduidend de dienaren zijn door wie Ik Mijn stem 

zend, en hoe armzalig de omgeving is waarin Ik Mij openbaar? Wees niet verbaasd te vernemen dat in dit 

tijdperk het deze Leer zal zijn die het lot van de gehele mensheid zal besturen en richten! 

51 De Goddelijke gedachten zijn in woorden omgezet door Mijn verrukte stemdragers, die, verenigd 

in zinnen, een geestelijke Leer vol openbaringen en volmaakte leringen hebben gevormd en vastgesteld. 

52 Dit is de beloofde Trooster, dit is de voorspelde Geest der Waarheid die u alle dingen zou leren. De 

voorbereiding is reeds begonnen, de tijden komen, dat gij hem nodig zult hebben, die, kracht hebbende in 
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zijn geest, u zal leiden met de edelmoedigheid en de eenvoud van zijn hart, met wijsheid en 

rechtvaardigheid. 

53 De mensen hebben behoefte aan hen die stand kunnen houden in beproevingen, aan hen die 

vertrouwd zijn met de grote strijd van de wereld en van de geest. Zij zijn het die de mensheid richting en 

leiding kunnen geven, want in hun harten zal er geen verlangen zijn om wie dan ook te onderdrukken of te 

overheersen. Zij kunnen niet schuilen voor egoïsme, want in hun momenten van verheffing hebben zij de 

barmhartigheid van de Heer gevoeld, die hen overlaadt met liefde, zodat zij van die barmhartigheid aan 

hun broeders kunnen geven. 

54 Indien gij u niet vereenigt, zult gij de menschen niet kunnen antwoorden; indien gij u niet 

vereenigt, zult gij u niet tegen hunne aanvallen kunnen beschermen. Spoedig zal de strijd komen, en dan is 

het nodig dat ik u beschermd en toegerust vind door harten die licht en geloof bezitten. Dan zult gij reeds 

in staat zijn hen te vergeven die u beledigen, wetende dat uw broeders deze wonden toebrengen uit ware 

onwetendheid. 

55 Als de strijd begint, wil ik dat jullie op de beledigingen van jullie broeders reageren met jullie 

vergeving en jullie liefde. 

56 Neem ook je kruis op! Of geloof je dat het kruis van Christus geen last is? Denk je dat mijn taken 

klein zijn? - De taken van hen die Mij volgen zullen noch klein noch gemakkelijk zijn. De lichte werken 

zijn voor de geestelijk zwakken, voor harten zonder liefde. 

57 Er is geen tijd meer te verliezen, want de tijd nadert dat de sterken van dit volk hun opwachting 

zullen maken om de wegen te effenen die jullie zullen leiden naar dat hoge feest waarop jullie Mijn Geest 

dichter bij je zullen voelen. 

58 Ik zie onder de aanwezigen diegenen die, vervuld van vreugde omdat zij Mijn inspiratie voelen en 

begrijpen, zich voorbereiden op die strijd. Zij weten dat alleen waarheid, spiritualiteit en liefde de wapens 

kunnen zijn om te zegevieren. 

59 Kom tot Mij, haast je naar de liefdevolle oproep die jullie Vader tot jullie richt, opdat jullie, ver 

van de duistere wegen van pijn of onwetendheid, verzadigd zullen zijn in Mijn Vrede en Mijn Licht en 

vervolgens hetzelfde zullen doen aan jullie naaste. 

60 Ik ben niet alleen gekomen om jullie taken of verantwoordelijkheden te geven. Ik heb u ook 

benaderd om uw tranen te drogen en naar uw klachten te luisteren. 

61 Vandaag volg je je Redder, en ik help je met je kruis. Maar voor je zwerftocht in deze wereld 

eindigt, zul je het goede nieuws naar de provincies brengen. 

62 "De mens leeft niet van brood alleen," en deze wereld heeft geestelijke honger. Daarom kunnen 

jullie je broeders dit voedsel aanbieden dat ik jullie heb toevertrouwd. 

63 Mijn Leer is de weg die u toont om in vrede op aarde te leven, en die u dichter bij de Vader zal 

brengen zodra u in de Geest leeft. Waar is de broederschap die ik de mensen heb geleerd? Het bestaat niet 

op aarde, want lange tijd hebt u het kaf tussen het koren laten groeien. Onvriendelijkheid onder de mensen 

viert hoogtij, net als onenigheid. Zij hebben zichzelf niet erkend als broeders in God, en toch beweren zij 

Mij te erkennen en Mij zelfs lief te hebben. 

64 Er zijn meesters en knechten, rechters en beschuldigden, beulen en slachtoffers, maar allen zijn 

broeders. Groot zal de opschudding zijn die Mijn Woord van deze tijd in de mensheid zal veroorzaken, 

want het zal alle geesten bereiken als een rechter. 

65 Waakt en bidt, discipelen, opdat gij Mijn tegenwoordigheid moogt gevoelen; want indien gij 

slaapt, zal er, wanneer gij ontwaakt, grote droefheid in uw geest zijn. 

Let goed op Mijn woord, zodat niets je onvoorbereid treft. Wanneer dan de wegen geplaveid zijn en de 

landen hun poorten openen, zult gij gereed zijn om uw zending te volbrengen, en wanneer de harten 

verlangen naar een woord des levens, zal het onmiddellijk van uw lippen komen. Evenzo, wanneer 

lijdende mensen uw deur passeren, zal zij niet gesloten blijven. 

66 Het is niet langer tijd om de genoegens van de wereld na te jagen. Het is tijd om wakker te leven 

met al je zintuigen en krachten, en om aandachtig te zijn voor alles wat tot je spreekt en je omringt. De tijd 

van uw verblijf in deze wereld is al zeer kort geworden en het is noodzakelijk dat u de korte tijd die u nog 

in deze wereld leeft, goed benut. Voor hen die zich voorbereiden, zal niets onopgemerkt voorbijgaan, of 

het nu gaat om menselijke gebeurtenissen, tekenen in de natuur, of geestelijke manifestaties. Grote 
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wonderen zullen worden ervaren door hen die bereid zijn, zodat zij kunnen verlichten, onderwijzen en 

profeteren aan hen die niet zien, voelen of begrijpen. 

67 Geliefde mensen, besef hoe groot het geluk zal zijn van de geest die op zijn levensreis zijn 

broeders heeft gediend als gids, raadgever of steun. Dit is jullie taak: sterk, eerlijk en gehoorzaam te zijn 

aan Mijn wet, zodat jullie als bakens kunnen dienen voor jullie naasten. 

68 Wanneer zal deze mensheid zijn als een immense bloem, waarvan de bloemblaadjes jullie harten 

zijn en waarvan de geur jullie liefde voor Mij is? 

69 Wanneer gij ziet, hoe de wereld in dit uur van beproeving is, waarin haar eerzuchtige hartstochten 

en haar haat overvloeien, denkt gij, dat deze woorden, die ik u vertel, slechts een Goddelijke droom zijn. 

Maar Ik wijs jullie erop dat het alleen is omdat Ik in de Tweede Era het kruis aanvaard heb dat jullie Mij 

gegeven hebben, en nu ben Ik tot jullie gekomen "op de wolk", omdat Ik wist dat het zaad van Mijn Liefde 

zou zegevieren over de menselijke onvolmaaktheid. Waarom twijfel je dat ik je kan verlossen? Gelooft u 

dat Christus Zijn bloed tevergeefs vergoot op Golgotha, dat het u niets leerde? geloven jullie dat Mijn 

nieuwe manifestatie onvruchtbaar is? - Waarlijk, ik zeg u: God kan niet dwalen, noch kan Hij falen in Zijn 

zending van liefde. 

70 Groot, zeer groot is in jullie ogen de menselijke verdorvenheid, verschrikkelijk lijkt jullie de macht 

en de kracht van het kwaad die de mensen uitoefenen, en toch zeg Ik jullie dat die zwak is in vergelijking 

met de macht van Mijn gerechtigheid, in vergelijking met Mijn Goddelijkheid, die de Heer is van het lot, 

van het leven, van de dood en van de hele schepping. 

71 De mens heeft van deze gezegende en vruchtbare aarde een hel gemaakt, omdat hij alle krachten 

en elementen waarmee ik hem voor het leven heb omringd, heeft gebruikt om zichzelf de dood in te jagen. 

Ondanks dit alles kan ik u zeggen dat hij die berouw heeft, zijn overtreding begrijpt en zich inspant om het 

goed te maken, spoedig de geestelijke poorten van het ware Paradijs zal bereiken, waar de engel van de 

Heer zijn zwaard zal afschudden en hem zal binnenlaten in het eeuwige Koninkrijk van vrede, waar de 

liefde van de Vader hem de beloning zal geven die beloofd is aan alle mensen van goede wil. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 55  
1 Het licht van de Heilige Geest trilt over alle geesten. 

2 Gezegend zijt gij die u voorbereidt om Mijn bevelen uit te voeren, want gij zult Mijn hulp altijd 

voelen. Maar Ik zeg u ook: zwijgt niet de stem van het geweten wanneer het u op uw fouten wijst; luistert 

naar haar, want zij is Mijn stem. Als jullie Mij zo welgevallig willen zijn, hef dan je geest op in gebed 

nadat je je fouten hebt goedgemaakt, dan zul je Mij altijd op je vinden wachten om je vrede te geven. 

3 Hoe meer je voelt dat ik je vergeef, hoe meer je je plichten zult vervullen. Misbruik deze vergeving 

nooit! 

4 Allen die zich inspannen om zich geestelijk hoger te ontwikkelen, zullen zich op de weg van de 

vervulling van mijn wet omringd zien door grote mensenmenigten, die hen zullen volgen. Maar als ik je 

aan het hoofd van een groep mannen plaats, grijp die dan niet aan. Bedenk dat zelfs de koningen van deze 

tijd van hun tronen zijn afgedaald om dienaren van hun volkeren te worden, want voor alle mensen nadert 

een tijdperk van gelijkheid en broederschap. 

Herinner u - toen Ik u riep, antwoordde u nederig en zei Mij dat u gehoorzaam zou zijn en uw kruis 

met liefde zou aanvaarden om Mijn spoor te volgen waarmee Ik voor u de weg naar uw geestelijke 

ontwikkeling in het Tweede Tijdperk heb uitgestippeld. 

5 Indien gij u voorbereidt, zullen de grote kwellingen, die als orkanen over de menschheid komen, 

voor u zijn als een zachte bries, die u streelt. Daarna zal het licht van een nieuwe dageraad schijnen, en de 

zon zal u haar weldaden schenken. Maar als gij niet waakt en huichelarij in uw harten laat ontkiemen en u 

met schaapskleren bedekt terwijl gij van binnen hongerige wolven zijt, zult gij moeilijkheden ontmoeten 

en de doornen van het pad zullen uw voeten pijn doen. 

6 Wee u, indien de boze neigingen machtiger zijn dan de deugden, die gij in uw geest draagt, en 

indien Mijn onderricht geen vrucht voortbrengt! Als jullie Mijn Woord niet overpeinzen en doorgronden, 

denkend dat jullie Mijn wil vervullen, zal Mijn licht jullie wakker schudden. Maar wanneer jullie de hele 

waarheid beseffen, zullen jullie je herinneren dat Ik jullie naar de wereld heb gezonden om werken van 

liefdadigheid te doen. 

7 Zelfs als je aan je lot zou willen ontsnappen, zou je het niet kunnen. Hoe vaak je ook van het pad 

afdwaalt, Mijn barmhartigheid zal je er weer op brengen. Mijn wet is geschreven in elke geest, en jullie 

moeten hem gehoorzamen. 

8 Ik heb gezien dat u het niet eens bent met de leiders van de naties, niet begrijpend dat zij 

werktuigen zijn die ik gebruik om de volkeren te buigen en te vermalen. U hebt niet begrepen hoe u zich 

moet verenigen om degene bij te staan die ik heb aangewezen om het lot van de natie te leiden. Jullie 

verzetten je en veroorzaken verdeeldheid, hoewel Ik eenheid en gehoorzaamheid aan Mijn Wil heb 

aanbevolen. Heb elkander lief, opdat uw gebed hen moge voorbereiden en geestelijk ondersteunen. 

9 Verenig je, Israël, luister naar me! Ik zal jullie onderwerpen aan grote beproevingen, en dan zal ik 

jullie niet zien wenen. Bid voor hen die niet weten hoe ze het moeten doen, voor hen die zich zwak voelen. 

Dat er bij sommigen geen vreugde mag zijn over het falen van anderen! Want gij weet niet of gij niet allen 

dezelfde beproevingen zult doormaken en, wanneer zij u treffen, of gij niet ook zwak zult worden. 

10 Verwerp de verzoeking, want dit is de tijd waarin die macht haar oogst tracht te vermeerderen, en 

alleen gebed en goede werken zullen haar van u afhouden. 

11 vele leringen zullen jullie oproepen om je te verenigen wanneer zij zien dat jullie verdeeld zijn, en 

Ik wil dat jullie je allen in Mij verenigen en jullie eredienst beoefenen op dezelfde wijze als Ik jullie heb 

onderwezen. 

12 Om jullie te helpen in jullie verheffing heb Ik de beste plaats voor Mijn kinderen bereid, want Ik 

wil jullie dicht bij Mij brengen en jullie Mijn vrede geven. Wie zich vermoeid voelt, komt tot Mij en 

herstelt en sterkt u. 

13 Discipelen, ontferm u over hen die de wet hebben overtreden, die in opstand zijn gekomen, want 

zij zijn het die uw hulp en uw naastenliefde het meest nodig hebben.- Waarom zondigt de mens, hoewel 

hij het goede kent en alleen de praktijk ervan hem gelukkig zal maken: omdat hij niet luistert naar de stem 

van zijn geweten, en omdat de herders hun kudde hebben laten verstrooien naar andere wegen, en omdat 
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hun woord geen kracht meer heeft, noch de macht om de schapen terug te doen keren naar de kudde. Waar 

zijn Mijn discipelen, de opvolgers van de apostelen van het tweede tijdperk? 

14 Tot u, die thans Mijn discipelen zijt, zeg Ik: Noemt u geen herders of priesters, laat Mij de mensen 

leiden, want in Mij zullen zij hun Vader hebben, hun Rechter, hun beste vriend en raadsman. Jullie zullen 

slechts dragers zijn van de blijde boodschap en getuigen van Mijn manifestatie. Dan, wanneer de mensen 

door middel van hun gaven de vereniging met Mijn Geest hebben bereikt, zullen zij met zekerheid hun 

ontwikkelingsweg gaan en Ik zal hun werken en handelingen inboezemen die op Mijn Wet zijn gebaseerd. 

Dit zal zijn na de verzoening en eerherstel die je nu doormaakt. 

15 Indien gij niet gezondigd hadt, zoudt gij de hardheid van de wet der verzoening niet hebben 

gekend, maar zoudt gij steeds vooruitgegaan zijn in uw evolutie. Waarlijk, Ik zeg u, indien gij niet voldoet 

aan hen, die belast zijn deze boodschap aan uw broeders te brengen, zult gij door de mensheid worden 

geoordeeld en de hardheid kennen van deze rechter, die medelijden noch liefde kent. 

16 Wanneer Ik jullie aan een beproeving heb onderworpen om jullie ziel op te heffen, heb Ik jullie 

bijgestaan zodat jullie kracht jullie niet in de steek laat, en wanneer jullie je aan Mijn Wil hebben 

onderworpen en die les hebben gebruikt, voelen jullie je dichter bij Mij. Daarvoor dank je Mij, en Ik geef 

je vrede. 

17 Ik heb eenheid van de mensheid geëist en een terugkeer tot het eenvoudige geestelijke leven, want 

Ik wil dat de geesten zich verenigen in één geloof, Mij erkennen en Mij liefhebben. De verschillende 

leerstellingen zullen verdwijnen, en alleen Mijn Wet en Mijn Woord zullen blijven bestaan. 

18 Ik heb jullie altijd Mijn liefde bekend gemaakt, maar jullie hebben Mij niet begrepen. Weet gij 

niet, dat wanneer Ik u een nieuwe opdracht geef, het de bedoeling is, dat gij door de vervulling daarvan uw 

schuld zult aflossen? Ik heb jullie gekozen omdat Ik van jullie hou en omdat Ik wil dat jullie mijn 

discipelen worden. Maar om u zo te kunnen noemen, moet u nederigheid en zachtmoedigheid betrachten 

in al uw handelingen. 

19 Je bent in de tijd van de oogst, wanneer je zult oogsten wat je hebt gezaaid. Maar als jullie 

opnieuw zaaien om later te oogsten, gebruik dan goed zaad en verzorg het, want Ik geef jullie een nieuwe 

kans. 

20 Begrijp het: Veel meer dan gij Mij hebt gevolgd, ben Ik u steeds gevolgd, om u uw taak te tonen 

en u te leren Mijn wet te vervullen, opdat uw geest nooit zou afdwalen en hij zou zijn als een klok die de 

scharen oproept. 

21 Hoeveel beproevingen heeft uw ziel niet moeten doorstaan om eindelijk zachtmoedig en nederig te 

worden en vastberaden de weg van de Wet te gaan! In het verleden kwam godslastering van uw lippen 

wanneer een beproeving op uw levenspad werd gevoeld. Vandaag, wanneer je voelt dat je een harde 

levensles doormaakt, bid je, omdat het licht meer en meer tot je ziel doordringt. 

22 Wanneer ik je zeg dat "zij en jij dezelfde zijn", dan wil ik dat je begrijpt dat je door de her-innering 

van je geest geleidelijk aan een hogere ontwikkeling bereikt. Vanaf het ogenblik dat de stem van de Vader 

tot u zei: "Groei en vermenigvuldig u", tot op dit ogenblik, heeft uw evolutie geen moment stilgestaan. 

Maar hoe langzaam ben je op weg gegaan! 

23 Jullie hebben je vermenigvuldigd, en daarmee hebben jullie die Goddelijke missie volbracht. Maar 

daarna was er een nieuw gebod nodig, opdat uit uw harten vruchten zouden voortkomen die God waardig 

zijn, en Ik heb u gezegd: "Hebt elkander lief". Ik gaf u deze leer in het tweede tijdperk als de samenvatting 

van de gehele wet, en nog steeds wacht Ik erop dat zij vrucht draagt in uw harten. Nu ben ik gekomen met 

nieuwe leringen en nieuwe openbaringen; maar ik wend uw hart niet af van dat goddelijke gebod om 

elkander lief te hebben, noch van dat andere gebod om te vermenigvuldigen. 

24 Ja, mensenkinderen, groeit in deugden en in wijsheid, vermenigvuldigt u door vergeestelijking, 

hebt elkander lief zonder onderscheid van ras, klasse, geloofsovertuiging en wereld. 

25 Ik zal de tarwe zien groeien op de akkers waar het onkruid zo welig tierde en het kwaad zo toenam. 

De Dag der Gerechtigheid is gekomen, en het vuur van de oorlog zal het kwade zaad verbranden en 

verteren, waarvan zelfs geen as zal overblijven, daar de winden het zullen verstrooien, en daarna zullen de 

wateren en de sneeuw de mensheid reinigen en zuiveren. Wanneer de pijn onder de mensen zeer intens zal 

zijn, zullen zij altaren voor Mij oprichten, wierook branden en zeggen dat zij Mij liefhebben. Maar Ik zal 

hun zeggen, dat dit niet de juiste weg is om Mijn Geest welgevallig te zijn, en dat wat zij denken dat liefde 
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voor Mij is, vrees voor gerechtigheid en dood is. - De mensen moeten begrijpen, dat de enige wierook die 

Mij bereikt, die is van de werken van liefde en barmhartigheid, die gij elkander bewijst, wanneer gij u naar 

de liefde van uw Vader spiegelt. 

26 Tot jullie die dit woord horen, zeg Ik dat jullie Mij tot voorbeeld moeten nemen, dat jullie Mij 

moeten volgen op de weg van de liefde die Ik jullie in het Tweede Tijdperk heb getoond, opdat jullie, 

wanneer jullie Mij niet meer in deze vorm horen, in staat zullen zijn de scharen in deze gebedshuizen 

bijeen te brengen en hen bij jullie te houden door de waarheid en de overtuigingskracht van jullie woorden 

en jullie voorbeeld. Het is niet alleen op deze plaatsen dat u het onderricht moet doorgeven, maar overal 

waar de omstandigheden uw inspanningen vereisen. Vergeet niet dat Ik jullie gezegd heb dat jullie "in de 

woestijn, in de wegen, in de zee en in de dalen" verrast zullen worden door de beproevingen en ook door 

Mijn ingevingen. 

27 Opdat gij deze taak kunt vervullen, wil Ik dat dit volk, dat Ik door Mijn onderricht vorm, Mijn wet 

eert en door hun werken en voorbeeld van hun Meester getuigt. In uw huizen zal vrede heersen, in uw 

gezinnen zal niet de een tegen de ander zijn, er zal geen twist zijn tussen broeders of onenigheid tussen 

ouders en kinderen. Wanneer de vrede onder u begint te heersen en uw huis niet als een klein slagveld is, 

zullen de oorlogen langzamerhand verdwijnen, want wie vrede in zijn hart heeft, zal haar overal brengen. 

Denk aan uw kinderen en besef, dat gij nog niet begrepen hebt, hoe gij door uw voorbeeld Mijn Wet in 

hun harten kunt inprenten en dat zij de nieuwe geslachten zijn, die bestemd zijn om het geestelijk Licht in 

de mensheid te verspreiden. 

28 Groot is hun geest, maar besef dat zij uw bescherming en leiding nodig hebben in de kinderjaren 

van hun stoffelijk leven. Begin deze taak met de kleine kinderen, wees begripvol en geduldig. Leer van 

Mij: Ik kan eeuwen, millennia, of een eeuwigheid wachten op de ontwikkeling en vervolmaking van een 

geest. - U allen bent als de diamant in zijn oorspronkelijke staat, die zorgvuldig moet worden geslepen, 

zodat hij prachtige stralen afgeeft. Vinden jullie jezelf onwaardig om met de diamant vergeleken te 

worden? 

29 Een van de mooiste en prachtigste kunstwerken waarmee ik deze aarde heb begiftigd, zijn de 

bloemen die uw blik verrukken, de omgeving vullen met geur en u inspireren. Maar waarlijk, ik zeg u, u 

bent volmaakter en mooier dan bloemen. 

30 Indien gij reeds de vergeestelijking bezat die gij moet bereiken, zoudt gij de taal verstaan van al 

wat geschapen is, Ik zou tot u spreken door middel van dezelfde, en gij zoudt er geen aanleiding toe 

hebben dat uw Vader zich onder u materialiseert tot op het punt van dood te bloeden aan een kruis, en dat 

Ik Mijn Goddelijk Woord op dit ogenblik moet geven door de lippen van onreine mensen. Maar het is 

nodig dat jullie je Vader kennen en daarom heb Ik Mijzelf nooit verborgen en heb Ik niet geweigerd tot 

jullie te komen, ondanks jullie zondigheid. Indien Ik Mijzelf aan de mensen heb getoond en zij 

(desniettemin) steeds valse goden hebben gemaakt: Wat zou er gebeuren als Ik Mij zou verbergen voor 

jullie zonden uit onwil? 

31 O discipelen, jullie die verkwikt zijn als jullie Mij horen en zeggen: "Meester, wij betreuren het dat 

er niet de vrijheid is die ons toestaat om zonder pardon over Uw Woord te spreken tot onze naasten." Maar 

ik zeg u: Vreest niet uw broeders, over wie kunt gij u schamen? Wacht, wacht slechts een korte tijd, want 

spoedig zal de mensheid over de beperkingen en hindernissen springen die haar fanatisme en 

onwetendheid hebben opgeworpen, en die haar hebben belet door te dringen tot de kern van de Waarheid, 

die zij slechts oppervlakkig heeft herkend. 

32 Eet van het voedsel dat Ik je vandaag aanbied, en je zult Mijn vrede voelen. Maar sta niet toe dat 

iets je van hetzelfde berooft. 

33 Ik noem jullie discipelen van het Derde Tijdperk omdat jullie een nieuw verbond hebben gesloten 

met Mijn Goddelijkheid. 

34 Ik vertrouw u nieuwe landen toe waar de stammen van Israël zich zullen vermenigvuldigen*. Maar 

wees niet vervuld van ijdelheid, want jullie weten dat jullie tot Mijn volk behoren; want als jullie diep 

nadenken over jullie taak, zullen jullie begrijpen dat jullie een grote verantwoordelijkheid dragen. 
* Dit is een symbool dat geestelijk begrepen moet worden. Het "nieuwe land" dat God ons toevertrouwt, zijn nieuwe 

mensenharten die wij moeten winnen voor Zijn leer, zodat het Geestelijk Volk Israël zich kan vermenigvuldigen. 
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35 Ik ben opnieuw tot u gekomen, en ik vraag u: Zult u uw Heer nog een keer offeren? Geloof je dat 

Mijn bloed vergoten in de tweede Era niet genoeg was? 

36 Neem op dit ogenblik waar dat uw geest het kruis van zijn verzoening met zich meedraagt en dat 

hem uitgestrekte velden zijn toevertrouwd om te bewerken. Maar laat hem geen ander zaad in hen zaaien 

dan het mijne alleen. De oogst die je in deze tijd binnenhaalt zal de sleutel zijn die de poort naar je 

verlossing opent. 

37 Ik ben gekomen om de last van jullie zondigheid te vervangen door de zoete last van Mijn Kruis, 

zodat jullie kunnen herstellen van de zonde die jullie al eeuwen bezwaart. 

38 Uw lippen zullen geen godslasteringen uitspreken, zij zullen alleen Mijn naam verheerlijken. De 

gave van het woord, die ik u heb geschonken, is niet voor u om de eer van uw naaste te bezoedelen. 

39 Nu gij weet, dat Ik u geroepen heb om u tot Mijn geliefde discipelen te maken, onderwerpt u elke 

dag aan een onderzoek naar uw geweten, vooral wanneer gij weet, dat gij Mijn Woord zult horen. 

40 Pas op voor het doen van verkeerd begrepen boetedoeningen, en ontneem uw lichaam niet wat het 

nodig heeft. Integendeel, spaar haar wat schadelijk voor haar is, zelfs als dat voor haar een offer betekent. 

Dit zal de boetedoening zijn die heilzaam is voor uw geest, en dus die welke de Vader welgevallig is. 

41 Geleidelijk aan leer je je gedachten op te heffen naar het Oneindige zonder dat je beelden nodig 

hebt die op een doek geschilderd zijn of naar jouw wens gevormd zijn. Beetje bij beetje vallen de 

hindernissen weg die uw geest altijd vond wanneer hij wilde bidden. Nu is het op weg om de spirituele 

eenheid met zijn Heer te bereiken. 

42 vergeet niet: opdat uw gebed u diepe voldoening geeft en u ware vrede doet gevoelen, moet u uw 

hart zuiveren als u zich voorbereidt om uw gedachten omhoog te zenden, opdat zij Mijn Heiligdom 

kunnen bereiken. 

43 Morgen zul je grote massa's achter je aan zien komen. Zij moeten een diep en lichtend spoor 

ontdekken dat hen naar de waarheid zal leiden, en dat spoor zal dat van uw goede werken zijn. 

44 Jullie moeten getuigen dat jullie dat volk zijn dat de Heer op pelgrimstocht naar de aarde heeft 

gezonden om het licht in de mensheid te ontsteken. De wijsheid die uit uw geest voortkomt zal het licht 

zijn van het Zesde Zegel, dat in deze tijd wordt opgelost. 

45 Als jullie Mij liefhebben, zullen jullie in staat zijn Mijn bevelen uit te voeren; als jullie Mij 

liefhebben, zullen jullie weten hoe jullie je broeders moeten liefhebben. 

46 Sommigen zeggen tot Mij in zichzelf: "Heer, als wij hier bijeen zijn en Uw Woord horen, is het 

dan niet omdat wij U liefhebben? - Maar Ik zeg u: Slechts weinigen komen om Mij te horen uit liefde; de 

meesten komen omdat zij neergebogen zijn door pijn. 

47 Ik neem het jullie niet kwalijk dat de pijn jullie in Mijn Aanwezigheid heeft gebracht, want nadat 

zij haar taak heeft volbracht, gaat zij voorbij, en zij heeft de harten ontvankelijk gemaakt van hen die later 

Mijn discipelen zullen zijn. 

48 U kunt niet zeggen dat ik nooit menselijke pijn heb gevoeld en u daarom niet begrijp. Ik werd 

mens en leed om jullie een voorbeeld te geven in elke beproeving en in elke kritieke situatie. Als ik U 

vandaag vraag licht en goede voorbeelden te geven op de weg die Uw kinderen moeten gaan, dan is dat 

omdat ik in Jezus altijd de gehoorzame Zoon van de Vader ben geweest. Ik ken en voel al uw lijden, en 

omdat ik in de geest tot u gekomen ben, ben ik niet ver weg. Waarlijk, Ik zeg jullie: Mijn manifestatie in 

het Derde Tijdperk is het grootste bewijs dat Ik jullie liefheb en dat Ik jullie begrijp. 

49 In jullie momenten van rust, duik in Mijn Woord. Begrijp dat ik de vrede ben die neerdaalt 

wanneer de storm over je raast. Bewaar deze vrede ondanks alle beproevingen en sta niet toe dat zij jullie 

hart verlaat en tot Mij terugkeert. 

50 Verzet u niet wanneer ziekten uw huis teisteren, zij zuiveren de ziel. Maar Ik verhinder jullie niet 

de genezende balsem te zoeken, maar Ik zeg jullie je tot Mij te wenden als de Goddelijke Geneesheer en 

met liefde te ontvangen wat Mijn Wil is om jullie te schenken. 

51 Er zijn velen die alleen door het lijden van het leven op het rechte pad zijn teruggekeerd. 

Sommigen vloekten terwijl ze door de pijn gingen. Maar toen zij zich realiseerden dat Hij het was die hen 

tegenhield op de weg naar het verderf, zegenden zij hun beker van lijden. Dezen heb Ik aan Mijn tafel 

gezet en Ik geef hun het Lam te proeven, omgevormd tot een heerlijk voedsel van liefde en 

barmhartigheid. 
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52 Voorwaar, Ik zeg u: indien de mensen hetzelfde zouden doen jegens hen die ondankbaar jegens 

hen zijn geweest - wat een vrede zou er onder de mensen heersen! 

53 Leef in vrede, dit zal het beste getuigenis zijn dat jullie Mijn discipelen zijn. Vergeet niet dat vele 

ogen u altijd in de gaten houden, hetzij om er zeker van te zijn dat wat u doet waar is, hetzij om bewijzen 

te verzamelen en u dan met leugens te bestraffen. 

54 Wees mijn trouwe soldaten! Wees er nooit de oorzaak van dat uw broeders Mij verkeerd 

beoordelen. Niet één keer heb Ik jullie Mijn woord gegeven zonder dat er ten minste één hart bij was om 

het kritisch te onderzoeken. Op die ogenblikken werd Mijn Woord, Mijn manifestatie, in alle opzichten 

nauwkeurig onderzocht, en dat gold ook voor de handelingen van Mijn dienaren. Met al hun zintuigen en 

vermogens zijn zij gekomen om Mijn manifestatie te zoeken, en zij die gekomen zijn in de verwachting 

dat het gerucht van Mijn aanwezigheid vals is, zijn meer geweest dan zij die gekomen zijn met een 

brandend verlangen dat het goede nieuws waar is. 

Wie had hun kunnen zeggen dat, terwijl zij alles gadesloegen en beoordeelden, Mijn blik doordrong tot 

het binnenste van hun hart en Mijn stem hen riep door hun geweten? Juist op dat ogenblik is het geloof 

aangewakkerd in velen die twijfelden, en het is overweldigend geworden in hen die het reeds bezaten. Zo 

is het aantal van Mijn discipelen gestadig toegenomen, die nu een volk vormen aan wie Ik zeg dat zij Mijn 

vrede goed moeten bewaren, opdat het hun grootste schat zal zijn. Want dit zal het beste getuigenis zijn dat 

het kan geven ten overstaan van de andere volkeren van de aarde van de waarheid van Mijn manifestatie. 

55 Ik wil dat jullie begrijpen dat deze natie een hoge bestemming heeft te vervullen en dat ieder van 

jullie een moeilijke missie heeft. Deze natie zal een fontein van liefde en vrede zijn waaruit mensen van 

andere rassen zullen komen drinken. Die tijd is niet ver meer, maar voor het zover is moet gij moe worden 

van zoveel strijd onder broeders, voor het zover is moet gij u overtuigen van zoveel leugens en 

onwaarheden waarvan de mensen een cultus hebben gemaakt. Dan zullen zij tot Mij komen en ontdekken 

dat Christus, die aan het kruis gestorven is, leeft en verschijnt vol heerlijkheid en majesteit, zoals Hij werd 

gezien toen Hij opsteeg naar de hemel in de tweede Era. 

56 Vandaag voel je dat de omstandigheden helemaal niet gunstig zijn om over Mijn Werk te spreken. 

Maar de dag nadert, dat uw lippen onophoudelijk over Mijn woord zullen spreken, want de pijn, de 

benauwdheid, de angst en de verwarring van de mensen zullen trachten van u te vernemen al wat Ik u 

gegeven heb. 

57 Ook nu nog ben Ik bezig jullie voor te bereiden en te onderrichten, opdat jullie zullen weten hoe 

jullie Mijn leer moeten verkondigen met woorden en werken, want de mensheid heeft genoeg van 

huichelaars. Vorm een gehoorzaam gezin, verenig je denken, je wil en je bestemming met de band van 

spiritualiteit, en je zult sterk en onsterfelijk zijn. 

58 Er wachten de mensheid grote beproevingen; blijf waakzaam en biddend in elke pijn en ramp. Veel 

leed zal worden verzacht, ander leed zal niet plaatsvinden omdat het zal worden tegengehouden door hen 

die bidden. 

59 Wanneer volgelingen van andere denominaties en sekten zien dat grote scharen dit volk volgen, 

zullen uit die denominaties degenen opstaan die u vervolgen. Maar vrees niet, want als gij kalm blijft, zal 

de Heilige Geest woorden van licht op uw lippen leggen, die de lasteraars het zwijgen zullen opleggen. 

60 Ik geef jullie niet het moordzwaard om jezelf te verdedigen, Ik geef jullie het zwaard van de liefde. 

Elke flits van zijn licht zal een deugd zijn die van hem uitgaat. 

61 Hoeveel welgevallen zult gij bij den Vader vinden, wanneer gij de menigte der vervolgers van mijn 

werk door uw woorden overwint en hen door uw werken van liefde tot mij brengt. 

62 Dit is het onderricht dat Ik u in het tweede tijdperk heb gegeven en dat gij reeds vergeten waart. 

63 Het menselijk verstand zal onrust lijden, wanneer het tracht de leer van de Trinitarisch-Mariaanse 

geest te begrijpen. Want de gematerialiseerde mens is onwennig tegenover het spirituele. 

64 Ik ben gekomen om Mijzelf opnieuw te openbaren in deze wereld en om de mensheid te doen 

begrijpen dat Ik niet op een hoogte ben (van de hemel) die jullie niet kunnen bereiken. Ik leer jullie de 

vorm van het verheffen van je geest door gebed, totdat je Mijn Aanwezigheid vindt en je geest dichter bij 

Mijn Goddelijkheid brengt door een leven gewijd aan het goede. Alleen zij die in Mijn Wet leven, weten 

dat Ik inderdaad in de mens ben en dat dit geen figuurlijke uitdrukking is. 
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65 Gij die naar Mij luistert, verhindert uw begrip van de geestelijke leringen niet. Laat uw licht niet 

verduisteren en laat niet toe dat uw hart, dat gevoelig en verfijnd is op de ogenblikken dat het Mijn woord 

hoort, weer onverschillig en koud wordt. Je hebt al geproefd van de vreugden die de wereld schenkt, je 

hebt de honing al gekend. Kom nu en geniet van de vruchten van de boom die ik geplant heb. Maar als je 

je honger gestild hebt, pas dan op dat je niet terugvalt op die manier. Bedenk dat het niet goed voor u is 

om datgene wat Ik u uit genade heb gegeven, mee te slepen in het slijk. 

66 Hoort mijn woord, dat bindingen der duisternis wegrukt en in iedere geest licht ontsteekt, opdat gij 

in de toekomst de goede weg kunt gaan, en evenzo ook het verbodene herkent en kracht vindt in uzelf, om 

niet in verzoeking te vallen. Hij die dit onderricht heeft ontvangen, kan zichzelf niet langer onwetend 

noemen. Hoort en verstaat Mij, discipelen, heden, daar Ik nog bij u ben in dit woord. 

67 Hij die in de wereld een ondergeschikte is geweest, zal niet verbaasd zijn als ik hem instructies 

geef. Hij die meester is geweest, vergeet zijn trots en wees Mijn dienaar. Dan zult u allen Jezus' liefdevolle 

manier begrijpen om bevelen te geven aan Zijn discipelen. 

68 Onderwerp je vrije wil aan Mijn wet en je geweten, en je zult je niet geknecht voelen, maar 

waarlijk vrij. 

69 Juist nu, nu het onkruid zich over de gehele aarde heeft verspreid, zeg Ik u, dat gij u moet 

voorbereiden om Mijn arbeiders te zijn, om Mijn zaad van vrede te zaaien. Laat ieder van Mijn 

uitverkorenen in deze tijd in zichzelf de vraag stellen of hij, voordat hij dit woord hoorde, niet gelouterd en 

gestaald is in pijn, en vaak beproefd in datgene wat hem het dierbaarst is. 

70 Verkrijg overtuiging en geloof, luister naar Mij zonder vermoeidheid en zonder gewend te raken 

aan deze manifestatie. Kijk, Ik zal u niet verrassen in uw slaap op de dag van Mijn vertrek. Vandaag zien 

jullie dat dit jaar voorbijgaat en een ander komt, maar Mijn Woord bereikt jullie onveranderlijk. Maar het 

jaar 1950 zal komen, en dan zullen jullie Mij niet meer in deze vorm horen. 

Dan wil ik dat je gesterkt wordt en overvloedig in onderricht. 

71 Bestudeer Mijn werk, dat Ik heb geopenbaard door al Mijn stemdragers, heb geen voorkeur. 

Bedenk dat ik tot allen kom en de waarheid door allen spreek. Willen jullie dat het jaar 1950 aanbreekt 

zonder Mijn Aanwezigheid te hebben gebruikt en Mijn Leer te hebben geleerd? Wachten jullie op de 

wereld, die ongelovig is aan Mijn manifestatie als de Heilige Geest, om jullie te overvallen en jullie, zwak 

bevonden, uit te roeien? Wilt gij dat de regeringen der aarde, wanneer zij tweedracht en verwarring onder 

u ontdekken, wetten maken om uwe schreden te stuiten? Hoe zoudt gij jammeren, tegenwoordige 

geslachten, indien gij de vervulling van deze profetieën zoudt aanvechten! Hoe hard en droevig zoudt gij 

dan uw bestaan maken, en hoeveel doornen zoudt gij achterlaten op het pad van hen die na u komen! Sta 

op vol liefde en hoop, ik heb je nog veel te onthullen en toe te vertrouwen. 

72 Wanneer je door een beproeving gaat, twijfel dan niet. Wees aandachtig, opdat gij ziet hoe de 

Meester u in elke kritieke situatie bevrijdt van alle kwaad; dan zult gij uw geest voelen ontplooien en 

sterker worden. Bedenk dat niemand immuun is voor pijn, dat zij die Mij het meest hebben liefgehad en 

Mij het meest hebben gevolgd, degenen zijn die hun hart het meest hebben voelen bloeden. "Wie Mij wil 

volgen, neemt zijn kruis op". - Waarom zijn velen achterop geraakt op het pad?..: Omdat de liefde die ze 

dachten te voelen niet waar was. 

73 Vergeestelijk uzelf, vermijd het nutteloze en het lichtzinnige, streef niet langer naar de ijdelheden 

van de wereld, noch zoek de geestelijke deugden als louter versiering van uw geest, opdat gij bewonderd 

zult worden. Verfraai je geest met de deugden die Ik je heb geleerd in Mijn lessen van liefde. 

74 Ik wacht op jullie op de top van de berg, waar ik jullie je beloning zal geven. Wend je blik niet af 

om de sporen van je verleden te overpeinzen. Ga rustig je weg, zonder de doornen te voelen die je zelf 

hebt gestrooid, en bereik de top van je volmaaktheid waar Mijn licht schijnt. Eenmaal daar, zul je eindelijk 

Mijn Wet van Liefde zegenen. 

Mijn vrede zij met u! 
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Aanhangsel  

Opmerkingen 
 

Noot 1 

In vroegere tijden en in het oude Israël werden hoogwaardigheidsbekleders bij hun installatie met olie 

gezalfd. Maar zij zalfden ook de zieken met olie voor hun genezing, vooral met etherische oliën. Maar nu 

in het Geestelijk Werk moeten de materiële middelen verdwijnen en is handoplegging met gebed 

voldoende. 

Noot 2 

In dit Openbaringwerk is de term "geestenwereld" een vast begrip. Hieronder verstaat men de 

beschermgeesten van het licht, die in dezelfde tijd waarin Christus als de Heilige Geest terugkeerde, zich 

door middel van uitverkoren instrumenten bekend mochten maken om onderricht, raad en hulp te geven. 

Noot 3 

De term "inspiratie" wordt soms gebruikt voor het proces van overdracht van goddelijke manifestaties 

door de verrukte stemdrager, zoals hier het geval is, terwijl het gewoonlijk een inspiratie betekent die in de 

geest van de ontvanger stroomt terwijl hij volledig bij bewustzijn is. 

Noot 4 

De verwarde, aan de aarde gebonden zielen, die vreedzaam in de ruimte ronddwalen, veroorzaken 

ziekten en verwarren de geesten van zulke mensen, wier zielen verzwakt zijn door de gevolgen van hun 
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overtredingen. Christus roept ons op ervoor te zorgen dat zowel in de ontslapenen als in de nog 

geïncarneerde zielen het Licht van de Geest weer de leiding krijgt. 

Noot 5 

Vanaf de tijd dat de geesten als vonken uit de Goddelijke Geest voortkwamen tot aan hun incarnatie op 

een stoffelijke wereld, die inmiddels geschapen is, ligt een eeuwigheid, waarin vele evoluties hebben 

plaatsgevonden, die echter niet in dit kader kunnen worden behandeld. Als men deze immens lange 

periode achteraf overziet, en bovendien probeert deze in enkele woorden te schetsen, zal dit tot 

vertekeningen leiden, zodat de onderhavige tekst niet als een volledige, chronologisch exacte 

opeenvolging van gebeurtenissen mag worden beschouwd. 

Noot 6 

Niet alleen materiële goederen, maar ook onze neigingen tot aanzien, eer en macht, tot afgunst, nijd en 

twist, tot genoegens en ondeugden, zijn als slavenkettingen die het onze geest onmogelijk maken naar de 

geestelijke hoogten op te stijgen en te "schommelen" waar zijn thuis is. 

Noot 7 

Er bestaat een zeer wijdverbreide opvatting dat de "duivel" of Satan de oorzaak van het kwaad is, of 

het kwaad bij uitstek is. Welbekend zijn de populaire uitdrukkingen als: "Deze man draagt de duivel in 

zich" of "De duivel brengt de hele wereld in verwarring en zet mensen tegen elkaar op". Men stelt zich een 

machtig geestwezen voor en associeert dit met Lucifer, de machtige eerste geest van het licht. Zij die deze 

mening zijn toegedaan, schrijven aan God toe dat Hij het kwade schiep in de geest Lucifer. Maar ons 

verstand en onze opvatting van de rechtvaardigheid van God verzetten zich er reeds tegen te 

veronderstellen dat het Opperwezen, de Geest van liefde, wijsheid en macht, iets zo absurds zou hebben 

geschapen. Het kwaad kan niet van God komen. Als er een geest geschapen zou zijn om ons tot het kwade 

te verleiden, zou dat de ontkenning van Gods barmhartigheid betekenen. Het kwaad bestaat echter en kan 

niet worden ontkend. En als het bestaat, moet het een oorzaak hebben, en de vraag dringt zich op: Wat is 

het kwaad? - Het is de verkeerde toepassing van onze vrije wil, de verwerping van Goddelijke leiding en 

orde, de ontkenning van het goede. Zo begon het kwaad kort na de geestelijke Schepping, toen een deel 

van de geestelijke wezens, onder leiding van Lucifer, zich tegen de Wil van God keerde. Lucifer gaf aldus 

de aanzet tot de ontwikkeling van het kwaad, en hij werd tegelijkertijd het eerste slachtoffer van zijn 

slechte daad toen hij uit de gemeenschap met God werd verdreven, met ernstige gevolgen. Lucifer is dus 

niet de oorzaak van het kwaad, en hij kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de auteur van het 

kwaad dat de wereld vandaag beheerst. 

God heeft zijn deugden in onze geest gelegd, en Hij spoort ons aan door de stem van het geweten om 

ze na te volgen. Jezus heeft ons door zijn onderricht en voorbeeld laten zien hoe wij ons leven moeten 

leiden. E r is ons geleerd lief te hebben - met haat. E r is ons geleerd nederig te zijn - wij zijn arrogant en 

ijdel. Hij leerde ons elkaar te vergeven - wij zijn wraakzuchtig en wraakzuchtig. Hij spoorde ons aan tot 

vrede - wij voeren oorlogen. Hij leerde ons spiritueel te zijn - wij jagen alleen materiële dingen na. Door 

de verkeerde uitoefening van onze vrije wil doen wij het tegendeel van Gods wil. Lager passies en 

begeerten van het lichaam, hoogmoed, ijdelheid, eigenliefde, d.w.z. de onvolkomenheden van de mens: 

Dit zijn de oorzaken van het kwaad. Naarmate de mensheid toenam, namen ook de onvolkomenheden toe. 

Deze stralen corrumperende gedachten, ideeën en gevoelens uit, en vormen een macht die de mensen 

beïnvloedt. Het is een fatale cirkel: het kwaad gaat uit van de mens, ontwikkelt zich tot een onzichtbare, 

sinistere macht, die weer op de mens terugvalt en hem tot slaaf maakt. De invloed van deze kracht is zo 

enorm dat de mensen uiteindelijk geloven dat het een groot geestwezen moet zijn. - — 

In sommige godsdiensten is daarom een aparte godheid van het kwaad geschapen, en de mensen zien 

zichzelf als onschuldige slachtoffers van een wispelturige, boze god. 

Maar zelfs in christelijke godsdiensten is er een wijdverbreid geloof dat de duivel de auteur is van alle 

kwaad. Men heeft letterlijk oude symbolische voorstellingen van het kwaad genomen, zoals de duivel als 

een afzichtelijke zwarte figuur met horens en staart. Men wil dit geloof - of beter gezegd bijgeloof - niet 
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opgeven tegen beter weten in, omdat het gemakkelijker is het excuus aan te voeren dat de duivel het kwaad 

in de mensheid veroorzaakt, dan te erkennen dat onze eigen onvolkomenheden de werkelijke oorzaken van 

het kwaad zijn. In het voorgaande is gezegd dat slechte gedachten de mensen beïnvloeden. Voor een beter 

begrip zij vermeld dat de genoemde kwade uitstralingen van de mensen worden opgenomen door de 

ontelbare duistere zielen die rusteloos op aarde ronddwalen in de nabijheid van de mensen, en steeds meer 

tegen de mensen worden gebruikt. Maar wij moeten hier niet het bijgeloof koesteren dat dit "duivelse 

geesten" zijn; integendeel, het zijn ongelukkige zielen die tijdelijk in verwarring zijn, maar die te zijner tijd 

hun bevrijding en verlossing zullen beleven. 

Is er geen manier om aan de fatale invloed van het kwaad te ontsnappen? Die is er wel, en God heeft 

ons ook de wapens verteld om tegen het kwaad te vechten. Het zijn spirituele wapens: Gebed, intieme 

gemeenschap met de Hemelse Vader. Spirituele meditatie, waarbij innerlijke kennis wordt bereikt. De 

vervulling van Zijn wet. Geloof in zijn openbaringen. De praktijk van de liefde. Wie deze wapens 

gebruikt, kan niet alleen de invloeden van het kwaad afweren, maar zijn eigen gedachten en gevoelens van 

goedheid, liefde en vrede bestrijden op doeltreffende wijze het kwaad en helpen ongelukkige zielen om uit 

hun slavernij te komen. 

Noot 8 

In de oorspronkelijke Spaanse tekst is het woord voor "helper" "cirineo", dat is afgeleid van de naam 

van de man die Jezus hielp zijn kruis te dragen toen Hij bezweek onder het gewicht ervan. Zijn naam 

Simon van Cyrene in het Spaans is Simon C i r i n e o . 

Noot 9 

In deze passage, zoals in vele andere, zegt de Goddelijke Meester dat wij na 1950 Zijn Woord niet 

langer zullen ontvangen door het menselijk verstand. - In die tijd kwam een tijdperk ten einde, dat duurde 

van 1866 tot eind 1950, waarin de Heer individuele mannen en vrouwen uitkoos en voorbereidde om Zijn 

werktuigen te zijn. Wanneer zo'n instrument door de hemelse Vader waardig en zuiver van hart werd 

bevonden, zou Zijn Geest het verstand van de stemdrager verlichten en in een staat van verrukking zouden 

zijn lippen woorden van waarheid en wijsheid van God spreken. - Het was het begin van het "derde 

tijdperk", het tijdperk van de Heilige Geest, ingeluid door de wederkomst van Christus in de Geest, in het 

"Woord". - De genoemde periode was voor de opvoeding en voorbereiding van de hoorders, en God 

beperkte die vanaf het begin opdat Zijn kinderen niet gewend zouden raken aan de comfortabele manier 

van het ontvangen van Zijn openbaringen, maar hun eigen inspanningen zouden doen om zichzelf te 

vergeestelijken. 

Ook na 1950 heeft de hemelse Vader Zich geopenbaard, maar niet langer door de menselijke geest in 

een staat van verrukking, maar door middel van instrumenten die Hij gemachtigd heeft om Zijn inspiratie 

te ontvangen en door te geven. - Wij leven in het tijdperk van de Heilige Geest, en Gods Geest breekt op 

vele plaatsen op aarde door om Zich aan Zijn kinderen te openbaren. Overal waar Hij kinderen vindt die 

hun hart in liefde en zuiverheid voor Hem openen en zich door Zijn Geest laten inspireren, maakt Hij Zich 

bekend - aan sommigen door Zijn Woord, aan anderen door geestelijke visioenen of profetische dromen. 
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Studie van de ziel - vanuit een spiritueel perspectief*. 
* De basis van deze studie is het "Boek van het Ware Leven" en andere Nieuwe Openbaringen. 

De term "ziel" is bij de mensen bekend, maar zij hebben verschillende meningen over wat de ziel is. 

Het is bekend dat het een bestanddeel van de mens is en hem opneemt in de triade van lichaam - ziel - 

geest. Drie onderdelen die de eenheid "mens" vormen, elk onderdeel heeft een andere taak. 

Het lichaam is het zichtbare, stoffelijke deel van de mens; het dient als een beschermend omhulsel voor 

de ziel en de geest en is tegelijk hun instrument om met de buitenwereld te kunnen communiceren. 

Aangezien het lichaam zichtbaar en tastbaar is, is het in de loop der tijden door wetenschappers bestudeerd 

en onderzocht, zodat wij de grootste kennis hebben van zijn functies en zijn wonderbaarlijke mechanisme. 

Het functioneert zo perfect en logisch dat velen vergeten zijn dat er een zeer wijze geestelijke kracht achter 

zit. 

Over de andere twee componenten van de mens is de kennis minder zeker en gedeeltelijk vaag. 

Aangezien zij onzichtbaar zijn en niet experimenteel kunnen worden bestudeerd, is het voor de wetenschap 

zeer moeilijk om de aard en de taak van ziel en geest naar behoren te verklaren. En toch is het heel 

belangrijk om er duidelijkheid over te hebben, want als we erin slagen de sluier van het onbekende op te 

lichten, krijgen we ook een precieze kennis over de zin en het doel van het aardse leven van de mens. Ons 

verstand alleen is hiertoe echter niet in staat, want geestelijke dingen kunnen alleen geestelijk worden 

begrepen en uitgelegd. Maar Gods Geest openbaart deze geheimenissen door mensen die Hij heeft 

voorbereid om zijn ingevingen te ontvangen. Door deze instrumenten heeft God ons de kennis 

geopenbaard die ons beperkte verstand kan bevatten. 

De materiële, zichtbare schepping van de wereld bestaat sinds onvoorstelbare tijden; maar daarvoor 

was er reeds een geestelijke schepping. De schepper ervan is God, de Oorspronkelijke Geest van 

eeuwigheid. In het centrum van Zijn wezen brandde het vuur van volmaakte liefde, dat Zijn voornaamste 

kenmerk is. Maar wat is het nut van de hoogste liefde als die niet kan worden doorgegeven en dus 

bewezen? - Zo schiep God voor Zichzelf in een geestwezen een vat waarin Hij Zijn liefde, Zijn wijsheid, 

Zijn licht en ook Zijn scheppingskracht kon leggen. Het was een wezen, voortgekomen uit Gods hart van 

liefde, een beeld van God, omdat het dezelfde goddelijke eigenschappen in zich droeg. Aangezien het een 

zuivere spiegel van het goddelijke licht was, was de benaming "Lucifer" of "lichtdrager" er op zijn plaats. 

Dankzij goddelijk gezag kon dit eerst geschapen wezen scheppend actief zijn, en weldra kwamen er 

andere, gelijkwaardige wezens uit voort, maar met minder kracht. Ook zij waren kinderen van Gods liefde, 

in stralend licht, in hoogste volmaaktheid. Zo ervoer God de onuitsprekelijke vreugde om zijn liefde 

weerspiegeld te zien in de ontelbare geestenwezens. 

De eerst geschapen geest was dolgelukkig, maar als een door God geschapen wezen was hij gebonden 

aan de wil van de Schepper. 

Maar God wilde dat hij zich vrij kon ontwikkelen, want dat is het kenmerk van een goddelijk wezen. De 

liefde van Lucifer voor zijn schepper moest zo overweldigend zijn, dat zij alleen beslissend was voor de 

vrijwillige onderwerping van zijn wil aan de goddelijke. God wilde dit bewijs van liefde van zijn eerst 

geschapene ontvangen, en gaf hem daartoe volledige vrijheid van wil. Ook de ontelbare geestwezens 

bezaten de vrije wilsbeslissing, waren dus niet onderworpen aan de moet-wet van de schepping, maar als 

kinderen van God vrij beslissende wezens. God onderwees hen door het geweten, dat hoorbaar was als 

stem en uitdrukking van zijn wil in hun geest. Zij moesten de stem van het geweten volgen, niet onder 

dwang, maar in vrije wilsbeslissing, als antwoord op de grote liefde die God hun betoonde. 

Het is kenmerkend voor de vrije wil dat hij in zichzelf de verborgen prikkel in zich draagt om het 

tegendeel te doen van wat het geweten adviseert. Zo waren er voortdurend tegenstellingen in de geestelijke 

wezens, waardoor zij voortdurend in vrije strijd moesten beslissen: de goddelijke deugden te 

verwerkelijken of hun tegendeel te doen. Gedurende lange perioden heerste de goddelijke stem van het 

geweten en was alles in orde. Maar er kwam een tijd dat Lucifer niet langer gehoorzaamde aan de 

spirituele leiding van zijn Schepper. De heerlijkheid van het eerste geschapen wezen was zo groot dat hij 

zich erdoor liet verblinden. Lucifer zag de ontelbare wezens die zijn wil had doen verschijnen, en hij 

voelde zich hun voortbrenger, hoewel hij wist dat hij de macht daartoe van God had ontvangen. De 

geschapen geesten kon hij zien, maar niet de bron van de kracht, daar God Zich slechts bij zeldzame 
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gelegenheden een zichtbare gestalte geeft, ter wille van Zijn kinderen. In zijn waan geloofde Lucifer 

uiteindelijk dat de bron van kracht in hemzelf lag en hij verhief zichzelf tot de enige heerser over 'zijn' 

geesten, die hij ervan wist te overtuigen dat niet God maar hij, Lucifer, hun schepper was en dat zij zich 

aan zijn wil moesten onderwerpen. 

Lucifer had besloten tegen zijn schepper in te gaan. Nu moesten de ontelbare geestelijke wezens ook 

beslissen, de vrije wil kon kiezen. - De lichtstraal van God verlichtte hen en zij voelden hun goddelijke 

Vader, hoewel zij Hem niet konden zien. Zij voelden Zijn liefde en hoorden Zijn stem in hun geweten. - 

Aan de andere kant stond Lucifer, bij wie zij heel goed een verandering van wil bemerkten. Maar omdat 

zij hem konden zien en hem in liefde waren toegewijd als hun directe producent, gaven zeer velen gehoor 

aan zijn verzoek, onderwierpen zich aan zijn wil en streefden daardoor van God weg. Een gedenkwaardige 

verandering vond nu plaats met deze afvallige geesten. 

De liefde, het centrum van de Goddelijke vonk, moest zich van de geesten scheiden nadat zij tegen hun 

Schepper hadden besloten. Daardoor ontdeden zij zich van de goddelijke levenskracht, en de vaten en 

organen van uitvoering (zielen) die zonder de geest overbleven, verhardden zich tot een zielesubstantie. 

In Zijn alwetendheid wist de Schepper dat een groot deel van Zijn kinderen de grote liefdestest niet zou 

doorstaan, en Hij had Zijn plan klaar: Niet de vernietiging van de afvalligen, maar hun terugkeer. Omdat 

de geestelijke wezens zich van God hadden afgekeerd door de verkeerde uitoefening van hun vrije wil, 

wilde Hij hen met veel geduld voorbereiden en onderwijzen - op een oneindig lange en moeizame weg, ver 

van het huis van Zijn Vader - opdat zij de weg naar het hart van Zijn Vader weer zouden vinden. God 

greep de zielesubstantie van Lucifer en die van de ontelbare wezens die aan Hem waren toegewijd, loste 

die op in de kleinste deeltjes en vormde die opnieuw tot de zichtbare, materiële schepping. - Dit is voor het 

verstand onbegrijpelijk; alleen hij die reeds geestelijke kennis bezit, kan het met een voorgevoel vatten. 

Voor de wetenschapper is het een last om de stelling te erkennen dat de materie, de materie, gerichte, 

verharde ziele-substantie is. Maar tegen deze achtergrond kunnen we de woorden begrijpen uit de brief 

van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 19, namelijk dat het hele schepsel kreunt en met 

ons wacht op zijn verlossing. 

In het voor onze begrippen oneindig lange proces van ontwikkeling moet de ziel-substantie 

voortdurend veranderen, transformeren, tot steeds nieuwe en hogere levensvormen. Dit maakt het ook 

begrijpelijk waarom materie vergankelijk is, d.w.z. waarom zij voortdurend in een proces van "sterven en 

worden" is. Met andere woorden: De materie heeft geen eeuwig bestaan, want zij is slechts de bedekking 

van geestelijke zielsstoffen, die zich hoger moeten ontwikkelen en daarom niet eeuwig in dezelfde 

bedekking kunnen blijven. De materie zelf bestaat uit dezelfde zielssubstantie, maar zij staat nog aan het 

begin van haar ontwikkeling en moet daarom als lagere levensvorm de reeds hoger ontwikkelde 

levensvormen in de schepping dienen. Terwijl deze normaal onzichtbaar voor ons zijn, is materie 

zintuiglijk waarneembaar voor ons, omdat ook ons lichaam bestaat uit materiedeeltjes, dus uit 

gecondenseerde zieledeeltjes van dezelfde lagere trilling. 

De in de stoffelijke schepping gebonden zielsdeeltjes moeten zich in de loop van het 

ontwikkelingsproces verenigen als een kristalformatie. De opwaartse ontwikkeling begint in het 

mineralenrijk en zet zich voort in het planten- en dierenrijk. Dit moet zo worden opgevat dat bijvoorbeeld 

in het dierenrijk de ziele-eenheden van grote hoeveelheden minuscule dieren na een langere 

ontwikkelingsperiode bij het afsterven van hun omhulsel worden samengevoegd tot een grotere eenheid, 

zodat een reeds hoger ontwikkelde ziele-substantie ontstaat die zich verder ontwikkelt in een groter dier. 

Dit proces wordt verschillende malen herhaald totdat uiteindelijk bij slimme dieren de ziel haar hoogst 

mogelijke rijpheid in dit stadium van ontwikkeling heeft bereikt. Verscheidene van zulke zielen worden 

dan samengevoegd tot een nieuwe eenheid volgens het goddelijke verlossingsplan, dat geen stilstand duldt 

in de opwaartse ontwikkeling, en resulteren in een menselijke ziel. De ontwikkeling van de ziel over de 

scheppingsgebieden van het mineralen-, planten- en dierenrijk duurt miljarden jaren, en zij wordt geleid 

door Gods geest door zijn ontelbare leger van lichtgeesten, die zijn wil overbrengen en uitvoeren volgens 

de natuurwet. 

De getrainde ziel staat nu klaar. Het heeft krachten en vermogens verworven op zijn weg door de 

verschillende koninkrijken van de natuur, en wacht op het laatste stadium van zijn ontwikkeling: de 

incarnatie in de mens. Het nadert de geliefden op aarde, en bij de voortplanting wordt het in de baarmoeder 
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van de toekomstige moeder gelegd. Maar nog steeds ontbreekt het essentiële voor de ziel om haar hoogste 

perfectie te bereiken. Kort voor de geboorte van de nieuwe aardeburger leidt God een geest in de ziel, die 

gereed is voor de eerste incarnatie. Daardoor is de geest weer compleet: De twee delen van deze eenheid 

streven nu samen naar de uiteindelijke ontwikkeling tot volmaaktheid, die ook nog een lange tijd in beslag 

neemt en vele reïncarnaties omvat, dus meerdere levens op aarde in verschillende tijdperken. 

In het geval van reïncarnatie is de geest-ziel eenheid gereed om bezit te nemen van een nieuw aards 

lichaam, maar zelfs dan, bij de conceptie, gaat de ziel eerst alleen de moederschoot binnen en maakt 

contact met de ontluikende levenskiem. De geest komt pas later in zijn zielenbedekking, in sommige 

gevallen vroeger, in andere later, maar niet later dan drie dagen voor de geboorte. - Daar de ziel uit 

ontelbare minuscule deeltjes bestaat, die niet absoluut onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn, neemt zij 

tijdens het voortplantingsproces ook zielsdeeltjes van de ouders in zich op, waardoor - behalve de 

aantrekkingskracht van verwante zielen - de overerving van sommige ouderlijke disposities kan worden 

verklaard. 

Nadat in het voorgaande de oorsprong en de ontwikkeling van de ziel zijn uiteengezet, zullen nu haar 

aard en enkele van haar taken in het leven van de mens worden belicht. Allereerst moet nog eens duidelijk 

worden gemaakt dat de ziel niets aards-materieels is, maar een onzichtbare, etherisch-geestelijke kracht. 

Het kwam eens als een zelfstandig wezen uit Gods geest voort en heeft, na een eeuwigheid van 

boetedoening door de goddelijke scheppingen, zijn weg teruggevonden naar zijn oorspronkelijke doel. - 

Ruimtelijk gezien strekt de ziel in de mens zich uit over het gehele menselijke lichaam; net als het 

zenuwstelsel verdeelt zij zich over alle organen en delen van het lichaam. Het bezielt het lichaam, dat 

zonder het levenloos zou zijn en dat, wanneer het ervan wordt losgemaakt, het als een levenloos omhulsel 

achterlaat. Praktisch denken en willen, zintuiglijk voelen en gewaarworden, evenals horen, zien, proeven 

en ruiken zijn functies van de ziel. Het is de innerlijke, stuwende kracht van het stoffelijk omhulsel, en 

alleen hij die de gave van het geestelijk zien heeft, kan het aanschouwen en waarnemen dat het geheel de 

vorm heeft van de overeenkomstige menselijke vorm; vandaar dat het ook het astrale lichaam wordt 

genoemd. 

De ziel is, samen met het eigen afweersysteem van het lichaam, verantwoordelijk voor de gezondheid 

van het lichaam. Als het ongestoord en harmonieus kan vibreren, vormt het een beschermende muur tegen 

allerlei ziekteverwekkers. Indien deze echter reeds het menselijk lichaam zijn binnengedrongen, gaat de 

ziel, in wisselwerking met de lichamelijke verdedigingsfuncties, onmiddellijk de strijd met hen aan om ze 

onschadelijk te maken of te verdrijven. Het is een echt gevecht, waardoor verhoogde temperaturen worden 

veroorzaakt, die wij kennen als koorts. - De ziel heeft ook een rol te spelen in het voeden van het lichaam. 

De fijnere levenskrachten van het voedsel dat het lichaam tot zich neemt, worden door de ziel doorgegeven 

aan alle organen van het lichaam, zodat elk van hen de subtiele zielsenergieën kan ontvangen die hem ten 

goede komen. Maar wanneer wij te veel eten en drinken, voelen wij onze ziel dof en traag worden, omdat 

zij te veel in beslag wordt genomen door lichamelijke beslommeringen en daardoor haar veerkracht voor 

enige tijd heeft verloren. 

Deze kleine studie zou onvolledig zijn, indien niet ook de verhouding tussen ziel en geest werd 

verklaard, en indien niet werd gezegd wat de geest is en welke taken tot haar behoren. Ten eerste, wat het 

niet is: het moet niet verward worden met "geest". De geest in de mens is een vonk van de Goddelijke 

Geest, van de Goddelijke Liefde, van het Goddelijk Licht. Het draagt alle goddelijke eigenschappen in 

zich, vandaar dat God ons Zijn gelijkenissen noemt, en wij Hem Vader mogen noemen. Niettemin moet 

onze geest voortdurend kracht putten uit de bron van zijn oorsprong: door gebed en geestelijke verheffing, 

alsmede door de studie van goddelijke openbaringen. Alleen zo kan zij actief en levend blijven en de mens 

de liefde, wijsheid en kracht geven om Gods geboden te vervullen. 

De menselijke geest - van goddelijke oorsprong - werd door de Schepper in Adam geplaatst, volgens 

het bijbelse verslag van God die zijn levensadem in Adams neusgaten blaast. Sindsdien wordt deze 

onzichtbare daad van genade herhaald bij de geboorte van ieder mens, wanneer de geest in de ziel wordt 

ingebed. De ziel vormt als het ware de bedekking voor de geest, zoals het lichaam de bedekking is voor de 

ziel. De taak van de geest is nu de ziel te verlichten, haar te doordringen van de goddelijke deugden. Maar 

bij deze inspanningen mag de geest de ziel niet dwingen; zij moet zich in vrije beslissing ondergeschikt 

maken aan de leiding van de geest. 
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De in de mens geïncarneerde ziel richt zich eerst volledig tot het lichaam en is bereid al zijn wensen te 

vervullen. En in dezelfde mate als het lichaam zich ontwikkelt, worden ook de aards-sensuele kwaliteiten 

van de ziel sterker, die zij nog in zich draagt van haar lange weg van ontwikkeling. Hier begint nu de taak 

van de geest. Met liefde en geduld moet hij de ziel door het geweten onderrichten dat zij de lagere en 

slechte neigingen moet wegdoen en de aardse begeerte van het lichaam - indien ongeoorloofd - moet 

overwinnen. Als de geest gehoor vindt bij de ziel, dan heeft hij een groot succes behaald, ook al zijn er 

steeds weer terugvallen, waarbij de ziel de aardse begeerten van het lichaam vervult. Als de ziel open blijft 

staan voor de vermaningen van de geest, kunnen de geestelijke deugden steeds meer tot haar doordringen, 

en tegelijkertijd wordt zij steeds meer immuun voor de verkeerde begeerten van het lichaam. De gevolgen 

van deze verandering worden dan zichtbaar in de emanaties van de mens: Het is een man van goede 

gedachten en zuivere gevoelens; hij geeft blijk van nederigheid, geduld en vriendelijkheid, alsook van 

naastenliefde. Wanneer het uur van de dood komt, verlaten geest en ziel het aardse lichaam in volle 

harmonie en grote vreugde, omdat zij weten dat gelukzaligheid en vrede hen in het hiernamaals wachten. 

Als één gaan zij voort op de weg die voor hen in het geestelijk koninkrijk is uitgestippeld, totdat zij de 

hoogste volmaaktheid hebben bereikt die zij hadden toen God hen als geestelijke wezens schiep. Hiermee 

is Gods heilsplan voltooid en is de terugkeer van de "verloren zoon" een feit. 

Maar het verloop van een mensenleven kan ook heel anders verlopen. Wanneer de ziel zich verzet 

tegen de leringen en de aansporingen van de geest, stelt zij zich meer en meer open voor de eisen van het 

lichaam en de lagere kwaliteiten in haar. De geest voert een wanhopige strijd en vraagt zijn hemelse Vader 

om kracht en wijsheid om dit te doen. Als de ziel in haar vrije wilsbeslissing hardnekkig alle invloeden en 

vermaningen van de geest verwerpt, wordt zij de slaaf van zinnelijke hartstochten, materiële begeerten en 

alle zelfzuchtige impulsen. Het zinkt zo laag dat de vonk van God erin gedwongen wordt tot inactiviteit; 

het wordt een gevangene in het mentale omhulsel; de mens is dan "geestelijk dood". - In dit stadium wordt 

het duidelijk dat geest en ziel twee verschillende machten zijn. Terwijl de geest tot ledigheid is 

veroordeeld en zich niet meer door het geweten laat gelden, leeft de ziel zeer intens in de "gewetenloze" 

mens (anders zou het lichaam levenloos zijn), en haar kwade ondeugden worden dan zichtbaar door de 

gedachten en woorden, door gevoelens en daden in de uiterlijke sfeer van de mens. God laat Zijn kind in 

deze verloren toestand niet in de steek. Wanneer de ziel de stem van het geweten niet wil horen, spreekt 

God tot haar door ziekten in haar stoffelijk lichaam en door menige ontbering. In vele gevallen begint de 

ziel zich dan te bezinnen en is zij bereid gehoor te geven aan de vermaningen van de Geest om zich te 

bekeren. Op deze wijze vindt een verandering plaats, en de ziel onderwerpt zich vrijwillig aan de leiding 

van de geest. Hij trekt het tot zich, doordringt het met geestelijke deugden, en zo bewandelen zij samen de 

moeizame weg van opgang, totdat God hen wegroept uit het aardse leven. 

Helaas zijn er ontelbare gevallen waarin de ziel volhardt in haar boze daden, ondanks de goede 

vermaningen van de geest door het geweten en ondanks de beproevingen. Wanneer zo'n ziel door de dood 

wordt verrast, zal zij in het hiernamaals ruw worden wakker geschud. Daar ontkomt het niet meer aan de 

stem van het geweten, dat het onophoudelijk beschuldigt: hetzij van veronachtzaming van de Goddelijke 

geboden, hetzij van slechte daden en onedele hartstochten. Deze zelfbeschuldigingen veroorzaken de 

grootste pijn voor de ziel en dienen om haar te zuiveren. Wanneer een ziel zich bewust wordt van haar 

overtredingen en er berouw over heeft, kan haar herleefde geest haar leiden, zodat zij stap voor stap haar 

slechte neigingen aflegt en de Goddelijke deugden in zich opneemt. In gevallen waarin een ziel hardnekkig 

blijft in haar goddeloosheid, bereidt zij voor zichzelf een ongelukkig bestaan voor. Aangezien het geen 

aards lichaam meer bezit en anderzijds ook niet in de geestelijke sfeer kan binnentreden, zwerft het 

doelloos over de aarde in de nabijheid van de mensen. Zij wordt dan aangetrokken door hen wier slechte 

gedachten, slechte daden en onedele hartstochten overeenstemmen met haar eigen aard. Het neemt "intrek" 

bij hen, beïnvloedt hen tot het kwade, en deze toestand kan leiden tot bezetenheid, waardoor het steeds 

erger wordt met zulke mensen. Aardgebonden zielen ondersteunen gewelddaden, verwarren de geest en 

veroorzaken ziekten; zij zijn een voortdurend gevaar voor alle mensen. Maar er is bescherming: Mannen, 

die hun leven richten naar Gods wil en goede gedachten en gevoelens uitzenden, worden daardoor 

omgeven als met een beschermende mantel, waartegen de kwaadwillige aanvallen van lagere zielen 

afketsen, omdat hun gefluister geen weerklank vindt bij deze mannen en onmiddellijk wordt afgewezen; 
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bovendien kunnen en moeten mannen van goede wil de benadeelde zielen helpen door hun gebed en het 

uitzenden van lichtende gedachten. 

God verhindert de slechte daden van duistere zielen niet omdat Hij hun vrije wil moet respecteren. 

Maar eens komt de dag - meestal na een zeer lange tijd - waarop de ziel moe wordt van haar ellendig 

bestaan en met afschuw terugkijkt op de wandaden, die zij heeft veroorzaakt. Als hij oprecht berouw toont 

en om vergeving en hulp vraagt, kan zijn geest op datzelfde ogenblik hulpvaardig tussenbeide komen en 

hem zachtjes leiden. Geesten van licht en engelen van God zijn dan ook beschikbaar om haar te helpen en 

te onderrichten. Nu kan het opstijgen beginnen, stap voor stap in de spirituele sfeer. 

De menselijke geest - als de goddelijke vonk in ons - staat tegenover het lichaam, terwijl de ziel tussen 

de twee in staat. Hij moet kiezen voor de geest of voor het lichaam, want hij kan geen twee meesters 

tegelijk dienen. Kiest hij voor de geest, dan is hij bereid het goddelijke in zich te ontvangen en zich aan de 

leiding van de geest te onderwerpen. Kiest zij voor het lichaam, dan onderwerpt zij zich aan de begeerten 

van het vlees, en de in haar bestaande neigingen kunnen zich dan ten kwade uiten. Praktisch gezien zijn er 

slechts twee polen, en daarom noemt de Heer in zijn onderricht de ziel, of haar functies zoals verstand, 

gedachten, gevoelens, enz. niet zo vaak als de geest en het lichaam. De "geest" wordt het vaakst genoemd - 

als het belangrijkste deel - waardoor het na de voorgaande uiteenzettingen begrijpelijk is geworden dat in 

de algemene verwijzing naar het geestwezen ook de ziel is begrepen, ook al is de volmaakte eenheid 

tussen "geest" en "ziel" nog niet bereikt. - In de Nieuwe Openbaringen spreekt de Goddelijke Meester zeer 

dikwijls over de strijd van de geest tegen de invloeden van het lichaam. Volgens de voorgaande 

uiteenzettingen moet dit zo worden verstaan, dat het een strijd is van de geest met de ziel, wanneer deze 

laatste geheel "vleselijk" is geworden, d.w.z. geheel in gebondenheid is geraakt aan de invloeden van het 

lichaam en alles wat stoffelijk is. Want het lichaam kan niet rechtstreeks door de geest worden geleid, 

maar alleen door de ziel. 

Met fijngevoeligheid voelde de grote dichter Goethe de twee tegengestelde krachten aan, en in zijn 

"Faust" legt hij de woorden in de mond van één persoon: 

"Twee zielen wonen "helaas!" in mijn borst, 

De een wil het uitmaken met de ander; 

De ene houdt in ruwe liefde lust 

Vastklampen aan de wereld met vastklampende organen; 

De andere tilt zichzelf met geweld uit het stof 

Naar de rijken van hoge voorouders." 

Hij spreekt van "twee zielen" in zijn borst: één kracht, de ziel, in gebondenheid aan de liefdesdrift en 

het aardse denken en willen. De andere kracht, de geest, wil zich bevrijden uit de greep van de zintuigen 

en het materialisme en zich verheffen tot de hoge sferen, tot de Goddelijke Geest waaruit hij is 

voortgekomen. Het is het conflict tussen geest en ziel wanneer de laatste de lagere verlangens van de 

lichaamsnatuur nog niet heeft overwonnen. 
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Profetie over de verandering van de aarde  30 

De wet van spirituele hogere ontwikkeling 
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de oorzaak van menselijk lijden  38-49 
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van de materiële werelden  48-50 

De bekering en verlossing van het Joodse volk 

in de derde tijd  55-62 
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Het belang van het erkennen van de eigen schuld en berouw  1-3 

De Heer wil door de mensen begrepen worden4-7 

De ware betekenis van het Avondmaal  8 

Goddelijke openbaringen verwijzen altijd 

over de geest en het spirituele  9-12 

Mededogen en onbaatzuchtige voorbede  13-17 

De Grote Menselijke Crisis  18-23 

De Heer openbaart zich in nederigheid  24-26 
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Waarde met God  27-29 
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De fasen van geestelijke ontwikkeling  1-6 
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De mensheid wankelt blindelings naar de afgrond53-56 
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Instructie 38 

Niemand is te arm om goed te doen op welke manier dan ook  9-11 

Hoe verlangt de Heer naar zijn nieuwe discipelen?  14-18 
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aan de hand van het voorbeeld van een echtpaar  50-66 

De goddelijke helper en beschermer  75-76 
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Het gebed  34-48 
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De zegening van het treinpersoneel  54-56 
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Vrede daarentegen, de vrucht van liefde en nederigheid.  58-60 
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Vormen van Gods manifestatie op aarde  1-2 
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Christelijke deugden  49-50 
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Geestelijk leven  26-28 
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Verbanning en tranen  61 

 

Instructie 44 
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De grootheid en betekenis van het nieuwe woord van God 
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De zorg van de hemelse Vader voor Zijn kinderen.  48 
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van het Woord van God  43, 49-53 
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Zie, ik sta aan de deur en klop 1 - 7  

Doe voorbede voor de volkeren, opdat Gods Geest in hen 

moge zijn. 

kan 12 onthullen 

De mens - de "verloren zoon" van het Koninkrijk der 

Hemelen 

Spiritueel gebed heeft de lippen niet nodig  

werken 13 - 21  
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36-37 
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40-41 

 

Maria werd geestelijk gemaakt door Jezus' woorden aan 

het kruis. 
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Mensen erkennen de wijsheid en liefde van God 9 
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