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Opmerking over deze kwestie:  
 

Dit deel is getrouw aan de inhoud van de bovengenoemde oorspronkelijke Duitse vertaling bewerkt 

voor het vertaalprogramma https://www.deepl.com/translator, DeepL, ProVersion, 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 tot nu toe 

verschenen delen van mijn persoonlijke, spiritistische voorbeeld op mijn homepage beschikbaar om 

gratis als PDF te downloaden, evenals 5 dichtbundels in het Duits en Engels die gebaseerd zijn op het 

Boek van het Ware Leven.  

De Heer riep me in Zijn dienst in 2017. Ik heb deze geschiedenis in de bovengenoemde 6 delen 

opgetekend, met vermelding van de datum van elk deel. Het bevat vele dromen, visioenen, geheimen die 

de Heer mij heeft geopenbaard, profetieën, voorspellingen van actuele gebeurtenissen in de wereld. Het 

is een oproep aan de mensheid om wakker te worden en voor mij een fase van zuivering en opstijging en 

terugkeer naar de boezem van de Vader.  

 

Mijn naam, Anna Maria Hosta is een geestelijke naam die de Heer in 2017 aan mij openbaarde.  

Hosta, vertelde de Heer mij, heeft de volgende betekenis:  

Hos... (de achternaam van mijn man) - Hos - t.... (gastheer, brood des levens, woord van God) en  

Hos...t...A (A als in mijn naam, Anna)  

Mijn burgerlijke naam is van geen belang, want het is de wil van de Heer dat het WOORD de harten 

beroert en dat deze zich oriënteren op het woord, niet op de boodschapper. De boodschapper is slechts 

de drager van het WOORD en dit is God zelf. Het is de essentie van al Gods eigen ervaringen met de 

wezens die Hij geschapen heeft, en het is voor hun onderricht, zodat zij het kunnen bestuderen om 

zichzelf te zuiveren en te vervolmaken, met het doel om tot God terug te keren en weer in de schoot van 

de Vader binnen te treden.  

 

Anna Maria Hosta 

Vreedzame Christus op Aarde 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  

E-mail: a.m.hosta@web.de  
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Voorwoord  
 

Het is met grote vreugde en dankbaarheid dat wij dit deel III van het "Boek van het ware leven" 

begeleiden op weg naar de drukpers van de uitgever. 

Wij hebben het boek met grote zorg vertaald uit de oorspronkelijke Spaanse tekst van het "Libro de la 

Vida Verdadera". 

Lezers wordt geadviseerd kleine gedeelten tegelijk te lezen, na te denken en te mediteren over wat zij 

hebben gelezen, zodat de spirituele betekenis van de Goddelijke Leer zich volledig kan ontvouwen. 

Moge Deel III, evenals de vorige twee delen, open harten vinden onder de volgelingen van het 

Geestelijk Openbaringswerk van Mexico. 

  De vertalers 
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Inleiding  
 

 

 Ik zou dit 3e deel van de serie "Boek van het ware leven" willen inleiden met een paar woorden 

waaruit de bijzondere aandacht blijkt die Christus in Zijn onderricht schonk aan de Duitse 

toehoorders, daar zij zeer terneergedrukt waren door de verschrikkelijke oorlogsgebeurtenissen in hun 

vaderland.  

Zoals ik in de "Inleiding" van Deel II heb vermeld, waren wij een groep Duitsers, soms wel 20 in 

getal, die luisterden naar de leer van de Goddelijke Meester op zondagmorgen, te midden van de 

Mexicaanse gemeenschap. We stonden bekend en werden gerespecteerd als de "buitenlanders". 

Vooral tussen 1942 en 1945, toen de Tweede Wereldoorlog woedde met zijn gruweldaden, vonden wij 

Duitsers veiligheid en troost in de woorden van Christus in de Mexicaanse gemeenschap. Want de 

gebeurtenissen van de oorlog wogen zwaar op ons allen, en het bittere lot van ons verre vaderland 

deed ons pijn. God alleen weet hoeveel tranen er zijn gevloeid en hoeveel ernstige gebeden er tot Hem 

zijn opgegaan. Gedurende deze jaren gebeurde het bij verschillende gelegenheden, maar altijd 

onverwacht, dat de Heer zich rechtstreeks tot de aanwezige Duitsers richtte in de loop van Zijn 

onderricht. 

Hij troostte ons en spoorde ons aan te volharden in het gebed, want wanneer Zijn uur gekomen is, zal 

Hij een einde maken aan de oorlog, en dan - sneller en sneller dan men verwacht - zal de 

wederopbouw van ons vaderland plaatsvinden. Maar tegelijkertijd vermaande Hij ons ook om niet 

weer hooghartig onze eigen wegen te gaan, maar onze wil onder de Zijne te stellen, want wij hadden 

nog grote taken te volbrengen in Zijn werk. Hij drong er ook bij de Mexicaanse gemeente, die 

aandachtig luisterde, op aan zich niet op te werpen als rechters, omdat zij niets begreep van de 

achtergronden van de oorlog. Deze woorden waren een balsem voor onze wonden, want als Duitsers 

leden wij onder de wereldwijde beschuldiging de hoofdverantwoordelijken van de oorlog te zijn.  

Het heeft zijn diepe betekenis dat in de Mexicaanse gemeenten van de Geestelijke Leer bijna alleen 

Duitsers als vreemdelingen werden gehoord. De reden is dat, volgens de verklaring van de Goddelijke 

Meester, er een groot "zaad van Israël" in het Duitse volk is, d.w.z. dat deze menselijke zielen lang 

geleden in het Joodse volk zijn geïncarneerd. Alleen God kent deze wezens, die verspreid zijn over 

alle volkeren en godsdiensten, en in deze Derde Tijd is Hij bezig hen geestelijk te verzamelen en met 

hen Zijn Geestelijk Israël te vormen. 

In het navolgende zal de toespraak van Christus tot de Duitsers tijdens de instructie op 6 mei 1945 

onder de aandacht van een bredere kring van lezers worden gebracht. 

Walter Maier 

Woorden van de Goddelijke Meester tot de groep van Duitse luisteraars tijdens de Instructie van 6 mei 

1945  

Wees gezegend, Mijn geliefde kinderen, Ik heet jullie welkom. Zie, gezegend volk van Israël, in uw 

midden zijn deze Mijn zeer geliefde kinderen. Ik wil dat zij aan uw borst de warmte van Mijn Geest 

vinden, de eerbied en de broederlijke liefde. Ik wil dat ze zich dicht, heel dicht bij je hart mogen 

nestelen. Want vergeet niet dat ik hen een grote taak heb toevertrouwd. Wees hun genadig zoals ik u 

genadig ben. Wees geen rechter, gezegend volk, want waarlijk, Ik zeg u: van wat er op dit ogenblik in 

de wereld gebeurt, weet gij niets, alleen 

Ik weet het, want gij ziet en oordeelt de dingen naar uw verstand. Maar achter alle gebeurtenissen 

staat Mijn hand, staat Mijn gerechtigheid, staan Mijn Goddelijke raadsbesluiten vanaf het begin van 

de eeuwigheid, die geen begin heeft. Wat kunt gij dan terecht oordelen, en wat kunt gij reeds weten? 
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In de schoot van dit (Duitse) volk zijn er vele zaden van Israël, een grote uitzaaiing van Juda, die 

volksstam die in de Eerste Eeuw de wapenen opnam om een bres te slaan voor het volk Israël, om een 

weg te openen naar Kanaän. Nu nam het de wapens op om zich een weg te banen in het aangezicht 

van de wereld. Doch Ik heb het doen nederdalen, Ik heb het doen ophouden, Ik heb het gezegd: het is 

niet omdat gij het zwaard van Juda draagt, dat gij hoogmoedig zoudt zijn in de wereld.  

Denk na en volhard, want Ik zal u verheffen die altijd in Mij hebt geloofd. Ik zal je je brood geven, je 

huis. Ik zal u aan de andere volken gelijkstellen, en deze aan u. Niemand zal minder waard zijn, 

niemand zal meer waard zijn. De tijd zal komen, en de laatste zal weer de eerste zijn vanwege zijn 

nederigheid. Daarom zeg ik tegen jullie: Luister alleen naar Mijn Woord, doorgrond het, en laat uw 

lippen zwijgen. Maar jullie, Mijn zeer geliefde kinderen (d.w.z. de Duitse toehoorders), komen tot 

jullie Verlosser, niet tot jullie rechter. Uw gebed is opgestegen als een brandoffer, als een welriekende 

essence tot de hoogte van Mijn troon. Dag na dag en nacht na nacht is uw geest geweest als een waker 

over uw volk, uw natie. Ach, als Mijn volk Israël uit dit land (Mexico) hun geestelijke plicht maar zou 

vervullen zoals jullie ─ hoe ver zouden zij dan gevorderd zijn! Maar weest daardoor niet ijdel, blijft 

uw plicht vervullen en hebt in de toekomst die ijver, die liefde en die eerbied voor elkander, want gij 

weet het uur niet wanneer Mijn hand u zal uitzenden. Ik zal dan de weg bereiden, en jullie zullen 

oprukken. 

Ik heb jullie al eens toevertrouwd aan Jose (leider van de gemeente), en een andere keer vertrouw ik 

jullie aan hem toe. Waarom? 

Opdat Hij u zou voorbereiden om gezanten te zijn van Mijn Trinitair Mariaal Spiritueel Werk dat in 

dit Derde Tijdperk in deze Mexicaanse Natie is verschenen, en opdat Hij u zou uitzenden met dit 

merkteken, met dit Werk, met deze Liefde, met deze ijver en met deze Wet, en opdat, wanneer jullie 

in verre landen zijn, kunnen jullie contact opnemen met mijn zoon Jose en hij zal met vreugde de 

melodieuze klok van jullie hart slaan en hosanna zingen omdat het zaad in een vreemd land is gezaaid 

en het moment zal komen dat Mijn Woord in dat land zal worden verkondigd. Wanneer zal dat 

moment komen? Wanneer jullie met zekerheid zijn gevorderd en Mijn onderricht hebben ontvangen. 

Blijf altijd verenigd met Mijn volk (d.w.z. allereerst de kerk in Mexico), behoud zachtmoedigheid en 

nederigheid. Op dit moment laat Ik jullie opnieuw de warmte van Mijn boezem voelen. Blijf gezond 

en wel. Wees niet bevreesd, door jullie zullen duizenden en duizenden Mijn zegeningen verkrijgen, 

niet alleen van jullie natie. Vraag Mij niet alleen voor hen, vraag Mij voor allen. op dit ogenblik 

verleen Ik jullie geest een hoger ontwikkelingsniveau en verhef Ik de geest van jullie 

beschermengelen in een hogere geestessfeer, die geesten vol kracht die Ik voor jullie bereid heb; deze 

beschermers zullen Mijn beschermers blijven; zij zullen Mijn beschermers zijn voor jullie allen Die 

beschermers zullen bij jullie blijven, hier en in dat land.  

Wees niet ongerust, Mijn kinderen, alleen het slechte en het onkruid zullen ontworteld worden. Ik zal 

het koren sparen, Ik zal de goede planten bewaren, en Ik zal er gebruik van maken, en zij zullen vrucht 

dragen. Wanneer? Wanneer je klaar bent om ze te verzorgen, want dit is Mijn Wil. 

Ontvang Mijn kracht, ontvang Mijn vrede, en volhard in waken en gebed. Blijf verenigd met Mijn 

Zoon Jose, zodat wanneer de tijd komt, jullie je taak onder Zijn bevel kunnen vervullen, in 

gehoorzaamheid aan Mijn wil. 

Wat vraagt gij van Mij voor die plaatsen (in uw vaderland)? Ja, het is in waarheid hetzelfde waar jullie 

Mij zo vaak om hebben gevraagd: Vrede, vergeving, helende balsem en gerechtigheid, en waarlijk Ik 

zeg jullie: Ik, die de Goddelijke Gerechtigheid ben, de Liefde, de Balsem, het Volmaakte Oor, nader 

op dit ogenblik tot de mensen en bedek hen met Mijn Hand, trek hen aan Mijn boezem en laat bloed 

uit Mijn zijde vloeien, dat balsem is om velen te genezen die ziek zijn. 

Geesten, jullie die naar deze voorbidders kijken van achter het graf, zie hoeveel jullie bereikt hebben 

en nog steeds bereiken. Ontvang het licht, o Geestelijke Wereld, Ik verwijder de schaduwen, de 

ketenen en het bloed. Ik overspoel jullie met vrede in Mijn naam, die Ik ben Vader, Zoon en Heilige 

Geest. 

Blijf waakzaam, Mijn geliefde kinderen, volhard in het lijden, op het einde zullen jullie vol vreugde 

zijn. Nog eenmaal zullen jullie huilend tot Mij komen, maar dan zal Ik tot jullie zeggen: Verdrijf de 



Inleiding 

9 

droefheid uit je hart en besef dat Ik het Leven ben en jullie in het (ware) leven zal plaatsen, want dit is 

Mijn Wil. 

Sta op, neem het kruis op en volg Mij, Mijn allerliefste kinderen. 
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Instructie 56  
1 Met blijdschap in Mijn geest, zie Ik jullie luisteren naar Mijn woord. In menigten komen jullie 

naar deze ontmoetingsplaatsen om je te laven aan Mijn leringen van liefde. Niet allen komen om Mij te 

horen, de meesten komen in de hoop op verlichting van een kwelling of bevrijding van een hartzeer. Velen 

zijn geroepen, maar weinigen zijn het die Mij volgen. Er zijn hier velen van hen die graag de stem van de 

Rabbi in het Tweede Tijdperk hadden gehoord en geen gelegenheid hadden Hem te kennen. Ook aanwezig 

zijn zij die Hem hadden kunnen horen, maar verkozen het niet te doen. Sommigen en anderen horen gretig 

naar Mijn woord in deze tijd en wachten niet tot Ik het intrek om later opnieuw hun nalatigheid te 

betreuren. Daarom spreek ik niet in de leegte. Ook al zijn er velen die zich niet om Mijn woord 

bekommeren, toch zijn er onder Mijn kinderen die het weten te bewaren als een juweel van onschatbare 

waarde, om het aan de mensheid bekend te maken wanneer het moment daar is. 

2 Met barmhartigheid en liefde ben Ik tot allen gekomen en heb Mijn aanwezigheid in vele vormen 

kenbaar gemaakt. Sommigen hebben Mij aanschouwd met hun geestelijk gelaat, anderen voelen Mijn 

kracht die hun wezen doet beven, weer anderen zijn diep ontroerd door de geestelijke betekenis van Mijn 

Woord, nog anderen voelen hoe de vrede van Mijn Geest hun hart omarmt. De zieken ervaren hoe zij van 

hun kwalen herstellen bij Mijn strelende woorden, en de zondaars voelen zich aangekeken door een 

doordringende en doordringende blik die hun ziel doordringt. Daar heb je gezegd: De Heer is met ons. 

Toen Mijn discipelen Mij in het Tweede Tijdperk vroegen of Ik zou terugkeren, gaf Ik hun de belofte 

opnieuw onder de mensheid te zijn, en vertelde Ik hun wat de tekenen zouden zijn die het tijdstip van Mijn 

terugkeer zouden markeren. Vele eeuwen gingen voorbij voordat deze tekenen verschenen, die Mijn 

nieuwe openbaring aankondigden, zoals jullie die vandaag vervuld zien. Als Ik na 1800 jaar, die een 

eeuwigheid voor de mensheid zijn geweest, getrouw Mijn belofte aan jullie heb vervuld, geloven jullie dan 

dat nu, nu Ik Mijn vertrek naar 1950 heb aangekondigd, de Heer Zijn woord niet zal houden? 

3 Toen de theologen en de mensen die de Schriften van vroegere tijden bestudeerden, de tekenen 

vervuld zagen waarmee Ik u Mijn wederkomst en Mijn aanwezigheid in uw midden aankondigde, en toen 

zij zagen dat de tijd voorbijging zonder Mij te zien komen, sloten zij bedroefd hun boeken en dachten dat 

zij zich vergist hadden ten aanzien van de tijd en de tekenen, zonder te weten dat zij hadden ingezien wat 

juist was. Zij wisten niet dat Ik aanwezig ben en dat Ik tot jullie spreek in deze vorm. Maar Ik zeg jullie 

dat zeer spoedig, wanneer het bewijs dat Ik bij jullie was aan de mensheid bekend zal zijn, allen in staat 

zullen zijn te zien dat Mijn manifestatie precies plaatsvond in die periode waarin de profetieën moesten 

worden vervuld. Wat een vreugde zal er in vele harten zijn, en wat een belangstelling zal er zijn om Mijn 

discipelen te ondervragen, en ook om de nieuwe Schriften te onderzoeken! 

4 In die tijd waren niet slechts enkelen getuigen van Mijn openbaring, er waren duizenden en 

duizenden mensen die hun hart uit liefde of angst voelden kloppen toen zij Mijn woord hoorden. Velen 

van hen zullen Mijn getrouwe getuigen zijn en Mijn goede discipelen, die Mij niet in de steek zullen laten 

wanneer Mijn Woord wordt beoordeeld voor rechtbanken en concilies, en die van Mijn waarheid zullen 

getuigen met hun werken van liefde. 

5 Voorwaar, ik zeg u: onder deze scharen hier is er niet één die het toeval heeft gebracht. Nogmaals, 

Ik verzeker u dat geen blad van de boom beweegt zonder Mijn wil. In het leven van ieder van jullie is er 

een reden waarom jullie hier zijn gekomen om te getuigen van Mijn Woord. Jullie komen van 

verschillende wegen, van verschillende sekten, religieuze gemeenschappen en doctrines, terwijl jullie 

gestruikeld zijn over de stenen van het pad en in je geest het licht van de ervaring hebben verzameld. 

6 Als je hier komt, voel je een onbekende kracht, een onverklaarbare vloeistof, en je vraagt je af: 

Wat zou dit kunnen zijn? Waar komt dat woord vandaan dat je diep ontroert, en die vrede die door je hart 

stroomt? Ik heb u geantwoord: Het is uw Vader die u sterkt. Maar Ik dwing jullie niet om te geloven in 

Mijn aanwezigheid in deze vorm, noch hoef Ik jullie te dwingen om te geloven, want Ik ben duidelijk en 

tastbaar bij jullie, en zelfs een spoor van gevoeligheid is voldoende om Mij waar te nemen. 

7 Dit is het moment om jullie te doen inzien dat het gebruik dat jullie van je vrije wil hebben 

gemaakt verkeerd is, en dat nu de uitvoering van een geestelijke missie onder de mensheid op jullie wacht. 

Zie je, ik beoordeel je vroegere werken niet om je dan te zeggen of je waardig bent om deze zending te 

ontvangen of niet. Want het is geen toeval dat jullie in deze wereld zijn gebracht, het is Mijn Wil geweest. 



U 56 

11 

8 Denk na over je lot, vraag naar datgene wat voor jou onverklaarbaar is, en Ik zal je antwoorden. 

Niemand die vragen heeft gesteld aan Mijn geheime kamer van het hart is zonder antwoord gebleven. 

Want op dat moment zal het licht van je geest schijnen en de grote gaven onthullen die je van je Heer hebt 

ontvangen. 

9 Ik wil dat je je geest verheft en Mijn wijsheid zoekt in het oneindige. Neem daarbij als voorbeeld 

de schrijvers en de wetenschappers die ik midden in de nacht verras, terwijl sommigen inspiratie zoeken 

en anderen antwoord geven op de fundamentele vragen van de natuur. Ik wil u daarmee niet zeggen, dat 

gij op aarde de kennis moet zoeken, die u roem onder de mensen zal brengen. Ik wil dat die verheffing en 

die grootheid innerlijk zijn, en dat alles wat je in je strijd en studie bereikt, een vrucht is van leven en 

liefde voor je broeders. 

10 En wanneer ik mij nader tot geleerden, die in hunne overpeinzingen verzonken en in hunne studiën 

oud geworden zijn, dan vraag ik hun: Waarom zwoegen jullie zoo hard? Voor wie vecht en lijdt u zo?" 

Maar er is niemand geweest die tot Mij heeft gezegd: "Meester, ik vecht voor de liefde van de mensheid." 

Ze houden van wetenschap, en offeren hun leven ervoor op. Maar aan hen, die, bezield door edele 

doeleinden, hebben weten te vragen, is grote kennis geopenbaard, die aan de mensheid steeds een zoete 

vrucht heeft gegeven; dit is het bewijs, dat Hij, die dat licht heeft geopenbaard, Mij is geweest. Maar zij 

die zonder liefde en zonder eerbied de natuur hebben verkend, zijn aan het begin van de weg blijven 

steken of zijn in het verderf gestort, omdat niet de goedheid hen bezielde, maar de ijdelheid, de haat en de 

eerzucht. 

11 Maar zoals de wetenschap aan de mens wordt geopenbaard, zo geef ik hem ook het licht voor de 

geest door inspiratie. Zo sprak Ik tot de aartsvaders van de eerste tijden, evenzo inspireerde Ik Mozes, die 

Ik tot de stemdrager van Mijn Woord maakte om tot Mijn volk te spreken, en Ik dicteerde hem wetten en 

leefregels, die hij opschreef opdat zij zouden worden bestendigd en latere geslachten ze zouden kennen. 

12 Nadat Christus op aarde was geweest, verlichtte Hij vier apostelen van zijn leer en gaf hun de 

toestemming, dat zij in hun geestelijke overpeinzing en verrukking zich zijn Goddelijk Woord zouden 

herinneren, opdat zij aan de mensen datgene zouden nalaten, wat hun geesten door middel van hun 

verstand konden ontvangen. Het waren Marcus, Lucas, Mattheus en Johannes. 

13 De dag zal komen waarop de boeken als nutteloos in het vuur zullen worden geworpen, wat zal 

gebeuren wanneer hun geestelijke inhoud in uw hart leeft en u gehoorzaamt aan de wet die zij bevatten. 

Maar voor het zover is, zal dit laatste testament - als resultaat van een strijd - met de eerste twee worden 

verenigd, zoals dat ook met het eerste en het tweede is gebeurd. 

14 Vandaag heb Ik Mijzelf niet beperkt tot het spreken tot jullie over het heden. Ik heb veel tot u 

gesproken over voorbije tijden en u zelfs vooraf profetieën over de toekomst gegeven. Ik heb u 

geopenbaard wat voor u verborgen was, Ik heb rechtgezet wat vervalst was, en Ik heb u de toekomstige 

gebeurtenissen geopenbaard. 

15 Gezegend zijn zij die zich voorbereiden, want morgen zullen zij met goede wil deze leer kunnen 

lezen, die tot u spreekt over het lot van de mensheid, over de toekomst van de volkeren, en over de 

overwinning van het Licht, dat van liefde, vrede en gerechtigheid is. Deze Leer zal de mens werkelijk vrij 

maken; want toen hij zich vrij waande, vluchtend voor zijn geweten en voor Mijn Wetten, wist hij niet dat 

hij kwaliteiten, vermogens en gaven in zich had die hij niet wist te ontwikkelen, waardoor hij, in plaats 

van vrij te zijn, een slaaf van zichzelf is geweest, een slaaf van zijn onwetendheid. Hoe zou zo'n mensheid 

in haar hart de vrede van Mijn Koninkrijk kunnen voelen en Mij in haar hart kunnen dragen, wanneer de 

geesten van de mensen verduisterd zijn door ambitieuze, materialistische doelen, wanneer hun harten 

kloppen voor menselijke hartstochten, en hun zielen gematerialiseerd zijn? 

16 Deze mensheid is geestelijk dood; maar ik, die de macht heb de doden op te wekken, roep haar 

weer tot leven en effen voor haar de weg naar een tijd waarin de mensen hun zielen zullen bevrijden, hun 

gaven zullen erkennen en daardoor vooruitgang en hogere ontwikkeling zullen bereiken. 

17 Vandaag begin je gebruik te maken van alle faculteiten van de geest. Dit zal je optillen uit de 

afgrond. 

18 Hier is een volk dat met sympathie naar Mijn Woord verlangt en Mijn leringen wil verzamelen, 

omdat het weet dat de tijd van Mijn manifestatie door het menselijk verstandsorgaan kort is. 
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19 Gebruik Mijn onderwijs, o discipelen! Ga daarna zonder vrees op weg om Mijn Woord en Mijn 

leringen onder de mensen te verspreiden. Wees niet moedeloos tegenover hen die uw missie met theorieën 

proberen te ontkrachten. 

20 De mensheid zoekt zonder te weten wat ze wil. Vandaag kom ik jullie zeggen: Ik ben wat jullie 

zoeken. Wie verlangt er niet naar vrede? Wie verlangt er niet naar de waarheid te weten? Wie wil zijn 

gezondheid niet behouden? 

21 Gij moet Mij zoeken, want vrede is er niet op aarde, en mensen van goede wil ontbreken. Doch 

Mijn gerechtigheid is nedergedaald, de dag des Heren is gekomen. 

22 Als de mens Mijn wil doet, zullen zelfs de natuurkrachten als dienaren voor hem buigen. Zolang 

de mens volhardt in zijn ongehoorzaamheid, zullen de elementen worden losgelaten en hem zo doen 

beseffen dat hij niet in harmonie is met alles wat geschapen is. 

23 Ik kom niet als een tegenstander van Mijn kinderen. Ik kom alleen om de zonde te vernietigen, 

zodat jullie Mijn licht zullen kennen. 

24 Bid, mensen, en Ik verzeker jullie dat Ik jullie offer zal aannemen - niet het materiële, maar het 

offer dat jullie geest Mij geeft. 

25 Mijn gerechtigheid is in ieder hart, zowel in datgene wat zijn deuren voor Mij opent als in datgene 

wat ze voor Mijn roep sluit. Mijn blik is doordringend en is in staat om alles te ontdekken wat zij bevatten. 

In sommigen heb Ik de aanbieding van hun liefde en nederigheid gevonden, in anderen de vreugde om bij 

Mij te zijn en hun dankbaarheid voor de weldaden die zij hebben ontvangen. In sommige vind ik hoop, in 

andere pijn. Maar waarlijk, Ik zeg u, Mijn altaar wordt op elk ogenblik meer door tranen dan door offers 

gedekt. 

26 Hier bij Mij zuiveren jullie jezelf van elke smet. Oh, kon je deze zuiverheid maar je hele leven 

bewaren! Maar deze sfeer van spiritualiteit en broederschap, die u in deze uren van gemeenschap en 

onderricht schept, heerst niet in de wereld. De lucht die je inademt is vergiftigd door de zonde. 

27 Maar gij hebt gevoeld, hoe in de mate, waarin gij u mijn leer eigen maakt, schakel na schakel van 

de keten, die u aan de wereld smeedt, geleidelijk van u afvalt. 

28 Ik veroordeel je. Maar zie hoe genadig het woord van uw Rechter is. Besef dat in plaats van 

veroordeling, Ik jullie Mijn vergeving geef, zodat jullie vanaf nu niet meer zullen zondigen. U bent het 

zelf die een oordeel uitspreekt wanneer u beseft dat het juist is dat pijn u treft. Dan zegen Ik dit berouw en 

bevrijd u uit de beker van het lijden met Mijn onderricht. Dit is de weg van God, volg Mij daarin. 

29 Wie luistert naar de stem van zijn geweten, erkent en begrijpt zijn overtredingen en aanvaardt 

tegelijk zijn verzoening. Maar wie de ernst van zijn overtredingen niet inziet, zal zich niet van zijn vlekken 

kunnen ontdoen, en zolang dit niet gebeurt, kan hij niet tot Mij komen. 

30 Vlucht niet voor de pijn. Dat wat je ongedaan moet maken is zonde. Pijn heeft altijd gediend om je 

te stoppen in je adembenemende vlucht in de afgrond. 

31 Vandaag zijn jullie geen kleine kinderen meer en kunnen jullie de betekenis van Mijn leer 

begrijpen. U weet ook dat uw ziel niet op hetzelfde ogenblik geboren is als het lichaam dat u bezit, en dat 

de oorsprong van de een niet die van de ander is. De kinderen die je in je armen wiegt, dragen onschuld in 

hun hart, maar in hun ziel herbergen zij een verleden dat soms langer en sinisterder is dan dat van hun 

eigen ouders. Hoe groot is de verantwoordelijkheid van hen die deze harten moeten koesteren, opdat hun 

zielen vooruitgang kunnen maken op de weg van hun ontwikkeling. 

32 Zie uw kinderen daarom niet met minder liefde aan. Vergeet niet dat je niet weet wie ze zijn, noch 

wat ze gedaan hebben. Vergroot veeleer uw genegenheid en uw liefde voor hen en dank uw Vader dat Hij 

zijn barmhartigheid in u heeft gelegd om u tot leidsman en raadgever te maken van uw geestelijke 

broeders en zusters, in wier lichamen u door bloed tijdelijk ouders zult worden. 

33 Ook zonder deze geestelijke kennis staan de mensen elkaar bij op hun weg van ontwikkeling, want 

de weg naar de volmaaktheid is voor allen geschapen en zal door allen tot het einde worden afgelegd, 

zelfs door degene van wie jullie menen dat hij zeer ver van Mijn Wet staat. Kunt gij u voorstellen dat 

iemand van u niet tot Mij komt, zelfs al gaat de eeuwigheid over hem heen? Zou de volmaakte Vader een 

van Zijn kinderen hebben verwaarloosd? 

34 Gelooft gij dan, discipelen, dat een eenig leven op aarde voor den geest voldoende is om zijn taak 

te volbrengen en zich te vervolmaken? - Nee, Meester," zeg je tegen Mij met de diepste overtuiging. 
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35 Dit is de "opstanding van het vlees", maar niet in de vorm waarin het door de mensen is opgevat. 

Wanneer het vlees stijf is geworden, gaat het naar het binnenste van de aarde, terwijl de ziel naar gene 

zijde vertrekt en wacht tot Mijn gerechtigheid haar uitzendt om te worden geïncarneerd in een nieuw 

lichaam. Op deze manier worden ziel en materie herenigd in deze wereld, maar niet in de geestelijke 

vallei. 

36 Omdat de Vader u meer dan één gelegenheid geeft om uw taak te volbrengen, zult gij toch de 

gelegenheid die gij thans hebt niet onbenut laten, want niemand kent het aantal aardse levens dat Mijn 

gerechtigheid hem toekent. Laat daarom de oude man en de jonge man en het kind zich haasten om de taak 

te volbrengen die hun is opgedragen om hun schuld te betalen. 

37 Ik zeg u ook dat dit de tijd is van de opstanding der doden, want dit Licht van Mij zal het geloof 

ontsteken van hen die omkwamen in de duisternis van wroeging, wanhoop en bitter lijden. 

38 Het zesde zegel is losgelaten en het boek is voor u geopend. De kandelaar verlicht het universum, 

en het goddelijke Woord, gesymboliseerd door een tong van vuur, spreekt tot u vanuit de oneindigheid. 

Het is de stem van het Lam dat in de tweede Era geofferd is, dat de mensen verrast, verlicht en verheft tot 

het Leven der Genade. 

39 Leef waakzaam, want weldra zullen vele profeten verschijnen, en het is noodzakelijk dat gij de 

ware van de valse weet te onderscheiden. 

40 De mensen wier zending het is gerechtigheid op aarde te vestigen, en die gebruikt worden als 

werktuigen van Mijn Goddelijkheid, zullen allen berispen die hen betrappen op een leugen, iedereen die 

een koopje sluit met Mijn leer en die zijn snode daden verbergt achter een masker van heiligheid. 

41 Wee degenen die, terwijl zij beloven de mensen naar het paradijs te leiden, hen in oorlog en 

verwarring storten! 

42 Ik wil dat Mijn discipelen zich bekend maken door de zieken te genezen, de verlorenen te redden, 

de zwakken te herstellen. Om deze heilige zending te volbrengen, bevrijdt u van nutteloosheid, laat elk 

nutteloos aards tijdverdrijf varen, bedrieg uw hart en uw zintuigen niet met valse schoonheden of 

schadelijke indrukken. 

43 Verhef uw geest, zodat u alleen genoegen vindt in het eeuwige, het schone en het goede. Als het 

niet zo is, zal uw ziel - gematerialiseerd door het leven dat u hebt geleid - veel lijden om zich los te maken 

van haar lichaam en alles wat zij achterlaat, en zij zal een tijdlang in verwarring en bittere pijn in de 

(geestelijke) ruimten ronddolen totdat zij haar zuivering bereikt. 

44 Leef in mijn wet, dan hoef je de dood niet te vrezen. Maar roep of begeer het niet voor de tijd. 

Laat hem komen, want hij gehoorzaamt altijd aan mijn bevelen. Zorg ervoor dat hij jullie uitgerust 

aantreft, dan zullen jullie de geestelijke wereld binnengaan als kinderen van het licht. 

45 Zit vandaag aan Mijn tafel, eet, opdat dit brood u zal omvormen en gij zult weten hoe het later aan 

te bieden aan wie het nodig heeft. 

46 Vandaag brengt gij hen tot Mijn woorden die gij op uw weg aantreft zonder gezondheid, zonder 

vrede en zonder ideaal. Morgen, wanneer Mijn stem niet meer in deze vorm wordt gehoord, zullen jullie je 

broeders ontvangen en hen voeden met deze essentie van leven. 

47 Niets is aan het toeval overgelaten, alles is dus gebeurd volgens Mijn wil. In het lot dat Ik u 

toebedeel ligt Mijn rechtvaardigheid. Indien gij de weg bezaaid vindt met doornen, waarlijk, Ik zeg u, het 

was niet Mijn wil die ze daarop strooide om uw voeten te verwonden, maar gij moet voortgaan op de weg 

met overgave, wetende dat het lijden dat gij ondergaat, uw ziel zal bevrijden van vlekken. 

48 Als deze overgave in je hart geboren wordt, zul je Mijn barmhartigheid voelen die je weg baant. 

49 Jullie, die nu mijn woord horen, ontvang het als balsem op jullie wonden. Maar stelt u niet 

tevreden met het ontvangen van Mijn weldaden zonder de betekenis van Mijn onderricht te willen 

doorgronden, want het ogenblik zal komen dat u dit Woord niet meer zult horen en als u niet wist hoe u 

zich moest voorbereiden om u geestelijk met Mij te verenigen in de komende tijden, zult u zich verweesd 

voelen. 

50 Ik wil dat gij de sterke soldaat zijt in de naderende strijd, die zijn zaak verdedigt, opdat hij in het 

leven, zoals Jakob, "het sterke en wijze Israël" genoemd zal worden; opdat gij altijd bereid zult zijn u te 

haasten om de roep van de Vader te beantwoorden. 
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51 Wankelt niet tussen twijfel en geloof, want dan kunnen uw schreden nooit zeker zijn en uw 

voornemens nooit vast. Noch eist gij een bewijs van Mij om te geloven, want gij weet niet in welke vorm 

Mijn gerechtigheid u dat bewijs zou kunnen geven. 

52 Voelt gij niet een onzichtbare hulp, die hen, die in het slijk gevallen zijn, doet opstaan? Ziet gij niet 

de grote menigte, die in ziekte komt en weer gezond wordt en de vreugde des levens hervindt? Is het u niet 

opgevallen hoe de paria's van het leven in Mijn tegenwoordigheid komen en, wanneer de gaven die zij 

bezitten aan hen worden geopenbaard, zij door de menigte worden gezocht en zelfs bewonderd? 

53 Ontdek alle bewijzen die Ik jullie heb gegeven van Mijn macht en Mijn aanwezigheid en jullie 

zullen ervan overtuigd zijn dat Ik iedereen een wonder heb geschonken opdat zij zullen geloven in Mijn 

komst in deze tijd. 

54 Begrijp het: Wanneer gij uw schreden naar den dicht bebladerden boom hebt gericht, zult gij onder 

zijn schaduw de almachtige stem van uw Vader hooren. De discipelen zullen gebruik maken van Mijn 

Aanwezigheid en Mij vragen of de vruchten die zij langzamerhand oogsten geoorloofd zijn en Mijn 

Goddelijkheid welgevallig. Daarop antwoord ik u: Als je Mijn zaad hebt gezaaid, zul je een goede oogst 

oogsten. 

55 Waarom leven sommigen in zo'n inertie? Sta op, besef hoe de momenten voorbijgaan zonder dat je 

er gebruik van maakt. Er is nog tijd. Ga niet aan het werk wanneer uw tijd reeds kort is, want dan zult gij 

trachten de weg met reuzenstappen af te leggen, en gij zult niets goeds kunnen volbrengen of iets oogsten, 

want het zaad heeft tijd nodig om niets te doen, de planten om te groeien, en de vrucht om te rijpen. 

56 Het jaar 1950 nadert reeds, waarin Ik Mijn woord zal intrekken. In dat jaar zal Ik de laatste van 

Mijn kinderen merken, en het getal van honderdvierenveertigduizend zal dan vol zijn. Zij die Mijn Woord 

hebben gehoord en hun gaven en opdrachten kennen, en die van deze genade gebruik hebben gemaakt, 

zullen zich veilig voelen. Maar zij die dit werk niet hebben willen begrijpen, zullen veel te lijden hebben, 

zullen vele verdiensten en offers moeten brengen om de hoogte te bereiken waar Mijn vrede woont, die is 

als een poort die zich opent voor de geest. 

57 Jullie, de discipelen van het derde tijdperk, die de Heilige Geest hebben zien komen, zijn degenen 

die onder dit licht het heden, het verleden en enkele van de toekomstige leringen begrijpen. Twijfel er niet 

aan dat dit een tijd van verlichting is; maar wees niet overmoedig. Zie hoe het talent van de wetenschapper 

schittert als nooit tevoren. Zie het kind hoeveel hij begrijpt vanaf zijn eerste stapjes. Realiseer je wat er 

overal op aarde gebeurt. - Jullie zijn nog steeds schipbreukelingen op zoek naar (andere) 

schipbreukelingen die te midden van een woeste zee om hulp roepen. 

58 Bestudeer Mijn Woord diepgaand, opdat gij er een ware kennis van verkrijgt, en niet ieder een 

andere theorie vormt dan Mijn Leer. Verwacht geen tijd van vervolging zonder wapens waarmee gij u 

kunt verdedigen. Die wapens zullen uw manier van leven, uw woord en uw aanbidding van God zijn. 

59 Ik vraag u niet om onfeilbaar te zijn, want ik ben de enige onfeilbare. Wat ik wel van u verlang, is 

oprechtheid en goede wil in al uw handelingen. De rest werk ik om uw werk te voltooien en te 

vervolmaken, want zoals uw werken zijn, zo zal ook uw loon zijn. 

60 Indien iemand van u afgunstig is op zijn broeder, omdat hij meent dat de Meester hem meer 

liefheeft, en beiden een plaats aan Mijn rechterhand zouden moeten opeisen, dan zou Ik hun zeggen dat Ik 

u niet aan Mijn rechterhand moet zetten. Dit is iets dat ieder voor zich moet uitwerken. Waarlijk, ik zeg u, 

ik zou van geen enkel kind meer kunnen houden dan van een ander. 

61 Van Mijn apostelen van het tweede tijdperk hield Ik niet minder van Judas dan van Johannes. Die 

geesten waren druppels van de oneindige oceaan van Mijn liefde, en toen zij tot de Vader terugkeerden, 

wist Hij alleen in Zijn hoge raad wat ieder voor zich had verworven. 

62 Opdat de mensheid in deze tijd op weg kan gaan om Mij te volgen, om door te dringen tot de 

geheimen die Ik jullie heb uitgelegd en om vervuld te worden van licht, is het nodig dat zij vrijheid heeft 

in geest, in denken en in haar wil. En daarom ben Ik gekomen om de zielen van hun juk te bevrijden, en 

ben begonnen tronen en koninkrijken omver te werpen, scepters en kronen neer te halen. Wees vrij. Zoek 

hier niet uw koninkrijk of uw hemel. Maak het gewone volk niet tot uw slaven, en wees geen slaaf van 

ijdelheid. 

Gedenk, dat Ik tot u zeide: Mijn Rijk is niet van deze wereld; hier zijn niet Mijn troon en Mijn 

heirscharen." Noch is het koninkrijk van je geest en zijn beloning hier. 
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63 Met waarheid sprak ik tot u, en met waarheid spreek ik tot u op dit moment. Na zo'n lange tijd 

waarin Ik jullie grote openbaringen heb gegeven, zou het niet juist zijn als jullie Mij, zoals Pilatus, zouden 

vragen: "Wat is waarheid?" 

64 Verlang je naar Mij toe te komen? Verlang jij ernaar om op een dag te komen waar zij die Mij 

gevolgd zijn gekomen zijn? - Alles wat je nodig hebt om je verlangen te bevredigen heb ik je al gegeven. 

Als Ik eens mens ben geworden en nu in de geest tot u spreek, dan was het om u de weg te wijzen die naar 

de volmaaktheid leidt. Ik ben het Eeuwige Woord dat tot jullie zegt: Luister naar Mij, want 1950 is niet 

meer ver weg, en dan zal het jullie toeschijnen alsof de poorten van de Hemel gesloten zijn. 

65 Ik heb je eens gezegd: "Hij die de Zoon kent, kent de Vader." Nu voeg ik daaraan toe: Hij die de 

Zoon kende, en door Hem de Vader, kent de Geest der Waarheid die vandaag tot u spreekt. 

66 Kom naar de boezem van het Zesde Zegel met volledige kennis van uw taak. Roep Mij en Ik zal 

tot u komen spreken, maar doe dit slechts tot het jaar 1950, wanneer, volgens Mijn Wil, het einde van 

Mijn manifestatie door middel van de menselijke geest is vastgesteld. 

67 Ik ontvang zowel degene die in zijn hart Mijn naam prijst en Mijn nieuwe openbaring zegent, als 

degene die alleen komt om Mijn woord te beoordelen - in de verwachting er dwaling in te vinden, het te 

ontkennen. Voor allen, houd ik een les. Ik spreek tot het hart van het kind en tot dat van de oude man, tot 

het hart van de man en tot dat van de vrouw, ik spreek tot de filosoof en tot de wetenschapper. Niemand 

gaat ongehoord aan Mijn wijsheid voorbij. Daarom zeg ik tegen de mensen: Neem uit Mijn woord wat 

voor een ieder bestemd is. 

68 Ooit heb ik je gezegd: "Ik ben de Weg". Pas later begreep je wat Jezus met die woorden wilde 

zeggen, omdat je begreep dat "de Weg" de Goddelijke Wet van liefde is. 

69 Vandaag zeg Ik jullie opnieuw: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven", en als jullie in deze tijd 

de essentie van Mijn Woord zoeken, zullen jullie daarin de eeuwige wet van de liefde vinden, precies die 

weg, die Ik op aarde voor jullie heb uitgestippeld. 

70 In die tijd geloofden velen dat Christus de weg miste en de wet verdraaide. Daarom bestreden en 

vervolgden zij Hem. Maar de waarheid, zoals het licht van de zon, overwint altijd tegen de duisternis. Nu 

zal Mijn Woord opnieuw worden bestreden, want sommigen menen tegenstrijdigheden, onduidelijkheden 

en dwalingen in de betekenis ervan te vinden. Maar het licht ervan zal opnieuw schijnen in de duisternis 

van deze tijd, en de mensheid zal weten dat de weg en de wet die Ik u heb geopenbaard dezelfde zijn als in 

die tijd, en altijd zullen zijn. 

71 Hoor Mij in deze tijd, opdat jullie de Goddelijke Instructie mogen gebruiken. Herhaal niet wat 

velen deden in de Tweede Era: Terwijl zij naar Jezus luisterden, bespotten zij Hem; maar toen zij de 

wonderen van de Meester aan het kruis en zelfs na de dood zagen, werden zij vervuld van wroeging en 

vrees, omdat zij begrepen dat God door de wereld was gegaan. Weet iemand of deze discipelen, door wie 

Ik Mijzelf bekend maak, niet degenen waren die Mij in die tijd het meest misprezen en bespot hebben? Zie 

ze nu, het oordeel ondergaan, de spottende blik, en de minachting van de menigte! Noem dit geen 

vergelding, het is rechtvaardigheid, en het is noodzakelijk dat hij die door onwetendheid tekortschiet, dit in 

zichzelf ervaart en doorleeft, opdat hij later in staat zal zijn zijn dwaling te begrijpen. 

72 Weet gij of deze stemdragers in een andere tijd niet behoorden tot hen die verlangden Mijn 

apostelen te zijn en moesten wachten om Mij te kunnen dienen? 

73 De mensheid zuivert zich nu door pijn, zodat Mijn Koninkrijk van vrede en vergeestelijking kan 

worden gevestigd in de harten van mensen en naties. 

74 In 1924 voorspelde ik jullie alles wat er nu gebeurt! 

75 Eén voor één komen zij geleidelijk in Mijn Aanwezigheid die in deze tijd geroepen zijn om Mijn 

pioniers en profeten te zijn, en ieder die de roep van binnen heeft gevoeld zegt tot Mij: "Heer, hier ben ik, 

ik wil meewerken aan Uw Werk, bevolen, ik ben Uw dienaar". 

76 Vanaf dat moment heb Ik getracht de oneffenheden van zijn hart glad te strijken met de beitel van 

Mijn Woord, om hem te vullen met naastenliefde en genezing, met vrede en goedheid. Gedenk wat Ik u 

gezegd heb: uw lippen zullen spreken uit de overvloed van uw hart. 

77 Ik wil dat jullie zijn als bomen waarvan de schaduw velen bedekt. Maar hoe weinigen onder jullie 

leren echt schaduw te geven aan de reiziger. 
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78 Wees als uw Vader, die is als een machtige boom die schaduw geeft en zijn vrucht aanbiedt aan al 

zijn kinderen. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 57  
1 Rust enkele ogenblikken uit van uw vermoeide omzwervingen, gij die wandelt op het stof der 

aarde, en gij die leeft in de geestelijke ruimte. 

2 Als je luistert naar Mijn Goddelijke Woord, zuivert je ziel zich geleidelijk. 

3 Tot u die in de geest leeft en nog gehecht bent aan materiële doeleinden zeg ik: Wend u af van dat 

wat u niet meer toebehoort. Want als de aarde niet het eeuwige thuis is voor de mens, dan is zij dat nog 

minder voor de ziel. Daarachter, in de geestelijke vallei, wacht u een leven vol licht, waarheen u stap voor 

stap zult reiken op de weg van het goede. 

Tot hen die als mensen naar Mij luisteren zeg Ik dat zij, zolang zij dit lichaam bezitten dat hen 

vergezelt op hun aardse levensreis, ervoor moeten zorgen en het in leven moeten houden tot het allerlaatste 

moment. 

moment moet ontvangen. Want hij is de staf waarop de ziel leunt, en het instrument om te strijden. Door 

zijn stoffelijke ogen kijkt de geest naar dit leven, en door zijn mond spreekt hij en kan hij troost geven aan 

zijn broeders. 

4 Ik ben op dit ogenblik gekomen om u toe te rusten, en ik moet tot de gehele mensheid spreken om 

hen bij te staan in hun geestelijke ontwikkeling. 

5 Laat de vrede nu in uw harten komen, want later zult u onvermoeibaar moeten bidden en waken 

voor de vrede van anderen. 

6 U zult een zeer groot en verdienstelijk werk doen als u vrede en sereniteit geeft aan harten die door 

pijn en verdriet worden geschokt. Er zullen tijden komen dat je zult moeten leren het geluk van je buren te 

baseren op deze vrede. 

7 Discipelen en nieuwkomers, wanneer jullie Mijn woord horen, voelen jullie dat de schaduwen die 

jullie geest omhulden en de last die jullie in je hart droegen, zijn geweken. Het was de last van leed, 

zorgen, en soms wroeging die je steeds zwaarder in het leven drukte. 

8 Vergeet niet dat niemand een betere helper voor je kan zijn dan Jezus. Luister naar Mijn woord en 

laat het je hart overvloeien met vrede. Het zal een balsem zijn voor je wonden. 

9 Mijn woord geneest, streelt en sterkt. Leer het en voel het, opdat jullie daarna degenen die jullie 

ziek vinden op jullie weg, kunnen zalven met Mijn waarheid en Mijn liefde. 

10 De tijden zullen voorbijgaan, en wanneer zich buitengewone gebeurtenissen voordoen, zult gij 

uitroepen: "Dit was reeds aangekondigd!" Want gij zult u herinneren wat ik zovele malen heb voorspeld. 

11 Geef het goede nieuws van Mijn leer aan allen tot wie gij Mijn woord kunt laten doordringen, zelfs 

indien hij niet onmiddellijk geloof toont. Waarlijk, ik zeg u, als gij in liefde tot hem spreekt, zal zijn geest 

nooit vergeten wat gij hem hebt gezegd. 

12 Dit is het boerenland waarover ik tot u spreek - het hart en de geest van uw broeders. Het zaad is 

Mijn leer die gij hun bekend zult maken, en het kristalwater is Mijn liefde en Mijn wijsheid waarmee gij 

deze velden zult besproeien. 

13 Wanneer zullen de mensen Mijn geestelijke aanwezigheid voelen? Wanneer zal ik de mensheid 

Mij horen verwelkomen? 

14 Jullie die Mij gehoord hebben door de menselijke stemdrager, blijf niet stilstaan bij de 

tekortkomingen van deze broeders van jullie door wie Ik vandaag tot jullie spreek. Morgen zal Mijn woord 

worden opgeschreven, en de invloed van de stem-drager zal verdwenen zijn. 

15 Zo zal Mijn Woord van deze tijd allen bereiken die het niet gehoord hebben - vol van goddelijke 

essentie en vol van zuiverheid. 

16 Ik wil dat het enige teken dat de boodschappers van deze verkondiging laten zien, de waarheid is. 

Het is de sleutel, het schild en het zwaard. 

17 De geleerden, de wetenschappers, de groten van deze tijd, die hard hebben gestreden om de glorie 

van de wereld te verwerven, zullen verbaasd staan wanneer zij Mijn nieuwe discipelen - mannen, vrouwen 

en kinderen - nederig de Goddelijke leringen zien verkondigen, zonder zich op te scheppen over 

superioriteit en zonder ijdelheid. 

18 Hoe groter de kennis die je hebt van de waarde van wat je bezit, hoe reëler en waarachtiger je 

nederigheid moet zijn. 
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19 Hoe gelukkig is de geest die - wanneer hij zijn menselijke overblijfselen in dit dal van verzoening 

heeft achtergelaten - vanuit het oneindige beseft dat hij een spoor van licht, waarheid en liefde op aarde 

heeft achtergelaten. 

20 Mijn nieuwe volk Israël, dat in de geest dezelfde is als in alle tijden, zal de taak hebben Mijn 

openbaring uit te dragen over de hele wereld. Het zal de mensen tonen waar zij de wet hebben ontheiligd 

en waar zij Mijn woorden verkeerd hebben geïnterpreteerd. 

21 Hoe zul je in staat zijn om zo'n hoge en moeilijke missie uit te voeren? Door liefde en ijver voor 

Mijn leer en goede wil om Mijn apostel te zijn. 

22 Hij die medelijden heeft met zijn naaste, die de pijn van anderen voelt, en die zijn eigen lijden 

vergeet bij het denken aan de noden van anderen, bezit het zaad, de balsem, de voeding. Daarna zal hij de 

juiste vorm leren om door te geven wat hij van Mij heeft ontvangen, en om uit te drukken wat uit het hart 

en de geest oprijst. 

23 Bestudeer het boek van Mijn leringen in het licht van je geweten. Het zal u vertellen of u 

vooruitgang boekt of dat u stil blijft staan. 

24 Denk niet dat de gave van de liefde alleen aan bevoorrechte wezens is toevertrouwd. Weet dat 

jullie er allen voor bestemd zijn, en dat sommigen vroeger en anderen later - jullie zullen allen liefhebben 

zoals ik jullie heb geleerd. 

25 Gebruik, gebruik deze tijden van Mijn manifestatie en bestudeer Mijn Woord, opdat het u niet 

vreemd zal voorkomen wanneer u degenen door wie Ik u Mijn onderricht gaf, ziet spreken zonder 

vervoering, in de vereniging van geest tot geest met hun Schepper. 

26 Verhoog je geest, verhoog je moraal. Dit is altijd Mijn instructie geweest. Jakob zag de gedaante 

van de Vader op de hoogste hoogte van de hemelladder. Mozes ontving de Wet op de top van de berg 

Sinaï, Jezus gaf u zijn Goddelijke Preek op de berg Tabor. 

27 Begrijp de symboliek van die openbaringen! - Maar waar is de berg vanwaar Ik in deze tijd tot u 

spreek en u Mijn wet geef? Jullie weten allemaal, dat de berg perfectie, waarheid en wijsheid is. 

28 Hij die in deze tijd Mijn barmhartigheid heeft gevoeld, zal geen distels of doornen meer op zijn 

pad zaaien. Want de vrucht die hij plukt zal vaak bitterder zijn dan wat hij gezaaid heeft. 

29 Beschouwt uzelf als deel uitmakend van het zaad dat Ik Jakob in zijn droom beloofde, toen Ik hem 

aankondigde dat zijn nageslacht zo talrijk zou zijn als het stof der aarde, en dat in zijn zaad alle volken 

gezegend zouden worden. 

30 Vandaag daalt Mijn warmte tot jullie neer om leven te geven aan jullie hart. Maar deze warmte 

verdort de bloemen niet die ik in je geest kweek. Ik geef u alles, en hoe meer Ik Mijn goederen onder Mijn 

kinderen verdeel, hoe meer zij toenemen. Ik ben niet bang, zoals een rijke vrek, om uiteindelijk zonder 

enige rijkdom te zitten. - Vraag of het je gegeven mag worden. Wat kunnen jullie Mij vragen dat Ik jullie 

niet geef? - Ik vraag u slechts u waardig te maken voor Mijn weldaden en Mij terecht te vragen. 

31 Voor een ieder is bestemd wat hem geschonken zal worden tijdens zijn levensreis. Terwijl 

sommigen het op het juiste moment aannemen en gebruiken, verspillen anderen het, en sommigen hebben 

zelfs niet geweten hoe zij zich erop moesten voorbereiden het te ontvangen. 

Maar toen zij in de geestenwereld terugkeerden, werden zij zich bewust van alles wat voor hen bestemd 

was en wat zij noch wisten te verkrijgen noch te verdienen. 

32 Mijn stem spreekt tot allen, er is geen geest, vleesgeworden of ontlichaamd, tot wie Ik Mijn woord 

niet heb gericht, hetzij als Vader, hetzij als Meester, hetzij als Rechter. Maar de mens heeft zich niet weten 

voor te bereiden om de Goddelijke taal te verstaan, hoewel Ik tot u gesproken heb op elke wijze en in alle 

talen. Wanneer zullen jullie in gemeenschap treden met Mijn Goddelijkheid van geest tot geest, om Mijn 

stem in jullie geest te horen, daar jullie daartoe voorbestemd zijn? Bereidt u tenminste voor, gij die Mijn 

stem hoort, opdat gij stap voor stap, op de weg van de evolutie van de geest, deze genade zult verkrijgen. 

Gelooft gij niet dat het de meest natuurlijke en vanzelfsprekende zaak is voor uw geest om in 

gemeenschap te zijn met zijn Schepper en Zijn stem te horen, waar hij zich ook bevindt? 

33 Lange perioden zijn aan de mensen voorbijgegaan zonder dat zij het doel begrepen waarvoor zij 

waren geschapen. 

34 Mijn kinderen, het is niet nodig door te dringen tot de eruditie van de wereld om het uiteindelijke 

doel van jullie bestaan te kennen. Het zijn niet alleen de geleerden die Mij kunnen herkennen en zichzelf 
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kennen. Hoe vaak heeft de eenvoudige man, die op aarde geen onderwijs heeft genoten, een diepere 

intuïtie van de waarheid. 

35 Dit is de reden waarom Ik tot jullie spreek in gewone en eenvoudige taal, begrijpelijk voor iedere 

geest en ieder verstand, waarom Ik Mijzelf wilde manifesteren door middel van een ongeschoolde en zelfs 

povere geest. Indien men Mij niet verstaat, hoewel Ik duidelijk en eenvoudig tot de mensen spreek, hoe 

zouden zij Mij dan kunnen verstaan, indien Ik in een hoogere vorm tot hen zou spreken? - Ik spreek niet 

tot u over mysterieuze leringen. Hoe hoger en volmaakter het geestelijke is, des te duidelijker, natuurlijker 

en eenvoudiger toont het zich aan uw geest. 

36 Maak een geestelijke studie van Mijn openbaringen, maar maak er geen ingewikkelde theologische 

leerstellingen van. Aangezien de Meester eenvoudig is, laat de discipelen ook eenvoudig zijn. Volg Mij 

met nederigheid en zachtmoedigheid, en Ik zal u tot bezitters van het beloofde land maken. Want wie 

ongehoorzaam leeft, is eigenaar van niets. Wees des te nederiger tegenover anderen, naarmate je meer 

bezit. 

37 Uw oren, die geen vleierij hebben gehoord, zullen nu niet worden misleid door arrogantie. Uw 

ogen, die nooit acht hebben geslagen op de wonderen van Mijn schepping, zullen niet worden verblind 

door ijdelheid. Zoek geen andere kroon dan die van de vrucht van uw werken van liefde voor uw broeders. 

38 Wacht niet op gunstiger tijden om met het werk te beginnen. Want als je nu niet van deze korte tijd 

profiteert, zul je er morgen weer naar verlangen. 

39 Dit alles vertel ik jullie zodat jullie je getuigenis aan de mensheid kunnen geven. Vrees niet dat 

men u niet zal geloven, want de natuurkrachten zullen uw woorden bevestigen. De aarde zal beven, de 

wateren zullen buiten hun oevers treden, vuur zal woeden, de winden zullen op de wereld losgelaten 

worden, de zeeën zullen schuimen en plagen zullen hele landen verwoesten. De ongebreidelde loop van de 

mensheid zal worden gestopt door pijn. Dan, zodra de mensheid zich zuivert van haar materialisme, zal 

Mijn Woord de harten bereiken, en niemand zal zonder het blijven. 

40 Als een bloem heeft je hart zich geopend om Mij de geur van je verheffing en dankzegging aan te 

bieden. Want je weet dat het Mijn barmhartigheid was die de doornen op je pad verwijderde en je tranen 

droogde. 

41 Ik heb jullie geleerd dat de manier om jezelf leed te besparen is om dichter bij de vervulling van 

Mijn Wet te komen. Ik heb u gezegd, dat gij u daarvoor moet afwenden van vele ijdele godsdienstige 

gebruiken, die u niet baten. 

42 De hoop op hun redding is opgewekt in de harten van hen die Mij in deze tijd hebben gehoord. Ik 

wil dat je aan het eind van de weg de vreugde ervaart dat je alle obstakels hebt overwonnen. 

43 Draag mijn woord in je mond. Daarvoor is het niet nodig dat jullie dezelfde uitdrukkingsvorm 

gebruiken waarin ik tot jullie spreek. Spreek over Mij en Mijn Werk in dezelfde taal waarin jullie tot jullie 

broeders spreken en alleen wanneer jullie trachten Mijn zinnen te herhalen, doe dat dan in de vorm waarin 

Ik tot jullie gesproken heb. Maar wees voorbereid, want er zullen gelegenheden komen dat Ik het zal zijn 

die door uw mond spreek, en dan zal uw eenvoudige en aardse taal verdwijnen om in uitdrukking en 

betekenis Mijn Goddelijk Woord te openbaren. 

44 Spoedig zullen de massa's mensen komen, wier geesten tijd hebben verspild en geen gebruik 

hebben gemaakt van de gelegenheden, die de Vader hun heeft geboden om zich opwaarts te ontwikkelen. 

Wanneer zij Mijn stem horen, zullen zij eerst pauzeren, dan zullen zij wroeging voelen, en later zullen zij 

de werktuigen grijpen om Mijn akkers te bewerken en de verloren tijd terug te winnen. 

45 Vandaag gaan zij voorbij aan degene die lijdt zonder de pijn van hun broeder te bespeuren. Maar 

nadat zij in het hart geraakt zijn door het wezen van Mijn Woord, zullen zij hun ogen richten op degene 

die troost nodig heeft, en hem de balsem brengen waarmee Ik hen heb genezen. Dan zullen zij zich 

afvragen: "Waarom heb ik vroeger bij niemand pijn gezien, zelfs niet bij weduwen, noch bij wezen, noch 

bij hen die naar gerechtigheid hongeren, noch bij hen die in nood verkeren? Omdat ik doof, blind en 

gevoelloos was. 

46 Wie zijn naaste op aarde heeft liefgehad, hoe rustig en gelukkig gaat zijn leven voorbij, en hoe 

zachtmoedig wordt zijn dood geworsteld. Maar hij, die geen liefde op zijn pad heeft gezaaid, heeft nooit 

een ogenblik van ware vrede gehad, en neemt met pijn afscheid van het lichaam, waarin hij vertoefde. 
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47 Dit is een tijd van zonde waarin Ik u Mijn macht zal tonen door in het hart van de mens een 

heiligdom van liefde te bouwen. De mens zal geen tempels of paleizen voor Mijn Goddelijkheid behoeven 

te bouwen, want Mijn geestelijke Leer heeft dergelijke pretenties niet. In de tegenwoordige tijd zal de 

ware tempel van God, waarin Hij woont, door de mensen worden herkend. 

48 Omwille van deze leringen die ik jullie vandaag geef, zullen jullie door jullie broeders verkeerd 

beoordeeld worden. Maar vrees niet, want in de betekenis ervan ligt de rede en de waarheid, die spoedig 

zullen worden herkend wanneer de bezoekingen dreigend over de mensheid hangen. 

49 zullen allen begrijpen dat Mijn Liefde ieder van u een plaats aan Mijn Tafel heeft gegeven, opdat 

allen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, daaraan de wijn van het leven kunnen drinken en het 

brood van de Geest kunnen eten.... 

De aarde heeft u lange tijd gevangen gehouden, en velen van u zijn in het slijk en vuil gevallen dat 

door de zonde van de mensen is ontstaan. Daarvan bevrijdt Mijn barmhartigheid jullie, tot daar het geluid 

van Mijn stem jullie bereikt, die jullie uitnodigt op de weg van het Licht. Als Mijn Woord altijd heeft 

geklonken in de dorre woestijn van je hart, sta dan nu even stil om het te horen. Want daarin vind je het 

kristalheldere en frisse water dat je dorst naar waarheid lest. 

50 Versterk uzelf in Mijn onderricht. Wees niet langer het fragiele bootje waarmee de golven van je 

hartstochten of je zwakte hun spel spelen. Maak gebruik van de geestelijke en zedelijke kracht die in Mijn 

woord aanwezig is, en waarlijk Ik zeg u, de stormen des levens zullen u niet meer beven. 

51 Zie hoe, in plaats van straf, de blijde verrassing van Mijn Woord op jullie wachtte, dat jullie 

onvolkomenheden vergeeft, evenals die van Mijn Liefde, toen Ik jullie aan Mijn Tafel zette om jullie te 

verblijden met Goddelijk voedsel. 

52 Zij die vandaag door Mij vergeving hebben verkregen, zullen morgen degenen vergeven die hen 

hebben gekwetst, en zij die de streling van Mijn Woord hebben ontvangen nadat zij lange tijd de beker van 

bitterheid hebben gedronken, zullen later op hun reis troost geven aan de harten. 

53 De mens heeft de natuur vele geheimen ontfutseld, en door zijn wetenschap heeft hij het menselijk 

leven veranderd. Het licht van de kennis schijnt in de geest, en elke dag gaat de mensheid vooruit op de 

weg van de wetenschappelijke vooruitgang, naar een doel dat zij nog niet kan voorzien. Maar ik vind geen 

liefde in het hart van uw beschaving. 

54 Van tijd tot tijd kom Ik tot de mensen om hun Mijn wet te brengen, om hen te herinneren aan Mijn 

leer, om Mijn woorden tot hen te herhalen. Want uw wetenschap zonder liefde kan niet goed zijn, uw 

vooruitgang kan niet waarachtig en duurzaam zijn, indien zij zich niet bevrijdt van egoïsme om plaats te 

maken voor actieve naastenliefde. 

55 Tussen de ene komst van Mijn Goddelijkheid en de volgende gaan duizenden jaren voorbij, en 

wanneer Ik Mijzelf manifesteer, is het om tot jullie te spreken over één en dezelfde Leer van Liefde. 

Daarin is Mijn gehele wet en Mijn gehele leer samengevat, wanneer Ik u zeg: "Hebt elkander lief. 

56 Op de dag dat de mensen hun wetenschap en vooruitgang laten inspireren door het Goddelijke licht 

van de liefde, zullen zij van deze wereld een paradijs maken waarvan zij nooit hebben gedroomd, vol van 

leven, licht en gezondheid. Want aan de egoïstische wetenschap van vandaag zal Ik niet alle wonderen 

onthullen die Ik voor de mensheid in petto heb. 

57 In deze tijd zeg Ik jullie dat het kwaad niet zal zegevieren, want in Mijn werk kan het onvolmaakte 

niet standhouden. Uw geest is geschapen om door zijn ontwikkeling de hoogste graad van volmaaktheid te 

bereiken. 

58 Mijn discipelen zullen over de gehele aarde verschijnen, en op hun weg zal de nevel die de 

waarheid verborgen had, verdwijnen. In hun harten zullen Mijn woorden van onderricht gegrift staan, 

zoals in een andere tijd Mijn geboden in steen zijn uitgehouwen. 

59 Mensen, hier is het licht, smul ervan! Maar eerst, vernietig dat kleed van materialisme dat u 

omhuld heeft en dat nooit meer uw ziel zal bedekken. 

60 Niet alle mensen zullen zich zuiveren door vergeestelijking. De krachten der natuur zullen ook het 

oordeel brengen over de nieuwe Sodoms en Gomorrhas om de aarde voor te bereiden op de nieuwe 

generaties. 

61 De zondvloed die de aarde zuiverde van menselijke onzuiverheden, en het vuur dat op Sodom viel, 

kennen jullie vandaag als legenden. Niettemin zult gij ook in deze tijd zien hoe de mensheid zal worden 
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geschokt wanneer de aarde beeft onder de kracht van lucht, water en vuur. Maar Ik zend u een nieuwe ark, 

die Mijn Wet is, opdat een ieder die haar binnengaat, zal worden gered. 

62 Niet allen die "Vader, Vader" zeggen in het uur van de Visitatie zullen Mij liefhebben, maar zij die 

altijd Mijn liefde voor hun naasten beoefenen. Deze zullen gered worden. 

63 Geliefde discipelen, allen die Mij volgen, laat uw voetstappen geestelijk schijnen in de schaduwen 

van de nacht, opdat zij een pad van licht mogen markeren om hen te leiden die verloren zijn. 

64 Voordat jullie er aan dachten te komen en naar Mij te luisteren, was Ik al in jullie harten geweest 

en had Ik Mij in verbinding gesteld met jullie geest, want hij is het die Ik zoek. Het is Mijn Wil dat de 

mensen zich in deze tijd oprichten, hun onverschilligheid laten varen en zich afkeren van de perverse en 

immorele wereld die zij hebben geschapen. Ik wil dat jullie discipelen zijn van de Heilige Geest. 

65 Zorg ervoor dat er harmonie is tussen de ziel en het omhulsel van het lichaam, zodat jullie Mijn 

richtlijnen met gemak kunnen vervullen. Onderwerp het lichaam op een liefdevolle manier, en pas 

strengheid toe als het nodig is. Pas echter op dat het fanatisme u niet verblindt, zodat u er niet wreed tegen 

optreedt. Vorm van uw wezen een enkel testament. 

66 Het is niet de tijd om te stoppen of om in slaap te verzinken. Erken dat iets je wakker houdt dat 

sterker is dan jijzelf, of het nu een geestelijke storing is of een lichamelijke kwaal. Alleen als je wakker 

bent, kun je Mijn ingevingen waarnemen, want wie "slaapt" maakt zijn geest ongevoelig en kan het licht 

niet zien noch het leven bevatten, omdat zijn ogen gesloten zullen zijn voor de waarheid. 

67 Er zijn velen die slechts wachten op een woord om tot Mij te komen. Daarom bereid ik jullie voor 

en stuur ik jullie naar de provincies om de blijde boodschap te verkondigen. Daarom plaats Ik de dorstigen 

op uw weg, opdat gij hun dit water kunt aanbieden, dat in waarheid de dorst lest. 

68 Ik heb jullie geleerd je niet te gedragen als de rijke vrek die zijn schat voor de ogen van anderen 

verbergt, want jullie weten dat dit geschenk dat jullie vandaag bezitten niet voor jullie alleen is, maar voor 

allen die het nodig hebben. Het is Mijn Wil dat Mijn Woord weerklinkt in de hele wereld, eerst door de 

Stemdrager, en dan door Mijn Boodschappers. 

69 De weinige jaren die jullie nog resten om jullie Mijn Woord te geven, zullen jullie voorbij zien 

gaan alsof het een ogenblik was. Herstelt u en bewaakt Mijn Woord, opdat gij het na Mijn vertrek in zijn 

volle zuiverheid bekend kunt maken. 

70 Wacht niet tot 1950 om ontzet te zijn omdat je onvoorbereid bent. Probeer de verloren tijd tot dan 

niet in te halen. Ga nu reeds op weg, gebruik en onderzoek Mijn leringen, dan zult gij niet dwalen. Blijf 

volharden in uw naastenliefde, kijk niet naar de splinter in het oog van uw broeder en wend u niet af van 

de melaatsen, want Ik leid hen op uw weg, opdat gij hen geneest. 

71 Ik kom om jullie te redden, om jullie allemaal op te roepen. Ik zal jullie verzamelen rond Mijn 

Woord. 

72 Ik wil dat je het einde van de weg bereikt met gehoorzaamheid en nederigheid. De weg is bezaaid 

met beproevingen; elke beproeving is een stap voorwaarts naar de top van de berg, of een nieuwe stap op 

de ladder van de hemel naar volmaaktheid. Loop met je ogen gericht op oneindigheid. 

73 Ik zegen hen die zich hebben opgeofferd voor hun naasten, hen die de genoegens van de wereld 

hebben afgezworen om hen die lijden te troosten. Ik wil dat jullie voorbeelden geschreven blijven in het 

boek van de eeuwigheid, die de mensen nodig hebben om op te staan en Mij te volgen. 

74 Ik geef de mensen het licht, want hun wetenschap zal hen niet redden, en zij bevinden zich in een 

woedende zee. Toch zal Ik de schipbreukelingen redden om vissers van hen te maken, en Ik zal hun een 

boot geven om hoop en redding te brengen aan de verlorenen. 

75 Dit zullen de discipelen van het derde tijdperk zijn, de nieuwe vissers der mensen, die Mijn 

onderricht als hun gids zullen hebben en het leven en de daden van Mijn apostelen van het tweede tijdperk 

als hun voorbeeld en drijfveer. 

76 Waakt en bidt, discipelen; wanneer jullie dat doen in geestelijke eenheid, zullen jullie Mijn vrede 

voelen. Als roddels en geringschattende oordelen u achtervolgen, sluit dan uw oren, want die steken zijn 

niet dodelijk. Als je Mijn goddelijke leringen volgt, zul je onderweg bewijzen van dankbaarheid en respect 

ontvangen, en deze zullen je verlevendigen en bemoedigen. 

77 Hoe meer je werkt, hoe korter de tijd en de weg voor je zal lijken. Wanneer de wereld je pijn doet 

en je beseft dat er niemand is om je te troosten, leg dan je klaagzang voor Mij neer en Ik zal je troosten. 
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Jullie dragen allemaal Mijn licht in je geest, die Goddelijke vonk die nooit dooft. Maar terwijl dat licht 

het hart van sommigen verlicht, vind ik dat van anderen, die recalcitrant zijn geweest voor dat licht, gehuld 

in duisternis. - Ik ontvang allen, en heet jullie welkom aan deze tafel van liefde. Wanneer jullie deze wijn 

nemen en dit brood eten, zullen jullie je Mijn woorden van onderricht herinneren. 

78 Feest op dit feest, want je zult er niet altijd van genieten. Verzadig uw honger en dorst voor altijd, 

want zeer binnenkort zult gij de lange afstanden moeten afleggen en zult gij moed en kracht van lichaam 

en geest nodig hebben. 

79 Als een dief ben Ik in deze tijd in uw harten gekomen, sommigen verrasend en anderen wakker 

makend, zeggende tot u: Zie, hier is uw Meester, luistert naar Hem en zuivert uw leven, opdat gij met uw 

werken getuigen zult zijn van Mijn komst. Als dat niet gebeurt, zullen Mijn Woord en Mijn manifestatie 

bespot en ontkend worden door de menselijke geest. Zorg dat uw werken berouw veroorzaken bij de 

zondaars en dat hun lippen, die slechts godslastering hebben gekend, Mijn naam met liefde uitspreken. 

80 Ik leg mijn woord op je lippen, zodat je de verloren zoon kan redden. 

81 Hoewel de mensen van de aarde een wereld van vuiligheid en ongerechtigheid hebben gemaakt, 

zal zij door jullie inspanningen en verdiensten worden veranderd in een wereld van vrede en 

vergeestelijking, en jullie zullen daarbij elk ogenblik Mijn hulp hebben. 

82 Wee de mensheid als barmhartigheid en actieve naastenliefde niet eindelijk in hun harten 

losbreken! Wee de mensen als zij uiteindelijk niet tot volledige kennis komen van hun slechte werken! 

Hun eigen hand ontketent op hen de woede van de natuurkrachten en probeert de beker van pijn en 

bitterheid uit te gieten over de naties. Zelfs wanneer zij het resultaat van hun werk oogsten, zullen 

sommigen nog zeggen: Het is de straf van God. 

83 Ik heb je alleen bewijzen van liefde gegeven. Ik zond u naar de aarde, die was als een vruchtbare, 

liefdevolle en tedere moeder. Ik gaf u het vuur des levens, de lucht die de adem van de Schepper is, en het 

water dat vruchtbaarheid en verkwikking is. Toch heb je alles gebruikt om verderf en dood te zaaien. Alles 

is ontheiligd en zal nog meer ontheiligd worden. Uw rivieren zullen van bloed zijn, uw vuur zal van 

verderf zijn, de lucht zal gezwollen zijn met de adem des doods, en de gehele aarde zal schudden in 

stuiptrekkingen. In het uur der gerechtigheid zullen velen tot Mij zeggen: "Heer, vergeef mij, ik had een 

donker verband voor mijn ogen." 

84 Ik zal hen vergeven en zal hen laten weten dat op dit moment niemand onwetend is van geest. 

85 Als de eigenaar van alles wat geschapen is, zal ik van u rekenschap eisen van alles wat op aarde 

gebeurd is. Dan zul je weten hoe niets ontsnapt aan Mijn doordringende blik, en niets wordt geschrapt uit 

het Boek van het Ware Leven. 

86 Laat de Meester toe in je hart, nodig Mij uit in je huis, laat Mij bij je wonen. 

De volgende woorden zijn van toepassing op alle volkeren van de aarde: 

Heb medelijden met je broeders en jezelf, en verwijder de dreiging die boven de mensheid hangt. 

Met een beetje goede wil kunt u zelfs op de moeilijkste momenten tot rust komen! 

87 Ik klop al een hele tijd op je deur. Herken Mijn kloppen aan zijn zachtheid; laat je niet over aan 

een geestelijke slaap, zodat wanneer je eindelijk opendoet, het niet de hand zal zijn van de 

De dood klopt aan. De tijden die door Christus, door zijn apostel Johannes en door de profeten zijn 

aangekondigd, zijn aangebroken. In de ogen van de mensen hebben deze tijden lang op zich laten wachten. 

Maar ik zeg u dat - vanuit het oogpunt van de eeuwigheid - slechts een ogenblik voorbij is. Herinner u dat 

u werd gezegd dat zij die trouw blijven aan Mijn Wet van Liefde tot het einde zullen worden gered. 

Waakt, bidt en volhardt in goedheid, opdat gij niet vergaat in deze zee die wordt gekarnd door 

hartstochten, wanhoop en dood. In het Uur des Oordeels is Mijn Goddelijke Wet bij allen, Mijn Liefde is 

voor altijd bij jullie. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 58  
1 Deze Zoon van Mij, door wiens orgaan van verstand ik u deze boodschap breng, beweert niet voor 

Jezus te worden aangenomen. Hij is een van de vele stemdragers die Ik in deze tijd heb bereid om jullie 

Mijn Goddelijke Woord te brengen. 

2 Rust jezelf uit, zodat deze stem je hart bereikt en je opstaat tot het ware leven. 

3 Voorwaar, Ik zeg u: Mijn woord is het brood van de geest. Daarom, wie er van eet zal nooit meer 

honger hebben. 

4 Weest als kinderen voor Mijn aangezicht, en Ik zal tot u zeggen, zoals in de tweede Era: "Laat de 

kinderen tot Mij komen, want hunner is het Koninkrijk der hemelen." 

5 Mijn Koninkrijk is voor hen die zuiver van hart zijn. Daarom, nu gij het weet, houdt niemand uit 

Mijn tegenwoordigheid: noch de volwassene die als zondaar voor de Meester komt, want hij komt om zich 

in Mijn woord te reinigen, noch het kind. Want ook al denkt gij dat zijn begrip van de leer van Mijn Werk 

gering is, hij bezit een geest die dikwijls meer ontwikkeld is dan de uwe. 

6 In deze tijd waarin Ik Mijzelf manifesteer door middel van het menselijk verstandsorgaan, leg Ik 

jullie Mijn vorige leringen uit. Mijn Geest rust in deze tijd op alle vlees en op iedere geest, opdat Mijn 

Goddelijke aanwezigheid door allen gevoeld zal worden en gij de weg zult zien die naar de eeuwigheid 

leidt. 

7 Als de mensheid verkeerde interpretaties heeft gegeven aan Mijn leringen uit voorbije tijden, 

kunnen jullie ook vandaag in die dwaling vervallen. Dit is de reden waarom Ik, hoewel Ik in de geest kom, 

Mijn onderricht voor korte tijd hoorbaar maak, opdat het voor jullie begrijpelijk wordt, daar jullie niet 

wisten hoe jullie je moesten voorbereiden door te kijken en te bidden. 

8 Besef dat het doel van Mijn geestelijk onderricht de vervolmaking van uw geest is, opdat hij de 

vrede en het geluk verwerft die elke geest ontvangt door de kennis van Mijn waarheid. 

9 Voordat ik je je kruis gaf, heb ik je gesterkt en je tranen gedroogd. Gezegend is hij die aan Mijn 

borst heeft geweend, want hij zal zijn pijn voelen vervagen. Welgelukzalig is hij, die, Mijn wet 

gehoorzaamd hebbende, blijdschap in zijn geest gevoelt, want dit zal de vrucht zijn van zijn verdiensten. 

10 Als je Mij wilt volgen, kom dan altijd naar Mij met een zuiver hart. Je hebt geen juwelen nodig, 

noch kostbare kleren. Ik wil alleen zuiverheid in je ziel en in je lichaam, zodat je Mij in je kunt dragen. 

11 Mijn woord is duidelijk, en toch wil je het soms niet begrijpen. In het Tweede Tijdperk sprak Ik 

veel in gelijkenissen en allegorieën, omdat de mensen van dat Tijdperk Mij alleen op die manier 

verstonden. Niettemin gebruikten zij bij sommige gelegenheden het excuus dat zij Mij niet begrepen, en 

dat komt omdat de mensen het Goddelijke met hun handen willen aanraken, en zij terugdeinzen voor 

materiële verzaking en vergeestelijking, die de middelen zijn waardoor zij het licht van het Goddelijke 

kunnen zien. 

12 Heb spiritualiteit, wees zuiver van hart, dan zult u nooit bedroefd zijn bij het feestmaal van de 

Heer, en u zult alles begrijpen en voelen wat Hij tot u spreekt. Je zult je niet onwaardig voelen en niet het 

verlangen hebben om weg te gaan. Daarom zal hij, die van Mijn tafel opstijgt, dit alleen doen om met zijn 

leven en werken de waarheid van Mijn leer te verkondigen. 

13 Discipelen, Ik ben in jullie hart. Daarom stierf Jezus voor jou, om voor altijd in je hart te wonen. 

Uw ziel zal zich ontwikkelen door het horen van Mijn woord. Zie, door de werken van Mijn discipelen, 

zal Ik bekend worden in deze tijd. 

14 De pijn heeft uw lichamelijk omhulsel en uw ziel gezuiverd, zodat gij u in gedachten kunt 

plaatsen, door gebed, zelfs in verre oorden, om uw moeilijke taak te volbrengen, vrede te stichten en licht 

te brengen aan uw broeders. 

15 Als uw lichaam zijn dagelijkse strijd staakt en in bed rust, zal de ziel deze tijd gebruiken om zich 

vrij te maken en zich bezig te houden met taken die haar betaamt: met werken voor de Heer. Maar als uw 

hart, in plaats van uit te rusten van zijn zorgen en vele noden, of op te staan in gebed, zich overgeeft aan 

bitterheid, zal de geest voortdurend bezig zijn met het overwinnen van de zwakheden van zijn lichaam, 

waardoor andere taken verwaarloosd worden. Zo verliest men, bij gebrek aan geloof en spiritualiteit, zijn 

deugden in plaats van zich te herinneren dat wie zijn plichten jegens anderen verzaakt om alleen voor 

zichzelf te zorgen, egoïstisch is jegens zijn naasten en dus geen genade heeft met zijn ziel. 



U 58 

24 

16 Breng Mijn leer in praktijk, opdat gij sterk moogt worden en gelijkmoedigheid in uw geest en 

goedheid op uw lippen moogt hebben, wanneer zij die u verwerpen en lasteren aan uw deuren komen. 

17 Als jullie je met deze voorbereiding bezighouden, zullen jullie zien dat door jullie gebed het 

verdriet dat zij konden verbergen, uit die harten zal ontsnappen, als bewijs dat zij bij Mijn discipelen 

waren. 

18 Als jullie daarentegen trachten Mijn Leer te verdedigen door slag met slag te beantwoorden en 

vituperatie met vituperatie, dan zullen jullie zien hoe de mensen jullie zullen verslaan en redenen zullen 

vinden om te bewijzen dat jullie Mijn discipelen niet kunnen zijn, omdat jullie gebrek aan liefde en 

barmhartigheid voor jullie naasten hebben. 

19 Laat niet toe dat het heiligdom dat Ik in je hart heb gebouwd, wordt vernietigd door onwaardige 

gedachten. Leef wakker, bid zodat de stormen je niet neerhalen. 

20 Wanneer jullie de profeten van deze tijd, die jullie zieners noemen, tot jullie horen spreken in hun 

visioenen over gevaren en voorspellingen van bezoekingen, verhef dan je gedachten tot Mij en vraag Mij 

om kracht om vol te houden, of om licht om die afgrond te vermijden en smeek om Mijn barmhartigheid 

voor al jullie broeders. 

21 Het is tijd om te bidden. Laat de huizen die in vrede zijn bidden voor de huizen die verwoest zijn. 

De weduwen die overgave en troost hebben gevonden, laat hen in hun gedachten bijstaan die, verdoofd 

door pijn, leven zonder zin of doel. 

22 Moeders, jullie die je verheugen wanneer jullie je omringd zien door jullie kinderen - zend jullie 

troost naar hen die hen in de oorlog hebben verloren. Het is niet belangrijk dat je ogen succes zien. Laat je 

geloof genoeg voor je zijn en dat je de pijn van je broeders en zusters wilt delen, opdat Ik Mijn vrede, 

Mijn troost en streling, het brood en de vergeving geef aan hen voor wie je bidt. 

23 Ik heb jullie gaven gegeven, zodat jullie door jullie verdiensten het land van belofte kunnen 

bereiken. 

24 Ik zal u altijd helpen bij uw toerusting, opdat u sterk zult zijn en zult opstaan als goede soldaten 

van deze zaak, wanneer verwarring uitbreekt en volken tegen volken en naties tegen naties opstaan. 

25 Vandaag zeg ik tegen jullie: Welkom, aardse pelgrim die het Goddelijk Licht al een tijdje volgt! - 

O vluchtige bewoners van deze wereld, die hier vandaag zijn en niet weten waar je geest morgen heen zal 

gaan! Voorwaar, Ik zeg u: niet de dood wacht u, maar eeuwig leven, want Ik heb de dood niet voor de ziel 

voorzien. Maar Ik wil dat jullie, op het moment van Mijn roeping, zijn als de trouwe maagden uit Mijn 

gelijkenis, die met brandende lamp wachten op de komst van de kuise echtgenote, opdat op het moment 

dat jullie Mijn stem horen die jullie roept, jullie de beker van bitterheid die jullie in deze wereld gedronken 

hebben, achter je kunnen laten en opdat op dat uur niemand jullie kan ontnemen wat jullie met zoveel pijn 

bijna bereikt hebben. 

26 Hier zullen de ogen van uw lichaam, moe van het wenen, zich sluiten, terwijl de ogen van uw geest 

zich zullen openen voor het ware leven als u de drempels van de eeuwigheid overschrijdt, waar uw Vader 

op u wacht met de beloning die Hij u heeft beloofd. 

27 Hoeveel doden voor het leven der genade zijn in deze tijd opgestaan, toen zij dit woord hoorden! 

Hoeveel zwakken zijn opgestaan vol van kracht! Hoeveel angstigen en wanhopigen zijn met moed vervuld 

en hebben vrede gevonden! 

28 De scharen die Ik aankondigde in de eerste dagen van deze manifestatie zijn deze; de "doden" en 

behoeftigen waarvan Ik zei dat zij zouden komen zijn jullie zelf. 

29 In je eenzaamheid en in je bitterheid heb je dag na dag gewacht op het moment dat je het goede 

nieuws van Mijn komst zou brengen. Aangetrokken door het gerucht van Mijn aanwezigheid en Mijn 

wonderen, zijn jullie onder de schaduw van de boom gekomen waar Ik op jullie wachtte, en hier worden 

jullie discipelen van de Goddelijke Meester. 

30 Nog enige tijd zal Ik bij u zijn, opdat gij Mijn leringen in uw geest zult inprenten en niet zult 

vervallen tot profanaties of echtbrekingen. Ik wil dat uw hart het woord bevestigt dat de Meester u leert 

door werken van liefde wanneer uw lippen beginnen te spreken over Mijn Leer. 

31 Wees voorzichtig dat je het hart van je broeders niet verwondt en dat je hun licht van geloof niet 

uitdooft, want hier onder deze menigte zijn mijn nieuwe discipelen. Leid hen niet van dit pad af. Denk niet 

dat jullie de enigen zijn die ik in deze tijd zal gebruiken. Jullie zullen "eerste" genoemd worden en zij 
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"laatste". Ook zij, moe van het zwerven en lijden, zullen tot Mij komen en zeggen: "Vader, ik kom 

uitgeput tot U. Ik wou dat ik U veel eerder op mijn levensreis had ontmoet. Ik zou mezelf veel van mijn 

lijden en fouten bespaard hebben." Maar Ik zeg u, geen blad van de boom beweegt zich zonder Mijn wil 

en zij die zo tot Mij spreken moeten weten dat zelfs onder Mijn arbeiders er zijn die in hun hart tegen Mij 

zeggen: "Wat zou ik gelukkig zijn als ik nog vrij was om te genieten van alles wat de wereld mij biedt." 

Dit is hij die niet wist hoe hij gebruik moest maken van de beproevingen, die de lessen zijn die het leven 

geeft, noch was hij in staat om de betekenis van Mijn onderricht te vatten. Daarom is hij zwak, en in zijn 

zwakheid brengt hij zichzelf in verzoeking. 

32 Wie zou voor Mij een voornemen of een gedachte kunnen verbergen, voor Mij die in het hart van 

iedere mens woont? Wees dus niet verbaasd als Ik u zeg dat uit uw midden mensen zullen voortkomen die 

u vervolgen en die trachten te vernietigen wat Ik heb geschapen. Sommigen van hen die zich vandaag 

discipelen en arbeiders van de Heer noemen, zullen morgen tegen Mijn leer in opstand komen en strijden 

tegen hen die zij hun broeders noemden. Daarom zeg Ik u altijd: Waakt en bidt, opdat gij niet in 

verzoeking valt. 

33 Laat ieder tevreden zijn met de gave en de zending die hem zijn toevertrouwd, en niet de straten en 

provincies ingaan tenzij hem het juiste moment wordt aangewezen en hij wordt geïnstrueerd in zijn taak. 

Ik zeg u dit, omdat sommigen onderwijzen zonder zich te hebben voorbereid, en er zijn er ook die zich tot 

leider maken zonder over de nodige uitrusting te beschikken. Maar tot anderen, die menen dat zij de hun 

toevertrouwde taken niet kunnen vervullen, zeg ik: Waarom acht gij het onmogelijk te volbrengen wat Hij 

u heeft toevertrouwd, die weet waartoe ieder van Zijn kinderen in staat is? Hoe denk je dat Mijn 

manifestatie in deze tijd moet plaatsvinden, niet door het orgaan van het verstand van de mens? 

34 Sommigen hebben getwijfeld aan Mijn manifestatie in deze vorm en hebben de stemdrager als een 

bedrieger beschouwd. Maar Ik heb ook gebruik gemaakt van hen die twijfelden en hen geroepen en 

voorbereid om de zending te volbrengen waaraan zij twijfelden en om hun het bewijs te geven van Mijn 

waarachtigheid. 

Velen van hen behoorden tot Mijn beste stemdragers door het geloof en de blijmoedigheid waarmee zij 

daarna werkten. Toen zij beseften dat goddelijke woorden van hun lippen sprongen, richtten zij hun ogen 

op Mij om Mijn Naam te zegenen. 

35 Sindsdien doen zij Mijn wil en niet de hunne en erkennen zij dat wie op aarde zijn eigen wil doet, 

dit doet ter verheerlijking van zichzelf en dus van Mij afwijkt. 

36 De Meester vertelt het je: Vandaag is het Mijn Woord dat jullie leidt, corrigeert en onderwijst; na 

1950 zal alleen jullie geweten jullie leiden. Geef Mijn leer door in zijn volle zuiverheid, toon Mijn werk in 

volle helderheid. 

37 Ik heb u niet geroepen om in deze strijd te sneuvelen; integendeel, Ik wil dat gij als goede soldaten 

de overwinning behaalt. Maar deze overwinning zal zijn die van de vrede die gij hebt gezaaid, die van de 

gezondheid die gij de zieken hebt teruggegeven, die van het licht dat gij in de duisternis hebt ontstoken. 

38 Arbeiders, jullie die komen om Mij jullie werk te tonen, Ik ontvang jullie. Jullie komen van de 

velden die Ik jullie heb toevertrouwd en vragen Mij: "Goddelijke Meester, is mijn werk, mijn strijd 

welgevallig voor U?" Maar de Meester antwoordt u: Uw werken zijn nog niet volmaakt, noch zijt gij Mijn 

discipelen. Ik zie jullie als kleine kinderen die Ik zeer liefheb en Ik aanvaard de vervulling (van jullie taak) 

die jullie Mij voorleggen. Uw geest richt zich op en doet de eerste stappen, maakt het lichaam volgzaam 

en geeft gehoor aan Mijn nieuwe leringen in het huidige Tijdperk van Openbaring. 

39 In het Eerste Tijdperk kende u de naam van Jehovah en beleefde u Mijn manifestaties in de schoot 

van het volk Israël waartoe u behoorde, en Ik zei u: "Zie, dit is de weg"; en de weg waarover Ik tot u sprak 

was de Wet. Later sprak Mijn vleesgeworden Woord in Jezus tot u en werd u verlicht door Mijn 

gelijkenissen en Mijn geboden, en daarmee heb Ik u gezegd: een ieder die vervult door zijn naaste lief te 

hebben en te vergeven, is op de weg van Mijn Wet. - En in de huidige 

Na verloop van tijd ga je weer dezelfde weg naar je evolutie, en je hebt dezelfde Goddelijke Geest bij je 

die je onderwijst en je op je schreden begeleidt. Ik ben gekomen als een stralend licht, en ieder die zich 

voorbereidt zal Mij kunnen zien. 

40 De mensheid is in deze tijd niet op weg gegaan om Mijn geboden te vervullen, maar Ik wacht op 

hen. Te allen tijde heb Ik Mij om de zielen bekommerd, doch gij hebt Mij geen vruchten geschonken, die 



U 58 

26 

Mij waardig zijn. Ik heb volmaakte wetten voor alle wezens uitgevaardigd, maar de ziel van de mens, die 

het meesterwerk van de Schepper is, heeft zichzelf niet vervolmaakt. Hoewel ik haar onophoudelijk heb 

geïnspireerd en geadviseerd, heeft zij niet naar haar God geluisterd en heeft zij Hem niet gehoorzaamd. 

41 Jullie hebben geen goed gebruik gemaakt van de gaven die Ik jullie heb gegeven, en brengen Mij 

alleen maar pijn. Als er pijn in je is, is dat omdat je de wet hebt overtreden. Hoewel je begiftigd bent met 

kracht, ben je zwak geweest. 

42 Ik wil dat jullie weten dat jullie het meest bevoorrechte wezen zijn onder alle schepselen van deze 

wereld, die begiftigd zijn met ziel en geest. Ik heb jullie een vrije wil gegeven, opdat jullie uit eigen wil de 

juiste weg zouden kiezen die naar Mij leidt. Het is geen bloemrijke weg die ik u aanbied, maar die van 

gebed, berouw en strijd, en op deze weg zal uw geweten u leiden. 

43 De tijd nadert dat jullie als geesten tot Mij zullen komen. U bent in het Derde Tijdperk, in de zesde 

fase van evolutie, dicht bij de drempel van dat volmaakte leven dat op u wacht. Willen jullie tot Mij 

komen en de vrede genieten die Ik jullie vanaf de eerste tijden heb beloofd? Jullie allen zeggen tot Mij: 

"Ja, Meester, want de beker die wij drinken is bitter, en onze dagtaak is zwaar. Elke dag wordt je werk 

moeilijker en stuit je op het onbegrip van je medemensen. Maar mijn woord, dat balsem is, verzacht je 

pijn. Die fontein van genade die je had laten opdrogen, ontspringt vandaag opnieuw om je kracht te geven. 

44 Bedenk dat het jaar 1950 nadert en de mensen niet verenigd zijn. De twaalfduizend geesten van 

elke stam zijn nog niet uitgerust. Maar wanneer dat jaar komt en jullie Mij niet het getal tonen dat Ik van 

jullie gevraagd heb, wie zal dan na die tijd de uitverkorenen kunnen aanmerken? Wilt gij hen merken en 

hun lot aangeven? - Nee, mensen, alleen ik schrijf met onuitwisbare letters de taak die bij elke geest hoort. 

45 Welk een verlangen is er in Mij om Mijn Werk te openbaren in andere naties! - De tijd nadert dat 

deze manifestatie moet worden voltooid, en deze lippen zullen niet meer in deze vorm spreken. 

46 Ik ben het die in deze tijd spreek, die zielen voedt en voorbereidt. Want op aarde zijn er geen 

meesters van de geest. 

47 En zoals deze menigte hier, die eens klein was, zich nu vermenigvuldigd heeft, zo zal Ik Mijn 

discipelen verzamelen in andere volken. 

48 Wanneer jullie Mijn voortdurende strijd erkennen, zeggen jullie tot Mij: "Meester, hoe groot is Uw 

werk, hoe overvloedig Uw woord en hoeveel liefde en kracht stort U in hetzelve uit! Harten worden 

veranderd, en zieken worden gezond, omdat zij Uw aanwezigheid voelen." - Luister naar Mij tot het einde, 

opdat jullie van Mij zullen leren. 

49 Ik heb Mijzelf geestelijk bekend gemaakt in alle volken, zoals geschreven staat. De profeten 

zeiden: "In de tijd van oorlog en verdrukking zal de Heilige Geest komen om Zich aan de mensen bekend 

te maken." De mensheid zoekt Mij, verlangt naar Mijn Woord, maar hun angst en verwarring is zo groot 

dat zij er niet in slagen Mij te vinden, hoewel Ik zo dicht bij hen ben. in sommige steden zijn de kerken 

verwoest, de boeken in het vuur geworpen, het geloof bestreden, de heilige wetten verloochend, en in 

sommige volken is Mijn Naam uit de harten van hun volk weggevaagd Toch heb Ik u aangekondigd dat 

het Koninkrijk der hemelen een plaats zal vinden in de harten der mensen. Wie kan de innerlijke tempel 

vernietigen als je weet hoe je hem in je ziel moet bouwen? Hoe groot is de strijd die jullie te wachten staat, 

mensen! 

50 Spoedig zal de wereld weten dat het volk Israël, geïncarneerd in verschillende naties, is 

teruggekeerd op aarde, en Ik zal er gebruik van maken. De mensen zullen leren dat jullie niet in bloed, 

maar in geest van dat volk afstammen en dat jullie, net als vroeger, getuigen zijn van Mijn komst en van 

Mijn openbaringen. 

51 Jullie, die Mij vertegenwoordigen, zullen Mijn boodschap aan de mensheid brengen. Ik heb u 

gezonden om de aarde te verlichten, het goede te verkondigen en van de waarheid te getuigen. U zult de 

geest boven de ziel en boven het lichaam plaatsen, en u zult leren dat de geest uw gids is. Dan zal alle 

materialisme vallen, en de ziel zal weer opstaan en Mijn discipel worden. 

52 Jullie vergeten op dit ogenblik jullie eigen lijden om aan dat van anderen te denken, want jullie 

weten dat in andere landen de pijn de beker van hun inwoners heeft gevuld, en deze pijn bereikt Mij, want 

- welk lijden zou het kind kunnen voelen dat niet ook de Vader bereikt? Maar deze pijn zuivert en verlicht 

de mens, doet hem het waarschuwingssignaal van gerechtigheid voelen, en zal hem doen terugkeren naar 
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"de Weg". Alleen de pijn zal hem doen nadenken en de gezondheid en vrede die hij verloren heeft 

terugwinnen. 

53 Mijn aanwezigheid en Mijn liefde zijn met al Mijn kinderen in dit uur van beproeving. 

54 Onder de geroepenen van deze tijd zijn er die de Vader om een andere tijd van vrijheid hebben 

gevraagd, die Ik hun ook heb gegeven. Maar toen de tijd kwam dat zij rekenschap moesten afleggen, zeide 

Ik tot hen: Wat hebt gij gedaan met de vrijheid, die gij Mij hebt gevraagd? 

Antwoord slechts: "Wij hebben onze wil gedaan, en de vrucht die wij hebben geoogst is zeer bitter." 

55 Zij zijn vermoeid, verbitterd en verafschuwd tot Mij teruggekeerd met de vruchten waar zij zo naar 

verlangden - vruchten die giftig en dodelijk zijn. 

56 De Heer wachtte op hen. Hij wist dat zij moesten terugkeren, en toen zij waren teruggekeerd, 

vroeg Ik hun of zij nog steeds wilden voortgaan op de weg van het aardse genot of het kruis van de 

Meester van liefde wilden dragen en Hem volgen, en zij zeiden Mij met hun hart dat zij Mij tot het einde 

zouden volgen. 

57 Tegen jullie allemaal zeg ik: Bid, zodat jullie macht krijgen over jullie lichamen. 

58 Terwijl een groot deel van de mensheid thans lijdt, omdat onder de mensen nog de wet van geweld 

heerst en onrechtvaardigheid heerst, daal Ik neer en verschijn geestelijk onder u om u te voeden, opdat gij 

u zult vernieuwen, Mijn Goddelijke onderwijzing zult verstaan en hierna volmaakte werken onder de 

mensen zult doen. Daartoe heb Ik Mijn bomen geplant, dat zijn de grote en kleine gemeenschappen in 

verschillende steden, provincies en dorpen - bomen die schaduw geven aan de zwerver die over lange 

wegen en door uitgestrekte woestijnen komt, en die de hongerigen hun vruchten van het leven geven. Hou 

van deze bomen, zorg voor ze door je sympathie en ijver. Sjor niet aan hen alsof gij een wervelwind zijt, 

want gij ziet sommigen ontdaan van bladeren en anderen verouderd, want hun takken zullen nieuwe 

bomen worden. Vergeet de dag niet waarop jullie de eerste schaduw kregen en de eerste vrucht aten. 

59 Ik heb jullie beschouwd als kleine kinderen. Wanneer jullie je eerste stappen zetten als arbeiders, 

vertrouw Ik jullie eerst kleine akkers toe, zodat jullie kunnen leren zaaien. Die eerste velden zijn de harten 

van je geliefden, zijn je vrienden en je vijanden. Voor elk specifiek geval, geef ik je inspiratie. 

60 Dan, wanneer een storm over uw velden is gekomen, zullen de mensen u gestaald hebben in de 

geest, en wanneer de tijd komt om te oogsten, zult u met vreugde in uw hart het geoogste graan in de 

graanschuur van de Vader dragen - het graan zelf dat in de toekomst uw voedsel zal zijn voor de 

eeuwigheid. 

61 Reeds lang roept de Meester u om op Zijn akkers te zaaien, maar sommigen zijn doof gebleven en 

hebben de eerste oproep afgewezen. Toch blijft de Vader op hen wachten, want Hij wist dat zij bij de 

tweede oproep vol berouw zouden binnenkomen en om Zijn vergeving zouden vragen. 

62 Om Mij te geloven en te volgen, vroegen sommigen Mij als bewijs om gezondheid en innerlijke 

vrede, die zij op aarde niet vonden, en toen deze gezond werden en vrede zagen heersen in hun huizen en 

levens, zeiden zij Mij: "U bent het, Vader!" 

63 Gezegend is hij die de werken die ik belijd herkent op elk moment op zijn weg, want hij brengt 

vreugde aan zijn Vader. Wee hem die twijfelt of wantrouwt, want hij voelt zich in de steek gelaten, 

verloren en zwak. 

64 Hoor, discipelen: in het tweede tijdperk ging Jezus op een dag uit in een boot, vergezeld van Zijn 

discipelen. De zee was kalm, en de mensen verheugden zich in de woorden van de Meester. Daarna viel 

Jezus in slaap, maar toen de zee begon te schuimen en een storm dreigde, bleef Jezus slapen. Enige 

ogenblikken lang was de boot een speelbal van de golven, en angst overviel die harten zozeer, dat zij de 

Meester met bange stemmen wakker riepen en tot Hem zeiden: "Heer, red ons; wij vergaan!" Daarop 

strekte Jezus, terwijl Hij hen liefdevol aankeek, Zijn hand uit tegen de watermassa's, die terstond kalm 

werden, en Hij wendde Zich tot Zijn discipelen en berispte hun twijfel met de woorden: "O, gij 

kleingelovigen!" 

65 Soms zie ik jou ook, zwak in geloof. Vaak is het genoeg dat het brood op je tafel schaars is, of dat 

de poorten naar het werk voor korte tijd sluiten, en de twijfel maakt zich van je meester en je vergeet dat je 

in de boot met Jezus vaart, die ook tegen je zegt: "O mannen van weinig geloof!" 

66 Wanneer Ik jullie overlaad met genadegaven, geloven jullie in Mij, maar wanneer Ik jullie op de 

proef stel, twijfelen jullie. 
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67 Denk niet dat Ik jullie pijn zou kunnen zenden, want die is niet door Mij geschapen. Het is een 

zaad dat geboren wordt uit het hart van de mens, waarvan ik gebruik maak opdat de vrucht hem zal 

opwekken en verlichten. Want ik ben Hij die licht doet ontspringen uit deze duisternis. 

68 Hoevelen zijn er niet die, in de pijn van hun beproevingen, Mij een onvolmaakte en 

onrechtvaardige God hebben genoemd, zonder te beseffen dat het lijden dat zij oogsten zij zelf hebben 

gezaaid, en dat zij alleen daardoor rein en vrij van hun schuldenlast worden. 

69 Wanneer zal de mensheid de pijn wegnemen? Wanneer zal er een einde komen aan hun oorlogen 

en hun zonden? Mijn stem, als een klok, zegt tot de zielen in deze tijd: Ontwaak! Sta op! Luister naar je 

geweten, zodat je de weg van de wet kunt bewandelen met onderdanigheid en zachtmoedigheid. U is de 

tijd van vrede en genade beloofd, waarin pijn en tranen zullen verdwijnen. 

Maar eerst zul je moeten vechten en volharden in het goede. 

70 Wanneer alle mensen zich zullen inspannen om dit ideaal tot leven te brengen, zal de verwarring 

van Babel die in deze tijd voortduurt, verdwijnen en in plaats daarvan zullen alle volkeren elkaar als 

broeders omhelzen. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 59  
1 Welkom, jullie allemaal, bij de Master! - Wie van jullie zijn de discipelen? Wie van jullie zijn de 

kind discipelen? Je weet het niet. Er zijn velen die denken dat zij reeds meesters zijn, en toch zie ik dat zij 

zelfs de eerste les niet begrepen hebben. Anderen echter voelen zich niet in staat om te onderwijzen en 

sluiten hun lippen, hoewel zij reeds met hun woorden en werken zouden kunnen beginnen te onderwijzen. 

2 Te allen tijde heb Ik Mijzelf beperkt om door de mensen gevoeld en begrepen te worden. Indien Ik 

in dat Tweede Tijdperk, bij Mijn Openbaring, gekomen zou zijn als Christus - als God en niet als mens, 

zouden de mensen Mij terecht verweten hebben: "Heer, wij kunnen U niet tot voorbeeld nemen, want Gij 

zijt God en wij zijn mensen". 

3 Nu heb ik jullie nieuwe leringen gebracht. De deur naar Mijn verborgen wijsheid is voor de 

mensheid nog eenmaal opengegaan en Ik wil dat dit een reden tot vreugde is voor Mijn volk. 

4 Onder de mensen zijn er die in hun harten tegen Mij zeggen: "Als U ons zo liefhebt, waarom lijden 

wij dan zo? Waarom hebt U ons naar de aarde gestuurd om te lijden?" - Ik vergeef u uw godslastering, 

want zij komt voort uit uw onwetendheid, en ik zeg u, dat het uw overtredingen en uw vallen zijn, die u 

langzamerhand van uw gaven en kwaliteiten hebben beroofd, en dat gij daarom, hoewel rijk van geest, 

zonder enige deugd zijt gebleven. Daarom moet je nu verdienste verwerven om verder te komen op je pad 

van ontwikkeling. Daarom open Ik voor u Mijn binnenste kamer van het hart, zonder onderscheid te 

maken tussen de mensen, opdat ieder uit deze genade datgene kan verkrijgen wat hij voelt ontbreken in 

zijn ziel, of het nu vrede, licht of kracht is. Maar vergeet niet dat het de smeltkroes van pijn is waarin 

geesten sterk worden en verdiensten worden verworven om hogerop te komen. Ik spreek tot u vanaf de 

hoogte van de berg, en overeenkomstig de innerlijke verhevenheid van een ieder, zult gij opstaan en tot 

Mij naderen. Nadat gij mij gehoord hebt, zult gij weer afdalen in het aardse dal, waar gij nog vertoeft - 

maar niet in de afgronden, die de mens door zijn zonden heeft geschapen. 

5 De vallei waarover ik tot u spreek is de harmonie met het geestelijke die u nog niet hebt bereikt. - 

Aan elke geest is een lichaam toevertrouwd als middel om zich in deze stoffelijke wereld te manifesteren. 

In dit lichaam, dat een meesterwerk is van Mijn wijsheid, bevinden zich de hersenen waarin intelligentie 

zich manifesteert, en een hart waaruit deugden en edele gevoelens voortkomen. 

6 Velen heb Ik gevonden in de afgrond van verderf, en tot hen ben Ik nedergedaald om hen te 

redden. Mijn liefde voor de gevallenen deed hen luisteren naar Mijn liefdevolle stem die hun zei: "Waar 

zijn jullie, Mijn kinderen?" 

7 "Zie, hier is Mijn licht, volg Mij!" 

8 In de Eerste Tijd was jullie geloof vertroebeld, Mijn kinderen verstonden de taal van hun eigen 

geweten niet meer en het werd noodzakelijk dat de Vader tot hen kwam om hen te zeggen: "Neem deze 

steen waarin Mijn Wet is uitgehouwen. Vergeet niet dat dit u de weg wijst die leidt naar de top van de berg 

waar Ik op u wacht. En zij zwoeren, met het oog op die steen waarin Mijn Wet was uitgehouwen, om op 

weg te gaan en te wandelen naar het doel van hun bestemming. - Maar de tijden gingen voorbij, en terwijl 

zij wandelden, kwamen er kwellingen en bezoekingen, die groter werden naarmate de tijd verstreek. Toen 

hieven zij hun aangezichten en hun stemmen op tot de Vader en zeiden: "Wij begrijpen U niet. Lange tijd 

hebben wij geworsteld en rondgezworven zonder het einde van onze omzwervingen te zien, noch hebben 

wij de vrede bereikt die Gij aan onze harten hebt beloofd." 

9 Het volk viel terug in hun ongehoorzaamheid, maar de Vader zocht hen opnieuw en kwam nog 

dichter bij hen, om tot hen te spreken als Vader en als Vriend. Maar zij herkenden Hem niet en zeiden tot 

Hem: "Gij kunt onze God niet zijn, want Hij is altijd op de hoogte geweest." 

10 De reden was, dat Hij tot hen kwam als volmaakte waarheid, terwijl de mensen een waarheid 

zochten naar hun zin, en daarom, vol verontwaardiging, leidden zij de Goddelijke Mens ter dood. Die 

Man, die alle macht en wijsheid bezat, gaf de mensen niet wat zij eisten in hun gebrek aan inzicht. Hij was 

zuiver, en alleen zuivere en volmaakte werken konden uit Hem voortkomen. Maar zelfs uit de dood 

herrees Hij ten leven, en zo maakte Hij duidelijk dat de Auteur van alle geschapen dingen niet kon sterven. 

En toen de Heer opnieuw zijn koninkrijk binnenging, naar de berg der volmaaktheid, beleden de mensen 

dat Hij die bij hen was geweest, God zelf was, want zijn werken en wonderen gingen het vermogen van de 

mens te boven. Zij herinnerden zich dat Hij had gezegd dat Hij de Weg was, en terwijl zij ernaar 
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verlangden om de hoogte van de berg te bereiken waar de Heer woonde, kwamen zij uit de afgrond (van 

verderf) op het levensvlak waar zij het Licht zagen dat hen hielp om de reis voort te zetten. Maar de weg 

was vol doornen. 

Toen herinnerden zij zich dat hun Vader Liefde is boven alles, en dat Hij hun had laten weten dat Hij 

tot hen zou terugkomen als hun pijn heel groot was, en daarom begonnen zij hun Heer uit de grond van 

hun hart te vragen: "Vader, waarom komt U niet? U bent liefde en vergeving - waarom straft U ons?" En 

zij voorzagen de tijd dat hun Heer voor de derde maal van de berg zou neerdalen. 

Toen Hij bij hen kwam, vroeg Hij hun: "Wat verlangt gij van Mij?" En zij antwoordden Hem: "Vader, 

verlos ons!" Toen vroeg de Heer hun: "Willen jullie uit de afgrond komen? Doorkruis het aardse laagland 

en bestijg de berg, alleen bezield door Mijn stem, die het enige is waarnaar jullie in deze tijd moeten 

luisteren". 

Sommigen twijfelden omdat zij hun Vader niet in menselijke aanwezigheid zagen. Maar anderen 

geloofden toch dat de stem die zij hoorden van hun Heer kwam. Zij stonden vol vertrouwen op om hun 

reis voort te zetten, geleid door die goddelijke inspiratie die het licht op hun pad was. 

11 Discipelen, jullie zijn het. Maar waarlijk, ik zeg u, ik heb niemand gezonden om in de afgronden te 

leven. Ik heb jullie gezonden om te leven in het aardse dal van genade, opdat jullie van daaruit kunnen 

opstijgen naar de woonplaats van jullie Vader. Het zijn de mensen die voor hun voeten afgronden hebben 

geopend waarin zij vallen. Nu vraag Ik u: Gelooft gij dat gij met dit woord, dat Ik u door bemiddeling van 

de menselijke geest gegeven heb, het Koninkrijk der hemelen kunt binnengaan? Ben je ervan overtuigd dat 

je verlossing zult vinden als je gelooft en in praktijk brengt wat je hoort? 

12 Gezegend is hij die gelooft in dit woord en in deze manifestatie, want hij zal de top van de berg 

bereiken. Maar tot hem, die niet gelooft, zeg Ik, dat dit de derde maal zal zijn, dat hij Mij verloochent, of 

Mij niet erkent. Want wie eenmaal in Mij gelooft, moet Mij altijd herkennen, want de "smaak" en de 

essentie van Mijn Woord veranderen nooit. 

13 Zij die twijfelen, zal ik laten waar zij nu zijn, opdat zij door zichzelf mogen ontwaken. Als Ik niet 

zou toestaan dat de mensen de gevolgen van hun daden kennen, zouden zij dan kunnen weten wanneer zij 

goed of kwaad hebben gehandeld? Het geweten spreekt tot hen over al hun werken, opdat zij berouw 

zullen hebben over hun slechte daden en Mijn wet zullen vervullen met hun werken van liefde, die hun 

zegt: "Hebt elkander lief!" 

14 Christus zei eens tot de mensen die Hem verkeerd beoordeelden: "Jullie zullen moeten wachten tot 

Ik wederkom!" Daarom roep Ik jullie vandaag, nu Ik weer bij jullie ben, om jullie te zeggen dat jullie 

moeten vertrekken uit de afgrond en in Mijn voetstappen moeten treden. 

15 Wat zal de Vader doen met hen die te allen tijde aan Zijn aanwezigheid hebben getwijfeld? Hij zal 

hen aan grote beproevingen onderwerpen en de gevoeligste snaren van hun hart beroeren, opdat geloof, 

liefde en het verlangen Hem te dienen in hen mogen ontwaken. Voorwaar, Ik zeg u: in elke duisternis zal 

er licht zijn, en vrede waar lang slechts zuchten van pijn was. 

16 In elk hart ontdek Ik een andere opvatting van Mijn Goddelijkheid. Ik kan u zeggen dat ik een 

andere God vind in het geloof van ieder van u. Dit is te wijten aan de verschillende graad van 

ontwikkeling waarin ieder zich bevindt. 

17 Nog één keer laat ik je "de berg" zien. Omdat het onzichtbaar is voor je lichaam, toon ik het aan de 

ogen van je geloof. Op de berg Sinaï gaf Ik jullie het licht in de Eerste Eeuw, en op de berg Tabor heb Ik 

Mijzelf in de Tweede Eeuw getransfigureerd om jullie tekenen te geven van Mijn Goddelijkheid. 

18 Ik wil jullie zien als degenen die geloven in Mijn derde komst. Ik heb u gezegd, dat wie Mij wil 

volgen, zijn kruis moet opnemen en Mij volgen tot op de hoogte van de berg. Maar u weet al dat de weg 

van Jezus die van nederigheid is, van opoffering, en tot Golgotha met bloed getekend was. Gij weet dat 

laster, wraakzucht, hoon, ongeloof en nijd Mij vervolgd hebben. Maar Ik zeg jullie nogmaals: Wie Mij wil 

volgen, neem zijn kruis op en volg in Mijn voetstappen. 

19 Waarom ben je bang? Ik vraag niets onmogelijks van u, maar alleen dat u oprecht bidt, dat u 

actieve naastenliefde beoefent, en dat u afziet van wat overbodig is. Is daar iets onmogelijks aan? - Als er 

vanaf het begin spiritualiteit onder de mensen had geheerst, zou Ik geen lichamelijke gedaante in deze 

wereld hebben aangenomen en zouden de mensen, met behulp van hun inspiratie, geweten en 

openbaringsgave, het koninkrijk hebben bereikt dat aan de geest is beloofd. 
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20 Na 1950 zal Mijn geest zich niet meer op een zinvolle manier aan de mensen openbaren. Vanaf de 

berghoogte waar Ik woon, zal Ik jullie stap voor stap zien opklimmen totdat jullie bij Mij aankomen. 

21 Jullie zijn zwervers die gekomen zijn op zoek naar jullie verlossing, in de hoop de waarheid te 

vinden. Je droeg een zwaar kruis op je schouders en zocht een helper om je te helpen het te dragen. Maar 

als je hier bent gebleven, is dat omdat je gevonden hebt wat je zocht. 

22 Wie zou - na dit woord met geestelijke vreugde te hebben ontvangen - zijn Meester in de steek 

kunnen laten? Wie zou uit onwetendheid kunnen dwalen? Wie kan Mij zeggen dat hij niets van Mij heeft 

geleerd? 

23 Wie dit goddelijk onderricht niet met ware liefde en ware belangstelling heeft ontvangen om het te 

bestuderen, die kan Ik niet Mijn discipel noemen, maar alleen Mijn kind. 

24 Ik heb niemand apart gevoed, noch heb ik hem buiten gelaten. Allen heb Ik aan Mijn tafel gedekt, 

en aan haar heb Ik het brood en de wijn gelijkelijk verdeeld. 

25 Ik wil dat jullie allen arbeiders worden op Mijn akkers, maar wel arbeiders die toegerust en 

volledig toegewijd zijn aan hun taak; die weten hoe zij Mijn zaad moeten bewerken en die niet toelaten dat 

de knagende worm hun akkers binnendringt, uit op de vrucht om die te verslinden. 

26 Discipelen, bestudeer deze les, opdat gij uw geweten kunt vragen of gij standvastig zijt op de weg, 

of gij de onderwijzing verstaat, of gij u reeds arbeiders in Mijn wijngaard kunt noemen. 

27 Mijn barmhartigheid is aan u geopenbaard. 

Niemand heb Ik gevraagd naar zijn daden voordat hij begon als een arbeider op Mijn weg, en waarlijk Ik 

zeg u, onder het getal dergenen die Mij volgen is ook hij die zijn hand bevlekte met het bloed van zijn 

broeder. Niemand op aarde had die boosdoener kunnen veranderen in een weldoener van liefdadigheid, 

behalve Ik. Het waren Mijn vergeving en Mijn woord van liefde die hem verlosten en de nobele gevoelens 

die in zijn hart sluimerden, wakker maakten. 

28 Indien Ik sommigen, die in gevangenissen waren, geroepen heb om aan Mijn tafel te zitten en met 

hen een nieuw discipelschap te vormen, laat dan niemand deze handelwijze veroordelen. Want waarlijk, ik 

ben niet gekomen om de gezonden te genezen of de rechtvaardigen te redden. Ik ben gekomen om hen te 

zoeken die Mij nodig hebben - hierin wordt Mijn barmhartigheid getoond. Ik ben gekomen om het gruis te 

veranderen in een bruikbaar element - hierin wordt Mijn macht getoond. 

29 Alleen zuiver kunnen jullie tot Mij komen, en alleen als jullie je hart zuiveren kunnen jullie Mij 

ontvangen. Of verdien ik dit offer van jouw kant niet? Ik zie dat wanneer jullie op het punt staan een 

persoon in jullie huis te ontvangen die jullie belangrijk vinden, jullie alles schoonmaken en opruimen om 

jullie haar waardig te maken. 

30 Vinden jullie het niet goed dat jullie elke dag bij het aanbreken van de dageraad de tijd nemen om 

je innerlijk voor te bereiden en te zuiveren om Mij in je hart te dragen? 

31 Ik spreek tot u op een eenvoudige manier omdat u van een eenvoudige geest bent. Als jullie rijk 

waren op aarde, zouden jullie niet naar mij luisteren. Ik zoek geen feestelijke gewaden of paleizen onder 

de mensen. Vraag de zieners naar de spirituele pracht die uw Meester omgeeft, en u zult begrijpen dat 

niets in de wereld daaraan kan tippen. 

32 Luister naar de stem van de profeten die u vaak zullen leiden door hun openbaringen. Geef geloof 

aan hun woorden, wetende dat Ik in deze tijd het minste gebruik - datgene wat jullie te onvolmaakt achten 

om de genade van de Meester te ontvangen. 

33 Ik vind je hart gevuld met vrede omdat ik bij je ben. 

34 Ik kom om met jullie te spreken en jullie Mijn onderricht te geven. In die tijd werd Ik geen mens 

op aarde en zocht niet de schaduw van een palmboom op om van daaruit tot de mensen te spreken, en 

Mijn voet raakte niet het stof der aarde aan. 

35 Ik leer jullie volmaakte liefde voor jullie Schepper. Ben ik het niet waard dat je zo van me houdt? 

36 Het spoor dat ik u in het tweede tijdperk naliet, diende om broeders te maken van hen die als 

vijanden leefden, en om hen die reeds wisten hoe zij als broeders moesten leven, geestelijk te verheffen. 

Vandaag, nu jullie Mij niet zien met fysieke ogen, is het Mijn Wil dat jullie Mij zien met de blik van het 

geloof. Maar onder u zijn er velen, die slechts gelooven in hetgeen hunne handen aanraken, en die 

twijfelen aan datgene, wat boven het gezicht en het verstand is. Zij zijn het die tot Mij zeggen: "Vader, 

waarom doet U geen wonderen meer zoals vroeger, opdat wij in U geloven?" - Voorwaar, Ik zeg jullie: die 
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tijd is voorbij, en als jullie beweren in Mij te geloven en Mij te erkennen, waarom willen jullie dan 

wonderen? Geloof door geloof! 

37 Verenig Mijn Woord van toen met dat van nu. Vergelijk de essentie en je zult zien dat het 

hetzelfde is. Herinner je dat ik je zei: "De boom zal gekend worden door zijn vruchten." Laat Mijn Woord 

in uw hart doordringen totdat het de Geest bereikt, die u zal zeggen van Wie dit Woord komt. 

38 Tenzij je de Geest de smaak van deze vrucht laat testen, hoe durf je dan te ontkennen dat het de 

Vader is die tot je spreekt? 

39 Hoe komt het dat sommigen, hoewel zij Mijn Werk niet begrijpen, zich niet van Mij kunnen 

scheiden? Omdat het hun geest is die zich van Mijn aanwezigheid heeft overtuigd. Waarom luisteren 

anderen, die nog twijfelen, niet eens één keer naar Mij? Want, hoewel zij twijfel in hun hart dragen, houdt 

de geest hen tegen omdat hij de waarheid erkent. Als die harten volharden, zullen hun donkere twijfels 

verdwijnen. 

40 Gij, die verzadigd zijt door Mijn woord, gaat niet weg in de woestijn en bewaart niet voor u alleen 

het voedsel, dat Ik u gegeven heb. Ik heb jullie geroepen om jullie honger te stillen, en dat jullie daarna 

hetzelfde zullen doen voor jullie broeders, de hongerigen. 

41 Nu uw ziel door dit woord licht ontvangt - laat haar toe, dat zij mij wil leren kennen, dat zij wil 

weten wie Hij is die haar verlicht, dat zij de weg wil kennen, die haar voert naar de bestemming van haar 

doel. 

42 Gezegend zijn zij die de ketenen van slavernij verbreken die hen aan de wereld binden om bij Mij 

te zijn. Gezegend zijn zij die zwakheden voor onnodige dingen en menselijke hartstochten overwinnen om 

reinheid in geest en hart te bewaren, want Mijn Woord zal vallen als zaad in vruchtbaar land. 

43 Denk niet, omdat jullie Mij in deze tijd gehoord hebben, dat jullie de volmaaktheid bereikt hebben. 

Jullie moeten onderweg een grote inspanning leveren en Mijn leringen in daden omzetten om die 

volmaaktheid te bereiken door jullie werken van liefde. 

44 Hier op aarde zal uw geest niet zijn grootste hoogte bereiken, daarom zeg Ik u: Beschouw dit leven 

niet als het enige, en zie uw lichaam niet aan alsof het eeuwig is. Waarlijk, ik zeg u, deze lichaamskwestie 

waar u zoveel van houdt is slechts uw kruis. 

45 Grijp Mijn woord, besef dat in zijn eenvoud Mijn essentie ligt, die leven, genezing en vrede is. 

Mannen kunnen met welsprekende woorden tot je spreken. Maar om jullie de essentie van het leven te 

geven dat Mijn eenvoudige Woord bevat, zullen zij nooit in staat zijn. 

46 Vandaag hoor ik mannen spreken over recht, gerechtigheid, vrede, gelijkheid en broederschap. 

Maar waarlijk, ik zeg u, waar geen liefde is, zal noch waarheid, noch gerechtigheid zijn, veel minder 

vrede. 

47 Wanneer ik tot u spreek over liefde, bedoel ik de Goddelijke band die alle wezens verenigt. Ik 

bedoel niet liefde zoals mannen het begrijpen. Waar egoïsme en onedele hartstochten zijn, is geen ware 

liefde. Ik heb lief zowel degene die Mij verloochent en kwetst als degene die Mij erkent en Mij eert met 

zijn werken. 

48 Wanneer sommigen gelukkig zijn omdat zij zich door mij bemind weten, en de anderen 

onverschillig tegenover hen staan, dan blijft mijn vaderlijke mantel allen bedekken, want liefde is 

onveranderlijk. 

49 Niemand kan voorkomen dat Ik u liefheb, net zo min als hij kan voorkomen dat de zon u haar licht 

zendt. Maar vergeet niet dat Ik ook Rechter ben en dat niemand Mijn oordeel kan verhinderen of ontlopen, 

zoals geen mens uit zichzelf de natuurkrachten kan tegenhouden wanneer zij ontketend zijn. 

50 Wandel in Mijn wet en je zult begrijpen dat Mijn gerechtigheid onverbiddelijk is. Volg Mijn 

richtlijnen, en je zult vrede voelen, zelfs in de stormen van het leven. 

51 De mensheid is verdeeld omdat zij niet door één enkele wet wordt beheerst. Elke natie heeft zijn 

eigen wetten. Ieder volk wordt door een andere leer geleid, en wanneer gij de huizen binnentreedt, (ziet gij 

dat) alle vaders ook hun kinderen op verschillende wijzen leiden. 

52 Ik openbaarde aan de mens de gave der wetenschap, die licht is. Toch heeft de mens er duisternis 

mee geschapen, en pijn en verderf veroorzaakt. 

53 Mensen denken dat ze op het toppunt van menselijke vooruitgang staan. Daarop vraag ik hen: Heb 

je vrede op aarde? Is er broederschap onder de mensen, moraal en deugd in de huizen? Heb je respect voor 
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het leven van je medemens? Heb je oog voor de zwakken? - Waarlijk, ik zeg u, als deze deugden in u 

aanwezig waren, zou u de hoogste waarden van het menselijk leven bezitten. 

54 Verwarring heerst onder de mensen, omdat jullie degenen die jullie naar de ondergang hebben 

geleid, op een voetstuk hebben verheven. Vraag dus niet waarom Ik tot de mensen ben gekomen en 

oordeel niet dat Ik Mijzelf openbaar door zondaars en onwetenden, want niet alles wat jullie als 

onvolmaakt beschouwen is zo. 

55 De mens is het meest volmaakte ding dat bestaat in de wereld. In hem is gelijkenis met de 

Schepper. Hij heeft in zich de Drievuldigheid die u in uw God vindt: Geest, ziel en lichaam, drie potenties 

die, verenigd, een volmaakt wezen vormen. 

56 Het lichaam zou zonder geest kunnen bestaan, alleen door middel van een bezield lichamelijk 

leven; maar dan zou het geen mens zijn. Het zou de ziel bezitten, maar zonder de stem van het geweten 

van de geest zijn, waardoor het zichzelf niet zou kunnen leiden, noch zou het het hoogste wezen zijn, dat 

de wet door de geest kent, goed van kwaad onderscheidt en alle goddelijke openbaring ontvangt. 

57 Dit is het licht van het derde tijdperk. Maar toets hem die zegt dat het niet God is die tot u spreekt, 

maar deze man hier. Waarlijk, Ik zeg u, totdat Mijn Goddelijke Straal zijn geest verlicht, zult gij niet in 

staat zijn hem woorden van geestelijke waarde en waarheid te ontlokken, zelfs al bedreigt gij hem met de 

dood. 

58 Er is niets vreemds aan, dat zoals de geest zijn lichaam gebruikt om te spreken en zich bekend te 

maken, hij zich daarvan voor een korte tijd losmaakt om de Vader van alle geesten in staat te stellen zich 

in zijn plaats bekend te maken: God. 

59 Ik kom tot jullie omdat jullie niet weten hoe tot Mij te komen en Ik leer dat het meest aangename 

gebed dat de Vader bereikt, het gebed is dat in stilte uit jullie geest opstijgt. Het is dit gebed dat Mijn straal 

aantrekt waardoor jullie Mij horen. Het zijn niet de liederen en woorden die Mijn Goddelijkheid behagen. 

60 Meer dan de deugdzamen zoek Ik onder u de behoeftigen, de onwetenden, de zondaars, om u Mijn 

barmhartigheid te openbaren en u om te vormen tot Mijn leerlingen. 

61 Gedurende deze tijd moet ik uw ziel en lichaam ontdoen van alle vlekken, zodat u ware verheffing 

kunt bereiken. 

62 Ik hoor zowel degene die zich in zuivere vorm weet op te richten om Mij aan te roepen, als degene 

die in zijn onwetendheid Mij zoekt door middel van de meest onvolmaakte cultus. Ik bedek ze allemaal 

met Mijn mantel van liefde. 

63 Jullie die Mij in deze tijd horen, geloof niet dat jullie op het toppunt van vergeestelijking staan, 

want er ontbreekt jullie nog veel om die graad van ontwikkeling te bereiken. En gelooft niet dat jullie 

kleine kinderen zijn of beginners in Mijn Wet, want ook al zetten jullie je eerste schreden in dit Derde 

Tijdperk, toch waren jullie in het verleden ook discipelen van de Heer. 

Toen uw geest Mij toen hoorde, beefde hij, en daarna, toen hij Mijn Woord bestudeerde, begreep hij 

langzamerhand de eerbied die de Vader van Zijn kinderen verwacht. 

64 Als jullie, hoewel jullie Mij volgen, niet vrij zijn van beproevingen op deze weg, dan is dat alleen 

maar omdat jullie de woning van de Vader nog niet bereikt hebben, waar Hij op jullie wacht om jullie 

ware vrede en volmaakt geluk te laten ervaren. 

65 Nu zeg ik tegen jullie: Word niet moe, trek u niet terug voor de doornen en de hindernissen. Bid, 

en je zult Mij dichtbij voelen, en je zult merken dat Ik de goede metgezel ben op je reis. 

66 Wanhoop niet en wees niet als de materialisten die alleen maar zien wat het materiële leven hen 

voorschotelt. 

67 Wie afgedwaald is, moet op zijn schreden terugkeren en naar het beginpunt terugkeren om 

gemoedsrust te vinden. 

68 Het is noodzakelijk dat jullie begrijpen waartoe Ik jullie in het Derde Tijdperk heb geroepen, dat 

jullie je verantwoordelijkheid en je taak kennen. Want jullie zullen niet alleen verantwoordelijk zijn voor 

jezelf, maar ook voor het aantal van hen die aan jullie zijn toevertrouwd. 

69 Waarom ben je bang? Betekent "heb elkander lief" een offer? Zie je niet hoe je broeders in de 

natiën wenen? 

70 Oorlog heeft zijn mantel over vele volkeren van de aarde uitgespreid, en dit zal ook hongersnood, 

pestilentie en dood ontketenen. 
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71 Laat de deur niet open voor oorlog, want die zal als een dief binnenkomen en u overrompelen. 

Kijk en bid! 

72 Het onkruid zal met wortel en al uit de harten der mensen worden getrokken, en het goede zaad zal 

bewaard blijven om er een nieuwe mensheid mee te vormen. 

73 Veel mannen en vrouwen beginnen, vanwege zoveel pijn en vernietiging, te verlangen naar Mijn 

Wet, Mijn Woord en Mijn vrede. Toch weten zij niet waar zij hun schreden moeten richten om Mij te 

vinden. Zou het u geen vreugde geven op die ogenblikken tot hen te komen en hun te kunnen zeggen: "Dit 

is de weg, daar is de goddelijke Meester." 

74 Besef hoe je elke bladzijde van het onderwijs dat ik je geef begraaft zonder te begrijpen welk doel 

het heeft. 

75 Ik ben het Boek, het Woord en het Licht. Kun je Mij verloochenen door de waarheid te verbergen? 

76 Ik zegen u omdat u uw hart hebt voorbereid als een heiligdom. De velden die uw harten zijn, 

hebben hun binnenste geopend om de dauw van Mijn genade te ontvangen, die het zaad van Mijn Woord 

zal doen ontkiemen. 

77 Aan Mijn tafel is niemand beter bediend dan een ander, niemand is bevoordeeld of vernederd. Het 

zijn de mensen die Mij op verschillende wijzen liefhebben: sommigen met vurigheid, met volharding en 

met geloof; anderen met koudheid, met afwijzing en met wisselvalligheid. Als alle mensen die vrede 

zoeken, die in Mij vinden, zullen zij begrijpen dat het Woord van Christus en Zijn beloften eeuwig leven 

hebben, en dat wie Mij in deze tijd vindt, nooit van Mij zal scheiden, omdat de geest die in deze tijd 

geïncarneerd is, een hoge ontwikkeling heeft bereikt die ervaring en licht is. 

78 Ik laat jullie achter als fakkels onder de mensheid. Door uw werken zal het geloof in vele harten 

worden aangewakkerd. Let op je daden, je woorden, en zelfs je gedachten! 

79 Laat uw linkerhand nooit weten wat uw rechterhand doet, dan zal het zaad van uw liefde 

overvloedig en vruchtbaar zijn. 

80 Wat heb je gedaan met de leer van de Meester? Toch zie ik je vernieuwing niet. Maar wacht niet 

tot Mijn gerechtigheid jullie wereld treft om jullie aan de vrede te laten werken. 

81 Omdat je bij voorbaat voelt dat je vergeven bent, moet je deze vergeving niet misbruiken. 

82 De twee voorbije perioden (de eerste en de tweede tijd) zijn voorbijgegaan zonder dat uw geest 

zijn bestemming in trouw had vervuld. Vandaag heeft zich een nieuwe gelegenheid voor hem aangediend, 

opdat hij door zijn verdiensten de aarde met vrede kan overspoelen en de ellende en de pijn van haar kan 

wegvluchten. Het is de gelegenheid waarin gij uw voorbeeld kunt inprenten op de harten van uw broeders, 

opdat zij zich van de ondeugd en het kwaad zullen afscheiden en door vernieuwing weer gezond worden 

van ziel en lichaam. 

83 Voorwaar, Ik zeg u: indien gij de vervulling uwer taak in deze tijd nadert zonder te waken en te 

bidden, zult gij de aarde met lijken bedekt zien. 
Deze bijbelse uitdrukking heeft niet alleen de betekenis van geestelijke waakzaamheid, maar vooral van voorbede 

voor anderen, voor de wereld, en van zich verantwoordelijk voelen voor die wereld. 

84 Begrijp, mensen, dat jullie nooit naar de Aarde zijn gestuurd om onverschillig te staan tegenover 

wat er in de mensheid gebeurt. 

85 Waak en bid, verwacht niet dat dit jaar troost voor u zal brengen. Dit zijn tijden van strijd, herstel 

en bezinning. 

86 Verlos u niet van Mijn gaven, want dan zoudt gij als paria's op aarde zijn. 

87 Bid voor de vrede van de naties. Ik heb door het geweten tot de mensen gesproken, tot hen die 

deze volkeren regeren, en Ik heb gezien dat hun hart weerbarstig is, dat zij er hun haat en hun eerzucht niet 

uit verdrijven. 

88 Waak over uw geloof, over uw ijver om te getuigen van Mijn waarheid, en trek u niets aan van de 

beproevingen die uw broeders u aandoen, omdat gij Mij liefhebt. Want Mijn Werk, Mijn Leer en Mijn 

Wet zijn onverwoestbaar, zijn onbesmet. Ik zeg jullie dit, want jullie zullen vervolgd worden omdat jullie 

mijn discipelen zijn. Kwade wil en leugen zullen je achtervolgen. Maar daarom mogen jullie je niet 

verbergen in de catacomben om te bidden en Mij te dienen. Die tijden zijn voorbij. 

89 Ik heb je geest vrijgelaten, en niemand zal hem in zijn ontwikkeling kunnen stoppen. 
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90 Mijn uitgebreide onderricht in dit Derde Tijdperk zal u allen verheffen tot een hoger niveau van 

evolutie, vanwaar u uw Enige God zult aanschouwen. Dan zal er vrede zijn in uw zielen, en die vrede zal 

vergelijkbaar zijn met de gelukzaligheid die u zult ervaren wanneer u, na het Beloofde Land te hebben 

veroverd en u te hebben gevoed met het eeuwige voedsel, de gelukzaligheid zult ervaren van het beminnen 

en bemind worden door uw Hemelse Vader. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 60  
1 Kom naar Mijn tafel om het brood van Mijn onderricht te eten. 

2 U zult nu "Het Woord" horen, o mensen! 

3 Ik zie je gretigheid om Mij te volgen. Het maakte je niet uit dat je hart gewond is door je geliefden, 

het is verscheurd. Toch zie ik het kleed van uw geest intact, want de slechtheid van de mens kan daar niet 

komen. 

4 Zalig zij die bespot en verwond worden omwille van Mijn Zaak en toch hun kruis opnemen met 

zachtmoedigheid en liefde, want zij zullen wonderen van verandering ervaren in hun broeders. 

5 Niet allen die de schare vormen die naar mij luistert, hebben geloof. Ik ontdek onder hen de 

nieuwe farizeeërs, die zich verbergen en tevergeefs trachten bedrog in de waarheid te vinden. 

6 Ik ben gekomen om jullie te leren je ziel te verheffen, zodat jullie de essentie van dit Woord 

kunnen ontdekken, dat boven elke menselijke onvolmaaktheid staat. 

7 Ik zal de geestelijke essentie die uitgaat van dit woord dat Ik u geef verspreiden over alle volkeren 

van de aarde, want het is het zaad van de eenwording. Deze Leer zal de mensheid vele spirituele concepten 

doen overdenken en begrijpen. 

8 De verscheurde banden zullen worden verenigd, en de verschillen tussen de rassen zullen 

verdwijnen als gevolg van de vergeestelijking. Want er zal slechts één aanbidding zijn voor de ene en 

enige ware God. 

9 Zo zullen jullie één familie gaan vormen op aarde, en Ik zal jullie een grote, oneindige fakkel 

nalaten die het spirituele pad van al Mijn kinderen zal verlichten. 

10 Mijn doorboorde zijde doet nog steeds een stroom van water opborrelen, die redding en helende 

balsem voor u is. 

11 Ik maak de weg vrij voor de buitenlander om naar dit land te komen en Mijn Woord te horen door 

deze manifestatie. 

12 Als Ik u in het Tweede Tijdperk zei: "Wie de Zoon kent, kent de Vader", dan zeg Ik u vandaag, 

terwijl Ik tot u spreek als de Heilige Geest: Ik ben Christus, en Ik ben de Vader, want het Woord dat in 

Christus sprak was het Woord van God, en dat is hetzelfde dat jullie vandaag ontvangen. 

13 Het was noodzakelijk dat Ik tot u sprak door middel van symbolen, in allegorie en gelijkenis, opdat 

gij de leer van de vergeestelijking, die Ik u in deze tijd heb gebracht, zoudt leren begrijpen. 

14 Maar het uur is gekomen dat jullie elke uiterlijke handeling van jullie aanbidding van God 

verwijderen en Mij zoeken met de geest. 

15 Begrijp dat ik niet naar het materiële huis kom dat jullie lichamen betreden. Ik kom naar het huis 

dat jullie gedachten voor Mij bereiden. 

16 Verheug u vandaag in mijn woord. Wanneer het jaar 1950 aanbreekt, zal Mijn Geest jullie niet 

verlaten, want Hij is in jullie en in alle schepselen. Maar jullie zullen Mij niet langer in deze vorm horen. 

Toen Ik geestelijk kwam om Mijzelf bekend te maken aan de mensheid, zullen jullie daarna geestelijk tot 

Mij opstaan. 

17 Jullie komen angstig voor de Meester om Mij te vragen: "Heer, zal ons zaad welgevallig zijn in 

Uw ogen?" - Daarop antwoord ik u: Als u met liefde hebt gesproken, als u de zieken barmhartigheid hebt 

betoond, als u overtredingen hebt vergeven, bent u uw Vader welgevallig geweest. 

18 Zaai goed zaad, zodat je goede vruchten kunt oogsten. Indien gij liefde zaait en teleurstelling in de 

wereld oogst, verliest dan uw geloof niet en laat uw zaak aan Mij over; want Ik ben het, die gij dient en 

van Wie gij de belooning zult ontvangen. 

19 Ik heb jullie geleerd te zaaien in de wereld om te oogsten in de hemel. 

20 Zoek niet uw beloning op aarde en vergeet niet dat Mijn Koninkrijk niet van deze wereld is. 

21 In deze tijd worden de krachten van de natuur losgelaten om Mijn uitverkorenen te zuiveren en hen 

toe te rusten om Mijn Woord te prediken. 

22 Mijn inspiratie verlicht hen die Mij hebben gezocht, die voorbestemd zijn om Mijn discipelen te 

zijn. De stem van Elia is als een luidende klok die de geesten wekt en Mijn aanwezigheid verkondigt. 

23 Het werk dat ik u aanbied is de ark waarin zij die er binnengaan gered zullen worden, want op het 

moment dat u de laatste van deze boodschappen ontvangt, zullen de elementen ontketend worden en de 
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mensen geselen. Ook jullie zullen beproefd worden, en dan zal Ik weten welk geloof en vertrouwen jullie 

in Mij hebben gesteld. Jullie zullen worden opgezocht en velen van jullie broeders die jullie uit 

onwetendheid slecht hebben beoordeeld, zullen zich bij jullie voegen wanneer zij Mijn leer leren kennen. 

Niet alleen de mens zal in deze tijd Mijn onderricht ontvangen, maar ook de geesten die in de geestelijke 

vallei leven, zullen tot een hoger niveau worden verheven. 

24 Geliefde discipelen, waakt met ijver over Mijn werk, volgt Mijn instructies en gij zult zo getuigen 

van Mij. Maria, uw liefhebbende Moeder, daalt ook tot u neer en vervult u met genade, leert u de 

volmaakte liefde en verandert uw hart in een fontein van barmhartigheid, opdat u onder uw broeders grote 

werken van liefde kunt verrichten en de waarheid zult kennen. Zij is Mijn medewerkster, en naast Mijn 

Woord als Meester en als Rechter, is er haar Woord als Moeder en als Voorspreekster. Heb haar lief, 

mensen, en roep haar naam aan. Waarlijk, Ik zeg u: Maria waakt over u en staat u bij, niet alleen in deze 

dagen van beproeving, maar voor altijd. 

25 Ik houd Mijn volk verantwoordelijk voor deze uitingen van liefde die Ik hun geef. Ieder die van 

Mij geleerd heeft, bereid u voor en onderwijs de "laatsten" Mijn waarheid. 

26 Velen die hongeren en dorsten naar Mijn Goddelijk Woord zullen tot u komen en hun verlangen 

naar kennis op Mijn aanwijzing bevredigen. Ik zal van gene zijde naar u kijken, en al het goede dat gij 

doet voor uw broeders zal gezegend worden en de vruchten ervan zullen vermenigvuldigd worden. Aan de 

andere kant zal iedere overtreding van Mijn Wet of vervalsing ervan door Mijn volmaakte gerechtigheid 

worden geoordeeld en gestraft. 

27 Geloof en handel zonder fanatisme. Sta op en plaats uzelf op een niveau van waaruit u al uw 

broeders kunt onderrichten zonder aanzien des geloofs of leerstellingen. Aarzel niet om goed te doen aan 

iemand in nood, alleen omdat hij een achterlijke of onvolmaakte aanbidding van God beoefent. In plaats 

daarvan, laat je onbaatzuchtige werk zijn hart winnen. Sluit u niet op in groepen en beperk daardoor uw 

werkterrein. Wees een licht voor elke geest en een balsem in elke beproeving. 

28 U bent als de zwerver die zich in de schaduw van een boom neervlijt om uit te rusten, en dan zijn 

weg vervolgt. Wanneer dorst u kwelt - hier in Mijn onderricht is een bron van kristalhelder water. Als je 

kracht op is, rust dan uit. Als droefheid je hart overspoelt, wacht dan, en je zult het gezang van de 

nachtegaal horen, dat je de wisselvalligheden van het leven zal doen vergeten. Maar als je honger krijgt, 

breek dan het rijpe fruit van de boom en eet. 

29 Hier is de Meester die tot jullie spreekt in eenvoudige gelijkenissen, opdat jullie Mijn leer zullen 

begrijpen. 

30 Ik wil niet dat jullie onderweg ophouden en Ik wil ook niet dat jullie morgen zwijgen als de 

mensen jullie vragen stellen over wat jullie van Mij gehoord hebben. Het is niet Mijn Wil dat jullie Mij na 

1950 in wanhoop verwijten maken omdat Ik Mij van jullie heb verwijderd. 

31 Besef met welke zachtmoedigheid en standvastigheid Ik gekomen ben om jullie Mijn Woord te 

geven en jullie te leren Mijn Goddelijke Woorden lettergreep voor lettergreep over te brengen. 

32 Discipelen, ik eis niet van jullie dat jullie volmaakt zijn in jullie werken en woorden. Maar ik eis 

van u alle zuiverheid, hulpvaardigheid en oprechtheid waartoe u in staat bent. 

33 Bewaar Mijn natuur in je hart, zodat wanneer je spreekt, je woorden ervan doordrongen zijn en het 

hart van je broeders kunnen ontroeren. Indien uw woord deze eigenschap niet heeft, zult gij niet geloofd 

worden, en zult gij alleen in de woestijn prediken, de wind zal die woorden wegvoeren, en gij zult niets 

gezaaid hebben. Welke stimulans zal hem ondersteunen in zijn dagtaak die zo werkt? Hij zal moeten 

wegzinken in moedeloosheid. 

34 Zelfs nu zeg ik u dat u zich moet vullen met kracht, met moed, voor de strijd. Want verwacht niet, 

dat in uw opdringerigheid en momenten van verbittering iemand u altijd zal troosten. 

35 Maar als jullie nu al weten hoe jullie je moeten voorbereiden, dan zullen jullie je nooit verlaten 

voelen en ook niet het gevoel hebben dat Ik niet bij jullie ben, hoewel jullie Mijn Woord niet meer horen. 

Als jullie Mij zoeken en Mij liefhebben, zullen jullie Mijn aanwezigheid voelen waar jullie ook zijn en op 

het moment dat jullie die nodig hebben. 

36 Zoekt Mij altijd en op de beste manier die voor jullie mogelijk is, dan zullen jullie in Mij de Vader, 

de Meester en de Vriend vinden. 
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37 Ik heb nooit Mijn barmhartigheid geweigerd aan degene die erom vroeg, ook al kwam hij "bedekt 

met melaatsheid". Aan niemand heb Ik verboden brood van Mijn tafel te nemen. 

38 Zo bereid Ik u voor, want van uw lippen zal Mijn Woord komen, en het zal troost, profetie, balsem 

en verdediging zijn in de verdrukkingen van de mensen. 

39 Zie het spoor van lijden dat de oorlog heeft achtergelaten, en toch willen de mensen niet ontwaken 

uit hun geestelijke inertie. Maar weldra zullen er gebeurtenissen in de wereld plaatsvinden die de 

mensheid zullen doen wankelen en haar van richting doen veranderen. 

40 De krachten van de natuur zullen om gerechtigheid roepen, en wanneer zij worden losgelaten 

zullen zij delen van het aardoppervlak doen verdwijnen en in zee veranderen, en zeeën zullen verdwijnen 

en land zal in hun plaats verschijnen. 

41 De vulkanen zullen uitbarsten om de tijd van het oordeel aan te kondigen, en de hele natuur zal 

hevig worden beroerd en geschud. Bid dat u zich als goede discipelen zult gedragen, want dit zal de 

geschikte tijd zijn om de Trinitair-Mariaanse Geestelijke Leer in de harten te verspreiden. 

42 Vol vreugde komen jullie vandaag tot Mij om "Hosanna" te zingen, omdat jullie Mijn Stem en 

Mijn Woord in de Drie Tijdperken hebben gehoord en omdat jullie beseffen dat Ik de Ene God ben die 

Zich in de Drie Tijdperken aan de mensheid heeft geopenbaard. 

43 Gij ziet geen mysterie in Mijn Drievuldigheid, want in waarheid is er geen. Ik ben een God die 

zich in drie tijdvakken heeft geopenbaard. Het zijn de mensen die in verwarring raken als zij zich 

verdiepen in hun opvattingen en wetenschappen. 

44 Het Boek van Instructie ligt voor u open, maar het is de Meester die de les kiest. Dan voelen jullie 

dat jullie veranderen van beginnelingen in discipelen, naar gelang van de liefde, het geloof en de wil die 

jullie aanwenden wanneer jullie naar Mij luisteren. 

45 Sommigen hebben Mij niet begrepen, hoewel zij Mij horen en in Mijn aanwezigheid geloven. 

Anderen, die de grootheid van Mijn openbaring erkennen, zijn niet opgestaan om zich te vernieuwen en 

hun zending te vervullen. Weer anderen willen Mijn leer onder de mensen verspreiden, maar zij vrezen de 

mensheid en voelen dat hun lippen zwijgen. En er zijn er ook die tot Mij hebben gezegd: "Meester, laat 

mij van de genoegens van deze wereld genieten en als ik er genoeg van heb, zal ik tot U komen." - O, gij 

onwetenden, die aldus tot uw Heer spreekt zonder te overwegen, dat gij de laatste dag van uw leven niet 

kent. Maar dan, wanneer gij het ziet aankomen, zult gij strijden met de dood, de Onoverwinnelijke. Maar 

uw ziel zal zich losmaken van het vlees en zal dan de stem van haar geweten horen die haar zegt dat zij 

zonder goede werken, met lege handen, in Mijn tegenwoordigheid is en dat zij de kans heeft gemist om 

dichter bij haar Vader te komen. 

46 Ik kies nu uit de mensen degenen die Mij vol geloof en standvastigheid zullen volgen, opdat zij de 

wet in de wereld zullen verspreiden naar het voorbeeld van hun Heer. Jullie weten dat ik niemand 

bevoordeel, maar dat jullie niet allemaal klaar zijn om gekozen te worden. 

47 Vanaf de eerste tijden van de mensheid heb Ik gebruik gemaakt van hen die zich hebben 

voorbereid, van hen die Mijn leringen hebben doorgrond, om door hun bemiddeling Mijn Boodschappen 

en Mijn Wet aan anderen over te brengen. 

48 Toen Ik tot Abraham sprak, hoorde hij Mijn woord, en door geloof zag hij zijn Heer. Die stem zei 

tot de aartsvader: "Ik zie dat gij rechtvaardig zijt op aarde, en ik sluit een verbond met u. Het is Mijn wil, 

dat uit u talrijke geslachten voortkomen, die een volk zullen vormen, dat Mij kent en Mij liefheeft, en in 

hen zullen alle volken der aarde gezegend worden". 

49 Ik gaf Abraham een zoon, die hij Izaäk noemde en die hij innig liefhad, en om zijn geloof en 

gehoorzaamheid te beproeven, eiste Ik van hem dat hij hem zou offeren. Abraham beefde in zijn vlees en 

in zijn ziel; maar erkennend dat het een Goddelijk bevel was dat hij ontving, vroeg hij in zijn gebed alleen 

om kracht om die opperste opdracht te volbrengen, en hij maakte zich gereed voor het offer van zijn zoon. 

50 Dit was Mij genoeg en toen de arm van Abraham opstond om te slaan, hield Ik zijn hand terug, gaf 

hem het leven van zijn geliefde Zoon terug en gaf hem Mijn vredeskus. Slechts één van Mijn 

uitverkorenen kon deze proef doorstaan; daarom koos Ik hem uit, opdat zijn voorbeeld zou worden 

opgeschreven voor het volk van zijn tijd en van latere tijden. 

51 Toen zond Jehovah u Zijn mensgeworden Woord in Jezus, die gij aan de beproeving onderwierp 

en wiens leven gij van Mij eiste, opdat gij zoudt geloven. En Mijn oneindige liefde, voor u onbegrijpelijk, 
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heeft Hem aan u overgeleverd als een zachtmoedig lam, opdat gij door de aanvaarding van Zijn bloed 

zoudt opstaan tot het eeuwige leven. Nu kunnen jullie mijn liefde voor jullie, de zondaars, goed meten. 

52 Vandaag zoek ik u opnieuw. Maar Ik schrijf de wet niet in steen, noch incarneer Ik Mijn Woord in 

een mens. Mijn Heilige Geest komt spreken door de geest van de door Mij geïnspireerde mens, om jullie 

voor te bereiden, zodat jullie daarna rechtstreeks van geest tot geest met Mijn Goddelijkheid kunnen 

communiceren. 

53 Het is de Geest van Elia, die de poorten heeft geopend tot dit tijdperk, waarin Ik u de nieuwe 

leringen heb geopenbaard, vervat in de zesde bladzijde van het Boek der Zeven Zegelen, het Boek des 

Levens, waarvan het licht zelfs de laatste uithoek van de wereld zal verlichten. 

54 Jullie behoren geestelijk tot het geslacht van Abraham, tot het volk waarin alle profetieën en 

beloften die Ik jullie door de aartsvaders heb gegeven, door de eeuwen heen in vervulling zijn gegaan. 

55 Nu vertrouw ik u een nieuw testament toe, dat is als een ark, opdat de mensheid zich daarin kan 

redden. 

56 Werk, zaai, maar doe het binnen Mijn wet. Als ik tegen je gezegd heb: Mijn wil is de uwe en uw 

wil is de Mijne. Ik kan u dit herhalen, maar altijd alleen als uw bedoelingen geoorloofd zijn. Bedenk, dat 

niets oneerlijks van u zou zijn uitgegaan, daar gij rechtvaardig en rein uit Gods boezem zijt voortgekomen. 

Ik gaf u de aarde, vol van zegeningen, opdat de mensen haar als een tijdelijk tehuis zouden gebruiken. 

57 Als Ik Mijzelf te allen tijde aan de mensen heb bekend gemaakt, waarom voelen zij dan de 

behoefte om Mijn beeld met hun eigen handen te maken om Mij daarin te aanbidden? 

58 Mensen, jullie boetedoening in deze tijd is het zoeken in het slijk van een juweel van onschatbare 

waarde. Hoe dat zo? Omdat gij op de aarde, die gij bewoont en die gij tot een dorre poel hebt gemaakt, uw 

erfenis uit het verleden hebt verloren. Jullie kwamen tot Mijn Aanwezigheid zonder het, en Ik moest jullie 

zenden om het te zoeken, opdat wanneer jullie tot Mij zouden terugkeren, jullie het Mij zouden aanbieden. 

Dit juweel is de totaliteit van de deugden. Doe goed, en hoe meer je het beoefent, hoe sterker de 

lichtstralen zullen zijn die het geeft. 

59 Neem Mij niet kwalijk dat Ik gekomen ben om jullie te onderrichten in tijden van pijn en 

verdrukking, want Ik heb de pijn niet geschapen. 

60 Weest Mijn goede werkers en Ik zal u naar de provincies zenden om deze Leer te verkondigen. 

Onderricht dan niets nutteloos, noch vermeng het ware geloof in het geestelijke met bijgelovige ideeën. 

Als u dergelijke ideeën aan Mijn Werk zou toevoegen, zou het veel beter voor u zijn om te zwijgen. 

61 Spreek over Mijn Waarheid en Ik zal u belonen met Mijn inspiratie, zoals Ik de geestelijke 

ontwaking van dit volk en van Mijn stemdragers heb beloond door Mijn Woord steeds overvloediger te 

laten vloeien. 

62 Voel Mijn Goddelijke Aanwezigheid onder jullie. Het is Mijn Wil geweest om Mijn volk op deze 

dag te verrassen. 

63 Vandaag vraag ik je: Wat heb je gedaan met het werk dat ik je heb toevertrouwd? Wat hebben 

jullie met Mijn leringen gedaan en hoe hebben jullie Mijn boodschap aan jullie broeders gegeven? - Jullie 

zwijgen over Mijn vragen, mensen, want jullie weten dat juist deze vragen jullie geweten jullie al heeft 

gesteld. 

64 Jullie voelen je als kleine kinderen tegenover de Meester en jullie huilen stilletjes. Ik vergeef jullie 

en schenk jullie nog een periode, zodat jullie daarin eindelijk echte discipelen kunnen worden. 

65 Gij weet wel, dat het u niet aan onderricht heeft ontbroken, dat Ik u vele aansporingen op uw weg 

heb gegeven, opdat gij op den weg zoudt voortgaan. Het is waar dat Ik Mijzelf laat zien als Rechter, maar 

eerst laat Ik jullie Mijn liefde voor de Vader voelen. 

66 Mensen, als Ik de volkeren vrede zou schenken ter wille van jullie vernieuwing en verbetering, 

zouden jullie dan met vreugde deze voorwaarde aanvaarden en ernaar streven die te vervullen? - Denk na 

over wat ik jullie zeg, discipelen! 

67 Ik kom vol liefde en zachtmoedigheid, opdat jullie leren elkaar lief te hebben en opdat jullie 

nederig worden. Ik ben het voorbeeld en het boek. Hoor Christus opnieuw, want Hij is de Weg, de 

Waarheid en het Leven. 

68 Niet alleen Ik heb Mijzelf bekend gemaakt, maar ook Maria, uw allerbeminnelijkste Moeder, en 

Elia, uw Geestelijke Herder, opdat gij zult begrijpen, dat dit de laatste periode is, waarin God Zich 
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lichamelijk waarneembaar maakt door middel van de menselijke geest, om door de mens gezien, gehoord 

en gevoeld te worden. 

69 Indien gij, die dit woord gehoord hebt, het met liefde omhelst en het bekend maakt, zoals ik u 

geleerd heb, voorwaar, ik zeg u: uw zaad zal voortbestaan tot in het zevende geslacht. Maar indien gij 

geen gehoorzaamheid betoont en geen barmhartigheid betoont, zal de pijn uwer kinderen en hun 

nakomelingen gevoelen. 

70 U zult veel te doen hebben in de schoot van uw gemeenschap, maar opdat uw verdiensten in 

aanmerking zouden worden genomen, moet u eendrachtig zijn in denken en willen, moet u elkander 

liefhebben als broeders en zusters, en moet u bereid zijn elkanders overtredingen te vergeven. Dan zul je 

de ketenen verbroken hebben die je binden aan materialisme, aan eigenliefde en egoïsme, en zul je 

beginnen te leven en te lijden voor anderen. 

71 Elia is met u en zijn licht verlicht u, zodat u het heiligdom in uw hart kunt volbrengen, zoals hij u 

de moed gaf om uw afgoden van hun voetstuk te stoten. De straal van Elia is altijd gekomen om afgoderij, 

bijgeloof en onwetendheid uit te roeien en heeft de mensen ertoe gebracht de macht van de God der 

waarheid te erkennen. 

72 Volk, zoek in deze tijd van beproeving uw toevlucht onder Maria's mantel van vrede en bid voor 

alle mensen, zowel voor hen die haar als goddelijke Moeder erkennen als voor hen die dat niet doen. 

73 Zie hoe de oorlog zich verspreidt als olie op het water. Het kaf zal worden gerooid, opdat de aarde 

opnieuw rein zal zijn. 

74 Waakt en bidt voor de vrede van uw volk en bewaart Mijn woord in uw hart, want gij zijt nog in de 

tijd om het te horen. Maar die tijd zal snel voorbij zijn. 

75 Ik ontvang het gebed van dit volk, dat ook zijn smeekbeden richt tot de Koningin van de Hemel, 

die u haar streling schenkt en een geestelijke bloem in uw hart legt. 

76 Gezegend zijn zij die Mijn voetstappen volgen. Jullie horen Mijn stem die Ik tot jullie zend vanuit 

volmaaktheid, een stem die in het heelal in vele vormen wordt gehoord. 

77 Niemand kan zich verbergen voor de blik van de Schepper, want Hij is alomtegenwoordig. Ik volg 

je waar je ook gaat, als je eigen schaduw. Geen gedachte kan aan Mijn Goddelijkheid ontsnappen, en er is 

geen werk dat voor Mij verborgen of onbekend is gebleven. Ik ben zowel met de rechtvaardige geesten die 

hoge huizen bewonen, als met hen die door geestelijke verwarring werelden van duisternis hebben 

geschapen en bewoond. 

78 Ik ben met iedereen. Voor sommigen ben ik de verwachte, voor anderen ben ik de vervolgde. De 

Heilige Geest trekt nu de donkere sluier weg die u bedekte, zodat ieder oog zich kan verfrissen in dat licht. 

Ik ben het Eeuwige Leven dat op zoek is naar de "doden" om ze op te wekken. 

79 Verhef u geestelijk in uw gebed, zodat gij de drempels der eeuwigheid bereikt, waar de tijd niet 

voorbijgaat en waar alles vrede en zegen is; want daar zult gij verzadigd worden met het ware leven. 

80 Bedenk dat voor iedereen onverbiddelijk het moment zal komen dat hij voorgoed die wereld zal 

binnengaan. Waarom blijf je dan in deze wereld leven? Hoe klein is uw geloof en uw hoop in het 

geestelijke leven als u zich zo vastklampt aan de aarde, en als ik zie dat u daarop degenen wilt terugzien 

die uw verwanten waren en die nu in het geestelijke leven, in betere werelden dan deze. Waarom wilt gij 

dat zij opnieuw naar het tranendal komen om te wenen en uw bitter brood te eten, terwijl zij van waar zij 

wonen reeds de weerschijn van het beloofde land kunnen aanschouwen? 

81 Je voelt dat de rechtvaardigheid van de Vader zich manifesteert in het heelal. Maar Ik zeg jullie dat 

jullie Mijn gerechtigheid niet moeten verwarren met straf in de gewone zin van het woord. De 

tegenwoordige tijd heeft u onvoorbereid getroffen, omdat gij de tijden en uw gaven ongebruikt hebt 

gelaten, en daarom voelt gij u gestraft. 

82 Discipelen, ontwaak en erken de tijd waarin jullie leven. Ik zeg u: Zoals niemand Mijn 

gerechtigheid kan tegenhouden, zo kan ook niemand de poorten sluiten van het hiernamaals dat Mijn 

barmhartigheid voor u heeft geopend. Niemand zal kunnen verhinderen dat boodschappen van licht, hoop 

en wijsheid vanuit die werelden de mensen bereiken. 

83 Ik ben de enige Eigenaar van dat Koninkrijk, en de sleutel ervan ligt in Mijn Leer. Begrijp daarom 

alle genade die ik jullie, de nederige spiritualisten, heb geschonken. Want geen enkele denominatie of 
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geloof van deze tijd kent de manifestatie van het Goddelijke Woord, of de aanwezigheid van de geestelijke 

wezens van licht, gezonden door Mijn Wil. 

84 Laat de grote denominaties of sekten deze leringen verkeerd beoordelen, laat hen deze manifestatie 

verwerpen en u veroordelen. De reden is dat zij vergeten zijn, of niet willen begrijpen, dat Christus de 

sleutel heeft tot alle verborgenheden van de geest. Nu zul je zien hoe velen van hen die beweren Mij te 

volgen, in werkelijkheid degenen zijn die Mij vervolgen. Toch zal Mijn woord moeten geschieden. 

85 Dit is het Derde Tijdperk, waarin Christus "op de wolk" naar de wereld komt, vol majesteit en 

omringd door geestelijke wezens van licht, om de mensen te bevrijden en te verlossen. Aan allen heb Ik 

tekenen gegeven van Mijn aanwezigheid, aan iedere deur heb Ik geklopt. Maar hoewel zij Mijn 

voetstappen hoorden, verloochenden zij Mij. Alleen jullie, de deemoedigen, die in jullie geest het zaad van 

het volk van God dragen, hebben in Mij geloofd; jullie hebben Mij gevoeld en Mij in jullie hart ontvangen. 

86 Niemand heeft deze manifestaties kunnen belemmeren of uw pad kunnen stoppen, want de 

waarheid is licht en een onoverwinnelijk zwaard. 

87 Vandaag weten jullie dat Mijn komst in deze tijd niet was om jullie te overladen met de schatten 

van de wereld. Niettemin, als verder bewijs van Mijn aanwezigheid onder jullie, hebben jullie Mijn 

zorgzame liefde tastbaar ervaren, of het nu is dat jullie je verloren gezondheid hebben hervonden, of dat de 

poorten naar het werk zijn geopend, of dat jullie Mijn manifestaties hebben ontvangen in zovele vormen 

als Ik jullie heb geschonken. 

88 Aan u allen zal Ik het bewijs geven van Mijn aanwezigheid, zowel in het geestelijke als in het 

stoffelijke. 

89 Godsdiensten en kerkgenootschappen van de wereld: open uw poorten en kom tot Mij in stromen! 

Mannen van macht, sta op en toets Mijn werk. Mannen, vrouwen, zoek Mij, heb medelijden met jezelf! 

Indien dit volk niet bereid is u te ontvangen, zal Ik u ontvangen, Ik zal u genezen en u het brood van Mijn 

Woord geven. 

90 Mensheid, bid, ik wacht op u om u het mysterie van het Derde Tijdperk te onthullen. 

91 Verwacht je gelukzaligheid in de wereld? U weet goed dat deze aarde, in plaats van melk en 

honing te geven, tranen en dood geeft volgens de wil van de mens. 

92 Bereidt u voor, want het zullen uw handen zijn, die uw afgoderij zullen vernietigen, zodra gij de 

geestelijke aanbidding van God met al uw liefde beoefent. 

93 Kijk, mensen, want de strijd nadert en de tegenstander nadert. Het zal niet de Farao van de eerste 

tijd zijn, noch de Caesar van de tweede. Datgene wat tracht u terug te brengen in slavernij - uit vrees voor 

uw ontplooiing en uw licht van kennis - zal de duisternis van alle eeuwen zijn die u omhult en bedreigt. 

Hiervoor heb ik jullie het zwaard van het licht gegeven om te vechten. In dat licht zullen geloof, wijsheid 

en naastenliefde zijn. 

94 Vergeving zal een van de deugden zijn die de grootste verdienste zullen hebben voor Mijn 

gerechtigheid. Ik zeg het nog eens: "Heb elkander lief." 

95 Mijn liefde zal alle mensen en alle werelden doen samensmelten tot één. Voor Mij zullen de 

verschillen van rassen, talen en stammen verdwijnen, en zelfs de verschillen die bestaan in de 

ontwikkeling van de ziel. 

96 Tussen God als rechter en de mens is er een bemiddelend niveau, dat is Maria, de meest liefdevolle 

moeder, in wier liefde de geesten worden gewassen en gezuiverd om dan voor hun Heer te komen. 

97 Hoewel de ongehoorzaamheid van Adam, de misdaad van Kaïn en de verwarring van Babylon nog 

steeds op de mensheid drukken, zal Ik u de gelegenheid geven u van die vlekken te bevrijden. 

98 Ik bied u deze bron van kristalhelder en zuiver water aan, opdat gij er uw dorst mee kunt lessen en 

u kunt reinigen van alle vuil. Maar waak over de lente, want er zullen mannen zijn die u willen bedriegen 

met valse geestelijke leringen en die u zullen zeggen dat zij God en Maria liefhebben. Wees op uw hoede, 

want hiermee willen zij u van de horde van de Heer scheiden. Er zullen er zijn die Mijn leringen 

vermengen met menselijke leringen. Leef waakzaam! Want het uur nadert al dat ik u tot het oordeel zal 

roepen. Dan zal Mijn aanwezigheid zijn als de donder in de storm, en Mijn licht als de bliksem die opkomt 

in het oosten en uitgaat in het westen. Dan zal Ik de honderdvierenveertigduizend die door Mij gemerkt 

zijn, ontbieden om hun oogst voor Mijn gerechtigheid af te staan. Sommigen zullen in materie zijn en 

anderen in geest. 
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99 Zij die mij in 1866 volgden, zullen bij dit vonnis aanwezig zijn, zodat ook zij zich voor hun eerste 

zaad kunnen verantwoorden. Voordat er vrede komt, zal er een oordeel zijn. Je zult de sterken tegen de 

sterken zien opstaan, maar in deze gevechten zal hun kracht en arrogantie slijten. Dan zal de aarde baden 

in het bloed van zondaars en ook van onschuldigen. Maar wanneer die verdrukkingen voorbij zijn, zal er 

vrede over de volkeren komen, want de mensen zullen God erkennen als de enige sterke en rechtvaardige. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 61  
1 Wanneer Mijn goddelijke straal tot jullie neerdaalt, verenigen de engelen zich met jullie ziel in 

gebed en aanbidding tot de Vader. 

2 De vrees voor Mijn gerechtigheid heeft de vurigheid van dit volk doen toenemen, nu het getuige is 

van de krachten der natuur die in deze dagen van beproeving worden losgelaten. Waarom wanhoop je? 

Heb ik u niet geleerd te bidden en u te wapenen met geloof? 

3 Bedenk dat de natuurkrachten u de vervulling laten zien van de profetieën uit voorbije tijden. Als 

jullie voorbestemd zijn om deze gebeurtenissen mee te maken en te zien, wees dan niet bang voor de Wil 

van jullie Vader. Alles is bedoeld om je te zuiveren. 

4 Aan ieder van u vertrouw ik een aantal harten toe, opdat hij hen door zijn woord en voorbeeld zal 

leiden. Maar indien gij zwak wordt in beproevingen, welk vertrouwen kunt gij dan in uw broeders stellen 

omtrent Mijn onderricht? - Onder de mensen die u volgen zijn er harten van steen, waar alleen goede 

werken in slagen hen te bewegen en tot Mijn leer te bekeren. 

5 Leef wakker en wees gevoelig, want om elke bocht en op elke plaats zal Ik een behoeftige tot je 

brengen en je moet hem niet voorbijgaan zonder zijn nood te voelen. Ook zij, die je maar één keer in je 

leven ziet, behoren tot de kudde die je is toevertrouwd. Zij zullen u in het hiernamaals herkennen. 

6 Kijk niet naar beelden van pijn louter uit nieuwsgierigheid. Wees steeds bezield door de edelste 

gevoelens, opdat uw werken ware naastenliefde mogen bevatten en gij uw broeders tot troost zult zijn. Ga 

niet uit de weg van een ziekenhuis en wees niet verschrikt door een melaatse, door een kreupele, of door 

iemand die aan een besmettelijke ziekte lijdt. Kijk niet minachtend of afkeurend naar een gevangenis en ga 

er niet aan voorbij zonder te bidden voor hen die er in zijn. Strek uw hand met liefde uit naar hen die 

gevallen zijn, naar hen die door de mensen vergeten zijn. Wat zul je hen goed doen in hun zielen! 

7 Stalen jullie harten voor de strijd! Ik wil geen zwakke soldaten in mijn rangen. Uw aanwezigheid 

op het pad van uw broeders kan voor hen redding, bevrijding, gezondheid en vrede betekenen. 

8 Spoedig zal Ik Mijn Woord onder u voleindigen, en zij die het niet in hun hart willen dragen, 

zullen worden voorbereid op de pijn die hen zal wegslijten. Hoe zouden zij kunnen getuigen van Mijn 

nieuwe manifestatie als zij niet voorbereid zijn. 

9 Als in de tweede Era Mijn Woord door het kind Jezus tot de leraars der wet sprak, waardoor hun 

lippen stilstonden bij Mijn vragen, en Ik hen verbaasde met Mijn antwoorden, dan zeg Ik u waarlijk, dat in 

deze Era ook Mijn Woord zal komen tot de nieuwe leraars der wet, theologen en geleerden, om hen te 

ondervragen en te antwoorden; hierop moet gij u voorbereiden. Ik zal u zenden, om dit getuigenis aan de 

menschen te geven, en indien de menschen u niet gelooven, zal Ik tot hen zeggen: Indien gij Mijn 

boodschappers niet gelooft wegens hunne armoede en wegens hunne nederigheid, gelooft hen dan wegens 

hunne wonderen." - De werken van Mijn discipelen zullen vergezeld gaan van tekenen in de natuur en in 

het leven van de volkeren, die de mensheid zullen doen nadenken over de waarheid van Mijn Leer. 

10 Ik wil niet dat de gemarkeerden na hun aardse dagtaak in duisternis gehuld naar de geestelijke 

vallei terugkeren. Ik wil hen ontvangen vol licht, kracht en liefde, om hen naar de aarde te zenden als 

geestelijke wezens, als een onzichtbaar leger dat de paden zal effenen, de gevangenen zal bevrijden en hen 

zal doen ontwaken die leven in onwetendheid, trots of ondeugd. Wat zal er gebeuren met hen die, hoewel 

zij het teken van de heilige Geest hebben ontvangen, in het Hiernamaals zonder licht en zonder verdienste 

zijn? Zal de Heer hen onder Zijn scharen van licht zenden, of zal Hij hen opnieuw laten incarneren om hun 

onreinheid weg te wassen? 

11 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: gij weet niet welke tijden de mensen op deze aarde wachten, noch 

wenst gij er in die dagen op te wonen. 

12 Verlaat, verlaat de zonde, want Mijn zwaard van goddelijke gerechtigheid komt onvergeeflijk om 

het kwaad te vernietigen. Ik zal hen helpen die strijden voor hun heil en Ik zal met Mijn barmhartigheid 

hen bijstaan die wenen vanwege de dwaling der mensen. Ja, mensen, er zijn mannen en vrouwen die 

waken om in de deugd, in het goede te blijven, en ouders die bidden opdat hun kinderen niet van het goede 

pad afdwalen. 
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13 Ik vermaan u tot een welbegrepen boetedoening, waarbij gij van niets afziet wat heilzaam is voor 

ziel en lichaam, maar waarbij gij u bevrijdt van alles wat schadelijk is, zo heilzaam en comfortabel als het 

u moge toeschijnen - zelfs dan wanneer deze verzaking een offer betekent. 

14 Waar je ook gaat, laat een spoor van liefde en barmhartigheid achter, zodat wie er ook langskomt, 

het licht ontvangt. Dan zul je werkelijk je Meester als voorbeeld nemen. Waarlijk, ik zeg u, een van de 

diepste sporen die u in de harten van uw broeders kunt nalaten, is die van vergeving voor ontvangen 

vergrijpen. 

15 Uw hart heeft zich in nederigheid geopend om zijn schuld te belijden voor zijn Heer, en Ik, op wie 

alle overtredingen vallen, schenk u Mijn vergeving als een adem van vrede die uw geest tot rust brengt en 

uw hart vervult met hoop. Wat kan uw ziel nog meer verlangen in de ballingschap waarin zij zich bevindt? 

16 De Vader spreekt tot u over Zijn Koninkrijk, Maria bedekt u met haar mantel, en Elia waakt over 

u. Heb eerbied voor de genade die u is verleend. 

17 Zie, hier is het Boek van het ware leven, geopend voor uw ogen, opdat gij niet in duisternis 

wandelt. Daar Ik u met geest heb begiftigd, is het natuurlijk en billijk, dat Ik haar iets meer laat weten dan 

wat de natuur haar kan leren. Een geest mag niet in onwetendheid leven temidden van Mijn Schepping, 

daar hij hoger is dan al wat hem omringt. 

18 Ik dorst niet alleen naar uw liefde, maar ook naar uw begrip. 

19 Aanvaard de beproevingen en wisselvalligheden van het leven met geestelijke verheffing, opdat zij 

nuttig mogen zijn voor uw geest. Want waarlijk, Ik zeg u, door hen zult gij veel leringen van uw Vader 

duidelijk begrijpen. 

20 Accepteer je lot, wees tevreden met wat je hebt, wees geduldig. Waarom verlies je soms je kalmte 

en word je wanhopig? Omdat je je afkomst vergeet en ook de schuld die je moet afbetalen. 

21 Sta uw ziel toe de verzoening te begrijpen en ermee in te stemmen, dan zult u het licht in uw 

binnenste voelen doordringen en u vervullen met hoop, kracht en vreugde. 

22 Begrijp dat het niet Mijn wil was dat jullie huilden en dat Ik er geen genoegen in schep tranen in 

jullie ogen te zien. Maar toen Ik zag dat uw ziel, die rein naar de aarde kwam, zich had bevlekt met de 

zonden van de wereld, stond Ik haar toe zich te reinigen, opdat zij tot Mij zou terugkeren. Wanneer de 

onwetende Mijn gerechtigheid vervloekt en de zwakke valt, worden zij vergeven. Maar gij, die dit woord 

gehoord hebt, die deze wet ontvangen hebt, gij kunt niet wanhopen of lasteren, tenzij gij het licht van uw 

geloof dooft en in verwarring geraakt. Denkt gij niet, als gij op deze wijze tekort schiet, dat het zou zijn 

alsof gij dit witte blad, dat Ik u gegeven heb, zoudt verontreinigen, of alsof gij het brood, dat Ik u met 

zooveel liefde heb aangeboden, van u af zoudt werpen? 

23 Word niet zwak, word niet opnieuw ziek en sta niet toe dat iemand u de gaven afneemt die ik u 

leer te ontwikkelen. Gebruik de onderwijzing en de kracht die ik je geef, zodat je bitterheid en lijden kunt 

veranderen in vrede en liefde. Als er onenigheid is in de boezem van jullie huis, dan is dat omdat jullie niet 

in staat zijn geweest Mijn lessen van liefde in praktijk te brengen. 

24 Zolang je naar Mij luistert, voel je je veilig, maar zodra je de vergaderzaal verlaat, voel je je op 

allerlei manieren verleid. Ben ik het die u verleidt, die u ten val brengt, en die er zorg voor draagt dat u 

verloren gaat? discipelen, als ik verleidingen heb laten bestaan, laat ze dan een test voor jullie zijn! Uw 

taak is hen in geloof te weerstaan, totdat u de duisternis in licht hebt veranderd. Wanneer Ik iemand op uw 

pad plaats die tekort is geschoten, dan is dat niet om u ten val te brengen, maar opdat u hem zult redden. 

Bid in het besef dat u leeft in de tijd van strijd van de Geest, en dat u het gebod moet vervullen dat u zegt: 

Heb elkander lief. 

25 Wees actief, niet slapen! Of wil je wachten tot de vervolgingen je in slaap vatten? Zul je weer in 

afgoderij vervallen? Wilt u wachten tot vreemde doctrines zich met geweld of angst opdringen? Wees 

wakker, want uit het oosten zullen valse profeten komen, die de volkeren in verwarring brengen. Verenig 

u opdat uw stem weerklinkt over de hele wereld en u de mensheid op tijd waarschuwt. 

26 Om jullie te helpen in jullie vereniging, laat Ik Mij onder jullie voelen in vele gedaanten, om jullie 

de tijd waarin jullie leven te doen begrijpen. Maar hoe weinigen zijn zij die Mijn aanwezigheid voelen en 

zeggen: "Het is de Heer!" - Mensen zijn geestelijk in slaap. Jullie die mij horen zijn wakker geworden. 

Maar toch ga je de anderen niet wakker maken. 
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27 Uit deze nederige ontmoetingsplaatsen zal de nieuwe boodschap voor de mensheid uitgaan, uit hen 

zullen de scharen voortkomen die het getuigenis van hun vernieuwing en geestelijke vooruitgang op hun 

lippen hebben. 

28 Hoe arm, materieel gesproken, zijn deze gebedshuizen geweest; maar hun grootheid is geestelijk 

geweest! De plaatsen van samenkomst, waar gij Mijn woord hebt gehoord, zijn als een machtige boom 

met dicht gebladerte, waarvan de schaduw heilzaam is geweest. Zijn aanwezigheid heeft u vrede en 

vertrouwen geschonken, en zijn vruchten hebben u gevoed. De ontmoetingsplaatsen hebben onderdak 

gegeven aan de overspelige, aan de kindermoordenaar, aan de verdorvene, aan de zieke, aan hen die hun 

hand hebben bevlekt met het bloed van hun naaste, aan de armen, aan hen die hongeren naar liefde. Bij 

allen hebben tranen gevloeid, zij hebben gebeden opgezonden, en woorden van dankbaarheid zijn van hen 

gehoord. Stap voor stap, in deze gebedshuizen, hebben deze mensen zich gezuiverd door tranen en 

gebeden. 

29 Nu is de mensheid zich aan het zuiveren te midden van grote pijn, de oorlog heeft zijn invloed 

uitgebreid over de hele wereld, en de zwakke mens heeft zich teruggetrokken. Vandaag vloeien rivieren 

van bloed, naties staan op tegen naties, zelfs moeders sporen hun zonen aan tot oorlog. Daarna zullen alle 

gevolgen te zien zijn: pest, hongersnood en dood. Er zal geen plaats vrij zijn van deze vernietiging. 

Zeldzame ziekten zullen opduiken, lepra zal zich verspreiden en ook blindheid. De zon zal als vuur 

branden, de akkers die vruchtbaar waren zullen onvruchtbaar worden, en de wateren zullen verontreinigd 

worden. Daarom moet gij u voorbereiden, want Mijn teken zal niet genoeg zijn om gered te worden. 

Hoevelen die niet tot Mijn uitverkorenen behoren, zullen gered worden, hoevelen die niet tot Mijn 

uitverkorenen behoren, zullen de weg naar de zaligheid vinden. Kijk en bid! 

30 Waarlijk, Ik zeg u, zoals u Mijn Woord hoort in deze tijd op aarde door de bemiddeling van een 

menselijke geest, zo zal het ook gehoord worden in andere werelden, zij het door andere kanalen, door 

andere middelen. Maar die wonderen zul je pas ervaren als je het spirituele leven ingaat. 

31 Wie heeft zich niet ongemakkelijk gevoeld met het oog op het leven in het hiernamaals? Wie van 

hen die in deze wereld een geliefde hebben verloren, heeft niet het verlangen gevoeld hem of haar weer te 

zien, of althans te weten waar hij of zij is? Dit alles zul je weten, je zult ze weer zien. Maar doe nu 

verdienste op, opdat wanneer je deze aarde verlaat en in de geestelijke vallei vraagt waar degenen zijn die 

je hoopt te vinden, je niet te horen krijgt dat je ze niet kunt zien omdat ze op een hoger niveau zijn. 

Vergeet niet dat Ik u lang geleden heb gezegd dat er in het huis van de Vader vele woningen zijn. 

32 Eet het brood van Mijn Woord, opdat verdriet en pijn uit uw hart mogen ontsnappen en u een 

glimp van eeuwig leven mag opvangen. Ik geef je een beetje van deze vrede. 

33 Luister nog een keer naar Mij en verwijder uit je geest de slechte gedachten die de wereld je 

ingeeft, dan zul je bereid kunnen binnengaan in de geestelijke leringen die Ik je openbaar. Op dit ogenblik, 

op het ogenblik van uw geestelijke verheffing, op dit ogenblik waarop gij u inspant om u te verzamelen in 

het binnenste van uw hart, worden de hartstochten van het vlees weerspiegeld in uw ziel. Wanneer zul je 

toestaan dat de kwaliteiten en schoonheden van de geest in overvloed in je lichaam weerspiegeld worden? 

34 Zuiver jezelf, zodat je Mij kunt voelen, stap voor stap ontdoe je van je materialisatie. Verlaat de 

valse afgoden die wonen in ongezonde genoegens, in ijdelheden, en in het nutteloze verlangen naar 

erkenning. Beheers uw hartstochten die u verleiden, en spreek tot hen zoals Christus in de woestijn sprak: 

"Gij zult uw Heer niet verleiden, maar Hem aanbidden." 

35 Ik herinner u er ook aan dat ik u geleerd heb een eerbetoon te brengen aan God en een andere aan 

de keizer, want ik zie dat u alles aan de keizer geeft. Onderzoek uzelf elke dag een ogenblik, want 

onverbiddelijk zal het uur komen dat gij Mijn stem zult horen die u tot het oordeel roept, en dan zal uw 

ziel rekenschap moeten afleggen van zichzelf en van haar lichamelijke omhulsel. Vreest Mij niet in dat 

uur, Ik ben niet onrechtvaardig, vreest u zelf! 

36 Als Ik jullie op aarde heb laten zien dat Ik jullie Barmhartigheid ben en dat Ik jullie liefheb en 

vergeef, denken jullie dan dat jullie Mij veranderd zullen vinden als jullie het geestelijke leven 

binnengaan? 

37 Wanneer Ik jullie zoek en volg met zoveel gretigheid, wanneer Ik tot jullie spreek en Mij neerbuig 

tot waar jullie zijn, dan is het omdat Ik niet wil dat jullie je verliezen in de oneindigheid wanneer jullie 
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deze wereld verlaten, dat jullie zonder licht zijn, dat jullie Mij zoeken en Mij niet vinden, dat hoewel Ik 

heel dicht bij jullie ben, jullie Mij heel ver weg voelen en Mij niet horen noch zien. 

38 Luister naar mijn lessen en pas ze toe. Gezegend zijt gij, die onder grote ontberingen, 

verdrukkingen en bitterheid leeft, en toch bidt voor hen die wenen, terwijl gij uzelf vergeet en bidt voor de 

vrede der volkeren. Want zij, die aldus handelen, zullen het pad des lichts vinden, dat leidt naar het 

koninkrijk der volmaaktheid, en in het uur hunner berechting zal hun last zeer licht zijn. 

39 Ik overlaad uw geest met weldaden, zodat zelfs de behoeftige man die klaagde dat hij geen 

barmhartigheid kon beoefenen omdat hij niets had, vandaag zal beseffen dat hij geestelijk een 

onuitputtelijke rijkdom bezit. 

40 Ik spreek tot jullie door middel van een middel dat Mijn Goddelijkheid het meest waardig is: de 

mens, en waarlijk, Ik zeg jullie, deze verbinding is nooit verbroken. Ik ben "Het Eeuwige Woord" dat 

gesproken heeft en eeuwig zal spreken tot Zijn geliefde kinderen. 

41 Hoe dichter de duisternis van deze wereld is, des te intenser is het licht dat ik zend, opdat de 

mensheid de ware weg zal kennen. Als jullie al uitgerust waren, wat een gelukzaligheid zouden jullie 

voelen als jullie Mijn aanwezigheid voelden bij elke stap, op elke plaats en in elk wezen! Je zou Mij 

voelen in je hart, Mij horen in je geest, Mij herkennen in al Mijn werken, zelfs de kleinste. Vandaag roept 

de mensheid uit: "Mijn God, hoe donker zijn de wegen van het leven!" zonder te zien dat Elia, de 

Goddelijke Boodschapper van het Derde Tijdperk, de wegen heeft verlicht met Mijn licht en dat jullie 

daarop duidelijk de sporen van Mijn Bloed kunnen zien. 

42 Mijn koninkrijk staat tegenover jouw koninkrijk, ik ben opgestaan om tegen de wereld te strijden. 

Maar laat niemand ontmoedigd worden, want Mijn zwaard is van liefde, en Mijn legers zijn gewapend met 

vrede en licht. De vijanden van Mijn Koninkrijk zullen overwonnen worden door de universele macht van 

de liefde; maar met deze vijanden bedoel Ik niet Mijn kinderen, maar hun onvolkomenheden, hun 

ongehoorzaamheid en hun zonden, die Ik zal doen verdwijnen. 

43 Hoe zou ik jullie wapens van haat en dood gebruiken om jullie te vernietigen? Zou Ik de 

vernietiger van Mijn eigen kinderen kunnen zijn? Is dit denkbaar bij God? Ik zeg u: Zie, hier is uw Koning 

zonder kroon, zonder scepter en zonder mantel. Doorzoek Mijn Woord, oordeel Mij ernaar, als je wilt. Ik 

zeg u, Mijn Koninkrijk is in deze tijd tot u genaderd om u te onderrichten in het gesprek van geest tot geest 

met uw Vader. 

44 Jullie zijn de wegbereiders aan wie het gegeven zal zijn het nieuwe Jeruzalem te aanschouwen, de 

witte en lichtende stad die niet op aarde is omdat zij geestelijk is. Ga voorwaarts, blijf standvastig in het 

geloof, ga door de weg vol bitterheid en ontberingen totdat je aankomt bij de grote poort waar je Mij zult 

zien. Daar zal Ik jullie ontvangen en jullie de luister van Mijn Koninkrijk tonen, dat is de macht van Mijn 

Glorie. Om je te helpen daar te komen, geef Ik je Mijn roede van liefde. 

45 Vandaag zoeken jullie Mijn Woord om jullie zielen te versterken, want jullie weten dat het een 

geschikt moment is om de weg van vergeestelijking te bewandelen. Ieder mens draagt de weg in zijn hart 

uitgestippeld, hij moet hem alleen willen vinden. Mijn liefde heeft haar kracht getoond aan al Mijn 

kinderen en Mijn licht heeft niemand in duisternis gelaten. 

46 Duizenden en duizenden wezens leven in wanhoop en angst. Maar de tijd zal komen dat je hen zult 

zien opstaan naar het licht, omdat hun pijn hen zal leiden naar de weg van het eeuwige leven. Mijn licht 

daalt op de mensen neer als goddelijke inspiratie; maar dan ontstaat er twijfel bij de mensen en zij geloven 

niet dat het de stem van de Heer is, die tot hen spreekt, en dat omdat zij nog niet begrepen hebben in welke 

tijd zij leven. 

47 Mijn zaad, dat bestaat uit liefde, waarheid, barmhartigheid, gezondheid en vrede, is bestemd voor 

ieder die het wil zaaien. 

48 Gij, die Mijn woord hoort door het menselijk verstandsorgaan, zijt niet de enigen die geestelijke 

boodschappen ontvangen. Ik weet waar anderen van Mijn nieuwe discipelen zijn, zij die zich in liefde 

voorbereiden om Mijn Goddelijke gedachten te ontvangen door inspiratie, en die intuïtief weten hoe laat 

het is. Weet, dat Ik niet aan allen de genade heb geschonken om Mijn Licht of dat van de Geestelijke 

Wereld via het menselijk brein te ontvangen. Sommigen zijn op een bepaalde manier toegerust, anderen 

op een andere. Maar zij zullen allen eensgezind zijn in de waarheid, die één is; zij zullen allen elkander 

kennen door vergeestelijking, door werken van liefde en barmhartigheid voor hun broeders. 
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49 De mensheid zou graag het bezoek van een nieuwe Messias willen om haar van de afgrond te 

redden, of tenminste de stem van God te horen als de stem van een mens die weerklinkt in de winden. 

Maar ik zeg u dat het voldoende zou zijn om een beetje te observeren, of om uw ziel in meditatie bijeen te 

brengen om haar gevoeligheid te geven, en al zou u horen hoe alles tot u spreekt. Als het jullie onmogelijk 

lijkt dat de stenen spreken, dan zeg ik jullie dat niet alleen de stenen, maar alles wat jullie omringt tot jullie 

spreekt van jullie Schepper, zodat jullie mogen ontwaken uit jullie dromen van grootsheid, arrogantie en 

materialisme. 

50 Dit is het einde van een tijdperk en de dageraad van een nieuwe. Het licht van de dageraad 

verschijnt al, maar de schaduwen van de nacht zijn nog niet verdwenen. Het wonder is voor uw ogen, 

maar door de hardheid van uw hart vermoedt gij het nog niet. Hoe zult gij tot innerlijke stilte komen, als 

gij nog geen berouw hebt van uw overtredingen? 

51 Je bent gewend geraakt aan de slechtheid en ondeugd die je omringt. U beschouwt doodslag, 

oneervol gedrag en overspel als natuurlijk. Je vecht tegen deugd en vermomt ondeugd om zuiver te lijken 

in de ogen van je broeders. 

52 Voorwaar, Ik zeg u: de mensheid zal vanuit deze duisternissen de weg naar het Licht vinden. Maar 

deze stap zal langzaam gebeuren. Wat zou er van de mensen worden als zij in een oogwenk begrepen wat 

voor kwaad zij hebben aangericht? Sommigen zouden hun verstand verliezen, anderen zouden zichzelf 

van het leven beroven. 

53 Mensen, wacht niet tot jullie in de geestelijke vallei zijn om op te staan en het nieuws van Mijn 

manifestatie onder jullie aan de wereld te brengen. Deze boodschap zal het hart van de mensen bereiken, 

en dit zal het begin zijn van hun vergeestelijking. 

54 Als de mensen vernieuwd zijn, zullen zij Mijn aanwezigheid en Mijn liefde in hun harten voelen. 

55 O Mijn kleine kinderen, jullie kunnen je het goddelijke verlangen niet voorstellen waarmee Ik 

jullie hart benader! Ik kom om met jullie te spreken, om jullie te zien aan Mijn tafel. Omdat jullie nog niet 

geleerd hebben je tot Mij te verheffen, daal Ik tot jullie neer. Ik zal nooit ophouden van je te houden, ik zal 

nooit moe worden met tederheid naar je te kijken. 

56 Deze vorm van Mij horen door een menselijke tolk zal eindigen en het uur zal slaan wanneer de 

Vader de bel luidt om u naar de vergadering te roepen om dit Woord voor de laatste maal te horen. 

57 1950 nadert, het jaar waarna jullie Mij niet meer zullen horen. Denk niet dat wanneer het geluid 

van de laatste bel is weggestorven, er rust zal komen voor dit volk. Integendeel, dit zal het eerste ogenblik 

zijn van uw strijd, van de grote dagtaak die u dan zult ondernemen. 

58 Vandaag zijn jullie als Mijn discipelen van het Tweede Tijdperk, toen zij de Meester omringden, 

luisterden naar Zijn onderricht en Zijn werken aanschouwden. Het was de Meester die tot de scharen 

sprak, die wonderen deed onder de behoeftigen, die hen leidde en corrigeerde, en die hen verdedigde. 

Maar Hij had Zijn vertrek aan hen aangekondigd, en zij wisten dat zij in de wereld zouden worden 

achtergelaten als schapen onder wolven. 

59 Wat vreesden ze dat uur! En toen het moment van scheiding kwam, bleven zij alleen achter op 

aarde. Maar de Meester stond hen bij vanuit Zijn koninkrijk, Zijn Geest bemoedigde hen op elk uur, en 

vervulde al Zijn beloften aan hen zonder uitzondering. 

60 Waarom wacht gij, die weet dat aan deze vorm van Mijn manifestatie een einde zal komen, 

onverschillig op dat jaar 1950? Waarom denkt u, die zich al moe voelt, dat u na die tijd eindelijk 

achterover zult kunnen leunen en slapen? Bedenk dat jullie vandaag slechts kleine kinderen zijn die hierna 

meesters zullen worden! Maar vrees niet voor de vervulling van uw taak, bedenk dat toen Ik onder Mijn 

discipelen was, ook zij beginners waren in Mijn Leer. 

61 Bij een zekere gelegenheid zei Ik tot Andreas, die een van Mijn twaalf apostelen was: "Gelooft gij 

in Mij?" "Ja, Meester," antwoordde hij mij. "Gelooft gij dat gij de zieken kunt genezen in Mijn naam?" 

"Ja, Heer, ik geloof dat ik het kan." "Welnu," zei ik tegen hem, "ga die weg op die naar Jericho leidt, en je 

zult er een zieke man vinden. Genees hem in 

Mijn naam en meld het dan aan Mij." 

62 Andreas ging op reis en vond onderweg de zieke, die melaats was, en zei tegen hem: "In de naam 

van Christus, mijn Meester en Heer, word gezond!" Maar de melaatse keek hem slechts droevig aan, 

zonder enige verbetering te voelen. Voor de tweede en derde maal sprak Andreas Mijn naam uit, maar de 
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zieke werd niet beter. - Diep bedroefd keerde de discipel tot Mij terug en zei zachtmoedig tot Mij: 

"Meester, de zieke is niet gezond geworden, hij is niet rein geworden van zijn melaatsheid. Mijn geloof in 

U was niet voldoende. Maar ik heb begrepen dat wat U doet, wij niet kunnen doen. Trouwens, de ziekte 

van die man is ongeneeslijk." 

63 Toen zeide Ik tot hem: Andreas, volg Mij, en bracht hem tot den zieke, dien Ik alleen met Mijn 

hand aanraakte, en tot wien Ik zeide: Word gezond! De melaatse was meteen schoon. 

64 Andreas vroeg Mij, beschaamd en tegelijk verbaasd, hoe dit kon gebeuren, waarop Ik antwoordde 

dat barmhartige liefde wonderen doet, maar dat hij het niet kon volbrengen omdat hij aan deze macht 

twijfelde en er tegenop zag de melaatse aan te raken. En toch, hoeveel zieken, en onder hen hoeveel 

melaatsen, heeft Andreas, Mijn geliefde discipel, later genezen! 

65 Ik zal jullie doen inzien dat jullie in deze tijd van Mijn verkondiging jullie gaven ontwikkelen en 

dat Ik jullie corrigeer als jullie dwalen. Maar jullie beste vruchten zullen komen nadat jullie Mij gehoord 

hebben. 

66 Niets onvoltooid of onvoltooid zal de geest op aarde achterlaten. 

67 Wat ik u zeg wordt slechts door weinigen gehoord, maar het zal alle harten bereiken. Terwijl Mijn 

Woord van het Tweede Tijdperk zich over de aarde verspreidt, zal dat van deze tijd zijn als een 

bevruchtende regen voor het zaad dat Ik eerder heb gezaaid. 

68 Denk niet dat jullie het enige middel zijn om Mijn wet aan de mensen bekend te maken. Maar het 

is noodzakelijk dat jullie de taak volbrengen die jullie toekomt, want jullie maken deel uit van Mijn 

Goddelijke plannen. Laat de laster of de vernedering je niet intimideren. Visualiseer de manier waarop uw 

Heer op aarde wandelde. Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, Ik ben de Poort. 

69 Het is tijd voor jullie om Mijn Leer te laten schijnen door jullie werken, zodat Mijn Naam zal 

weerklinken in de meest verborgen uithoek van de aarde. Sommigen zullen voorgangers van anderen zijn, 

zoals Elia door de eeuwen heen Mijn voorganger is geweest. 

70 Als jullie op Mijn weg gaan, zullen jullie je niet vermoeid voelen, noch zullen jullie uitgeput tot 

Mij komen. Ik heb Mijn licht uitgestort op deze weg door dit woord dat Ik jullie geef door middel van de 

stemdrager, een woord dat jullie spoedig niet meer zullen horen. prent het spoor van je schreden diep in op 

deze weg, opdat je morgen recht zal worden gedaan, wanneer je tot Mijn goede leerlingen zult worden 

genomen, en opdat je voorbeeld als een aansporing zal dienen voor hen die na je zullen komen. Ik wacht 

op jullie in de eeuwigheid; daarom zal het nooit te laat zijn om tot Mij te komen. 

71 In Mijn Bloed zult gij al uw vlekken wegwassen, want wat betekent Mijn Bloed anders dan liefde? 

Ik zal u zien wonen in Mijn schoot, op het hoogste punt van de ladder der volmaaktheid, nadat gij de dorre 

en woeste woestijnen van uw verzoening hebt doorkruist, nadat gij de valkuilen van uw hartstochten hebt 

ontweken, en nadat gij u hebt gered van de golven van de bruisende zee. De pijn en de strijd zullen 

voorbijgaan, en eindelijk zult gij aankomen in het huis waar ware vrede woont - een geluk zoals het hart 

van de mens zich niet heeft kunnen voorstellen, en waar het licht van oneindige wijsheid schijnt. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 62  
1 Geliefde discipelen, ik kom jullie bevestigen dat alles wat ik jullie in het verleden heb gezegd, nu 

werkelijkheid wordt. Op dezelfde wijze zal geschieden wat Ik u in deze Era heb voorspeld door middel 

van het orgaan van de geest van de mens. Dit is de reden waarom het geloof is herleefd in die massa's 

mensen die aanvankelijk kwamen om Mijn Woord te onderzoeken, om te zien of het waar was dat de 

Goddelijke Meester Zijn kinderen Zijn leringen van liefde gaf, en die zich daarna wijdden aan de studie en 

het onderzoek (van de leringen) om die leringen onmiddellijk naar de mensheid te brengen. 

2 Je begint alles lief te hebben wat je hart en geest, gezuiverd van hartstochten, waardig is, en 

ongemerkt houd je op alles lief te hebben wat je vroeger in de wereld nastreefde. - Zo spreekt de Geest der 

Waarheid tot u in deze tijd, waarin Hij zijn woord bekendmaakt door middel van ongeschoolde, 

eenvoudige en zondige schepselen. Kleine en armzalige ontmoetingsplaatsen hebt gij gebouwd in de 

verste uithoeken van steden en dorpen, en daarin is het volk bijeengekomen, begerig om Mijn onderricht te 

horen. 

3 Eens hoorde het volk Jezus spreken in de dorpen, aan de oevers van de rivieren en in de open 

velden, totdat het ogenblik kwam waarop Mijn werk moest worden volbracht en Ik Jeruzalem binnentrad, 

de stad waarvan de naam voor altijd verbonden is met die van de Meester. Maar dat volk wilde Mij niet 

laten gaan, niet omdat zij Mij liefhadden, maar omdat zij Hem zouden doden die hun de boodschap bracht 

van een hogere leer dan die welke zij tot dan toe van hun Heer hadden ontvangen. 

4 Christus zegt u: Ik ben de poort naar het Nieuwe Jeruzalem. Welgelukzalig zijn allen die door 

dezen binnengaan in de lichte en heilige stad, want ook zij zullen daaruit niet wijken - maar niet omdat zij 

den dood ontmoeten, integendeel, daar zullen zij het eeuwige leven vinden. 

5 Terwijl uw lichamen in de aarde worden neergelaten, in de schoot waarvan zij zich met haar 

vermengen om haar vruchtbaar te maken - want ook na de dood zullen zij kracht en leven blijven - zal uw 

geest, die boven uw wezen staat, niet in de aarde blijven, maar hij zal zich met de ziel verplaatsen om zich 

aan haar te tonen als een boek, waarvan de diepe en wijze leringen door de ziel zullen worden bestudeerd. 

Daar zullen je zielerogen zich openen voor de waarheid, en in een ogenblik zul je weten hoe je moet 

interpreteren wat je in een heel leven niet hebt kunnen bevatten. Daar zul je begrijpen wat het betekent om 

een kind van God en een broeder van je naaste te zijn. Daar zul je begrijpen wat 

U zult de waarde inzien van alles wat u hebt bezeten, u zult spijt en wroeging voelen voor de fouten die u 

hebt gemaakt, voor de tijd die u hebt verloren, en de mooiste voornemens van rechtzetting en herstel zullen 

in u worden geboren. 

6 Het was nodig, dat Ik in die tijd tot u kwam met een uitvoerige en volledige onderwijzing om de 

geheimen op te helderen en de onwetendheid weg te nemen, opdat gij al de gaven zoudt kennen waarmee 

uw Vader u begiftigd heeft. Zonder deze kennis en zonder deze ontwikkeling zouden jullie niet in staat 

zijn geweest Mij te naderen en zouden jullie altijd in jullie zee van onzekerheden blijven ronddolen. 

7 U hebt de geestelijke gaven en krachten die u bezit niet kunnen gebruiken vanwege uw 

onwetendheid. Maar wanneer zij zich spontaan en op natuurlijke wijze in één van Mijn kinderen 

openbaarden, was er altijd wel iemand die hem abnormaal verklaarde of hem occulte en onnatuurlijke 

krachten toedichtte. 

8 Arme mensheid, die - hoewel zij de ware God als God heeft - Hem niet kent noch begrijpt, zoals 

zij ook niet in staat is geweest zichzelf te herkennen, omdat zij door haar godsdienstig fanatisme een 

duister verband voor de ogen draagt - als gevolg van die onzuivere en onvolmaakte verering van God, die 

altijd een hinderpaal is geweest voor haar geestelijke opgang en ontwikkeling. Maar ik, die de ware en 

enige herder der zielen ben, die in staat ben hen te leiden naar het tehuis dat mijn barmhartigheid voor hen 

heeft bestemd - ik ga de verloren schapen achterna om hen te brengen op de weg van het licht, die leidt 

naar de hemelse omheining. 

9 Daarom laat ik jullie een nieuwe bladzijde zien van het Boek van het Ware Leven. 

10 Ik zal niets van u nemen, integendeel, ik laat alles aan u na. Het is nog geen tijd voor Mij om naar 

de oogst te komen. 

11 Ik leer u met Mijn Goddelijke onderrichtingen het land te bewerken en wanneer gij gevorderd zijt 

in de studie en de kennis van Mijn Wet, zult gij die bekendmaken aan uw broeders, tezamen met het 
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getuigenis van uw werken van liefde en barmhartigheid. Ik zal uw stappen van eeuwigheid volgen en uw 

zaad bewaken. Wanneer de tijd rijp is, zul je Mij je oogst presenteren. 

12 Je leeft in een tijd van beproevingen. Er gaat geen uur van de dag voorbij zonder dat u op de een of 

andere manier wordt beproefd. Onder het gewicht daarvan vloekt de wereldse mens, en de verbaasde 

discipel vraagt zich af: Waarom voel ik mij terneergedrukt door de last der beproevingen, hoewel ik het 

spoor van de Meester volg? - Maar de Meester antwoordt u: Wie Mij volgt, zal een kruis dragen, en hoe 

gewetensvoller hij Mij aanhangt en Mij navolgt, des te bitterder zal zijn beker zijn. Want wat zou je zijn 

zonder beproevingen? Wanneer zou je tot Mij komen? 

13 De zegening van de Geest is voor hen die de last van hun kruis op hun schouders dragen, en een 

blik van vergeving hebben voor hen die hen beledigen, een woord van troost voor hen die lijden, en een 

hand om allen te zegenen die hun pad kruisen. 

14 Genade zal komen tot hen die, in de pijnlijke weg van hun leven, in staat zijn om met overgave op 

te staan wanneer zij vallen, en die, zonder het kruis van hun opdracht weg te werpen, met Hem de top van 

de berg bereiken. Want dezen zullen in hun leven hun Meester gevolgd zijn en bij Hem zijn in Zijn 

koninkrijk. 

15 Denk niet dat Christus, omdat Hij de vleesgeworden God was, bloedde en stierf zonder pijn te 

voelen in Zijn doodsstrijd. Waarlijk, ik zeg u, de pijn van Christus was echt, en er was geen pijn voor of na 

die daaraan gelijk was. In Zijn vlees zelf was de pijn zo intens dat het uitriep: "Mijn God, Mijn God, 

waarom hebt Gij Mij verlaten!" 

16 De beker van het lijden zal ook aan u worden overhandigd. Wijs het niet af, want u zal nooit een 

beproeving worden toegezonden die uw krachten te boven gaat. 

17 Ik wek u met Mijn licht, en evenzo zal Ik de kerkgenootschappen opwekken met de waarheid van 

dit Woord. 

18 Mijn barmhartige liefde heeft alle geesten in deze tijd verlicht, en vragen en zorgen zijn in hen 

losgebarsten. Mannen en vrouwen staan op, op zoek naar licht, omdat zij zich als schipbreukelingen te 

midden van een storm voelen. 

19 Allen, van de wetenschappers die verloren zijn in de zee van het leven, tot zij wier geest 

ongetraind is, voelen de komst van de Nieuwe Tijd. Hoevelen van hen zullen, wanneer zij Mij zoeken, bij 

u komen om te vragen wat de Meester u heeft geleerd! Niet allen zullen zachtmoedig komen, sommigen 

zullen bewijs eisen om te geloven, en anderen zullen u bedreigen! Dit is de tijd waarop u voorbereid moet 

zijn, dit zal de gelegenheid zijn om verdienste te verwerven voor uw Heer. 

20 Je zult spreken zoals ik je geleerd heb. Van uw lippen zullen geen woorden komen, die welluidend 

en zonder inhoud zijn, zoals de mensen ze gebruiken. Laat alleen nederige, eenvoudige en oprechte 

woorden uit uw mond komen, en zij zullen het hele hart beroeren van degene die ze ontvangt. - Maak u 

ook waardig dat Ik u de geheimen onthul die wachten op het ogenblik om aan het licht te komen in Mijn 

verborgen kamer van het hart. Moedig u aan in Mij, nergens voor terugdeinzend. 

Het is niet Mijn wil dat de mensen jullie mond snoeren en Mijn volk tot zwijgen brengen door angst te 

zaaien. 

21 Geef de beproevingen die u hebt doorstaan de juiste waarde, opdat u niet bang zult zijn voor wat 

nog komen gaat. U hebt Farao overwonnen, u bent over de afgoden gestapt die u placht te aanbidden alsof 

zij uw God waren. Jullie hebben de tradities vergeten en de wet onderhouden en religieus fanatisme 

verworpen. Maar in deze strijd is je geest getemperd. 

22 Geef uw lichaam niet meer belang dan het werkelijk heeft, noch sta toe dat het de plaats inneemt 

die alleen aan uw geest toebehoort. 

23 Begrijp dat het omhulsel van het lichaam slechts het werktuig is dat de geest nodig heeft om zich 

op aarde te manifesteren. 

24 Ga met nederigheid bekleed aan het werk bij de vervulling van je taak, dan zul je verbaasd staan 

hoe een mysterieuze macht alles op je pad voorziet en voorbereidt. Evenzo zul je, wanneer je het zaad van 

Mijn Leer in een willekeurig hart legt, ontdekken dat het - zelfs voordat je tot het hart komt - al aandachtig 

en ontvankelijk ervoor is gemaakt, en dat het daarom in staat was het zaad in zijn hart te ontvangen. 

25 Wanhoop niet als je ziet hoe onvruchtbaar de velden op dit moment zijn. Verlies de moed niet 

wanneer u bij het zaaien van een zaadje ontdekt dat er alleen maar stenen onder de bovengrond liggen. 
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Vecht zelf tegen de stenen! Ik geef je de middelen om dat te doen. Heb vertrouwen, en Ik beloof dat Ik Mij 

kenbaar zal maken waar jij Mij nodig hebt. 

26 Let op, want de mensen zullen zich voorbereiden en zich verenigen in grote en machtige 

groeperingen zonder te weten waarom zij dit doen. Toch weet gij dat zij op zoek zijn naar Mijn Derde 

Openbaring, op zoek naar Hem die beloofd heeft tot hen terug te keren. Zij zullen de voorbije Testamenten 

doorzoeken naar licht, in de hoop een woord te vinden dat voor hen hun overtuiging zal bevestigen dat dit 

de tijd is van Mijn wederkomst als de Heilige Geest. 

27 De mensen ondervragen Mij en zeggen: "Heer, als U bestaat, waarom openbaart U zich dan niet 

onder ons, hoewel U op andere tijden bent neergedaald in onze aardse wereld? Waarom komt U vandaag 

niet? Is onze goddeloosheid nu zo groot dat het U belet ons te hulp te komen? U hebt altijd de verlorenen 

gezocht, de blinden, de melaatsen - nu is de wereld vol van hen. Wekken wij Uw medelijden niet meer op? 

- Gij hebt tot Uw apostelen gezegd, dat Gij zoudt wederkomen tot de mensen en dat Gij tekenen zoudt 

geven van Uw komst, die wij nu menen te zien. Waarom laat U ons Uw gezicht niet zien?" 

28 Zie, zo wachten de mensen op Mij, zonder te voelen dat Ik onder hen ben. Ik ben voor hun ogen en 

zij zien Mij niet, Ik spreek tot hen en zij horen Mijn stem niet en wanneer zij Mij eindelijk voor een 

ogenblik aanschouwen, verloochenen zij Mij. Maar Ik blijf van Mij getuigen, en zij die op Mij hopen, zal 

Ik blijven verwachten. 

29 Maar waarlijk, de tekenen van Mijn openbaring in deze tijd zijn groot geweest, zelfs het bloed der 

mensen, dat in rivieren vloeit en de aarde bevloeit, heeft de tijd van Mijn aanwezigheid onder u als de 

Heilige Geest aangegeven. 

30 Alles werd geschreven in het Boek der Zeven Zegelen, dat in God is, en waarvan het bestaan aan 

de mensheid werd geopenbaard door de apostel en profeet Johannes. De inhoud van dat boek werd u 

alleen door het Goddelijke Lam geopenbaard, want noch op aarde noch in de hemelen was er een 

rechtvaardige geest die u de diepzinnige geheimen van de liefde, het leven en de gerechtigheid van God 

kon verklaren. Maar het Goddelijke Lam, dat Christus is, maakte de zegels los die het Boek des Levens 

sloten, om de inhoud ervan aan Zijn kinderen bekend te maken. En nu is Elia gezonden als 

vertegenwoordiger van het Derde Tijdperk en als voorloper van Mijn openbaring onder de mensen, om uw 

geest voor te bereiden op het begrijpen van deze openbaring. Hij was het, die de eerste steen legde van de 

tempel van de Heilige Geest, en die u openbaarde, dat gij in de tijd van het Zesde Zegel zijt, en dat allen, 

die deze openbaringen zouden horen en zien, getuigen zouden zijn voor de mensen, aan wie zij Mijn 

waarheid zouden moeten verkondigen, door met hun werken te getuigen van de werkelijkheid van Mijn 

openbaring. 

31 De eerste geesten door wie dit licht zich openbaarde, werden door Mijn genade voorbereid. Maar 

om Mijn manifestatie waardig te zijn, baden zij en bleven zij in geloof, in eerbied en in verhevenheid. 

Onder hen waren Mijn zoon Roque en Mijn dienares Damiana - stemdragers door wie eerst Elia in hem en 

daarna het Goddelijk Woord in haar de mensheid de komst van het Derde Tijdperk aankondigde. Door hun 

bemiddeling begon ik de kinderen Israëls op te roepen en de uitverkorenen van elke stam te merken. 

32 Sindsdien hebben sommige van Mijn kinderen geprobeerd dit licht te doven. Maar waarlijk, Ik zeg 

u, niemand zal hiertoe in staat zijn, want het licht van de zesde lamp komt van God. Integendeel, zij die dit 

licht trachtten te bestrijden, hebben het aangewakkerd. 

33 Bestudeer dus Mijn leer en zeg mij of al deze profetieën in de schoot van een godsdienstige 

gemeenschap zouden kunnen zijn uitgekomen. 

34 Met het Woord van liefde en leven heb ik jullie een volmaakte aanbidding van God geleerd en 

hebben jullie een nieuwe vereniging met jullie Vader leren kennen, die jullie voorbereidt op de volmaakte 

vereniging van geest tot geest. 

35 De vermogens, die de geest bezit, werden u geopenbaard, en gij begreep, dat gij weliswaar een 

erfdeel bezit, maar dat gij het niet wist. Ik heb u van Mijn aanwezigheid overtuigd door u op uw 

levensweg de weldaden te schenken die alleen Mijn barmhartigheid kan bewerkstelligen - zowel voor uw 

lichamelijke gezondheid als voor uw zedelijke; want alleen het licht van het geloof zal u het einde van uw 

geestelijke weg van eerherstel laten bereiken. 

36 Vandaag ontvang Ik van elk van Mijn kinderen hun offerande en hun verzoek. 
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37 Schud de vermoeidheid van je ziel en lichaam af, want je moet nog lopen en werken. De tijd van 

pijn is samengevallen met die van Mijn komst, zodat jullie niet in de steek gelaten worden. Wat een 

vreugde zal er zijn voor hen die het lijden van het leven tegengaan met de beoefening van Mijn Leer! 

38 In deze tijd zal uw hart leren kloppen in liefde voor anderen, want gij zult uzelf in waarheid 

erkennen als broeders in God. De hand van hem die liefheeft zal sterk zijn om de gevallene op te tillen. De 

rots die de aanraking van Mijn barmhartigheid voelt, zal onuitputtelijk water voortbrengen. 

39 Vandaag blijven de lippen van de kinderen van dit volk nog gesloten, en zij verkondigen niet aan 

de wereld dat Christus, de Rabbi, is teruggekeerd. Maar je domheid mag niet langer duren, of morgen zul 

je wenen om je ongehoorzaamheid. 

40 Gelooft waarlijk, dat uw werken zullen voortgaan als zaad voor de volgende geslachten, en dat gij 

door de smeltkroes van het lijden moest gaan, alleen om u te louteren en opdat gij de gaven zoudt 

begrijpen, die Ik u gegeven heb. Velen van jullie moesten zich wassen in het water van de zuivering. Het 

verstand van de stemdrager werd gezuiverd, het hart van degene die de mensen moest leiden, de hand van 

degene die de zieken moest genezen, de geestelijke visie van degene die aan gene zijde moest ingaan om 

te profeteren. 

41 De pijn, de beker van bitterheid en de beproevingen van uw leven hebben u gestaald om de 

naderende strijd te doorstaan, want waarlijk Ik zeg u, uw geloof, uw spiritualiteit en uw geduld zullen door 

de mensheid op de proef worden gesteld. Dit zeg Ik niet alleen tot hen die nu naar Mij luisteren, maar tot 

allen die, zelfs na de tijd van deze manifestatie, zullen opstaan en hun kruis opnemen om Mij te volgen. 

42 Bekleed u met zachtmoedigheid, met barmhartigheid, met nederigheid, opdat gij herkend zult 

worden als Mijn discipelen. Indien gij u werkelijk als discipelen van Jezus beschouwt, zullen zelfs de 

Farizeeërs, wanneer zij u onder een masker benaderen om u aan te vallen, zachtmoedige lammeren worden 

tegenover uw voorbeeld van wolven. 

43 Ik zal jullie redden met mijn licht. Er is niemand die vandaag zou kunnen zeggen dat hij al gered 

is. Waarlijk, Ik zeg u, indien Ik u in deze tijd een rechtvaardige redding zou aanbieden, zoudt gij verloren 

gaan, want gij zoudt Mij geen rechtvaardige kunnen voordragen. 

44 De mensheid lijdt schipbreuk te midden van een storm van zonden en ondeugden. Niet alleen de 

mens, wanneer hij volwassen is, bevuilt zijn ziel door de ontwikkeling van zijn hartstochten toe te laten; 

zelfs het kind, in zijn prille kinderjaren, ervaart het kapseizen van de boot waarin het vaart. Mijn Woord, 

vol van openbaringen, rijst op te midden van deze mensheid als een immense vuurtoren die de ware weg 

wijst aan de schipbreukelingen en de hoop doet herleven in hen die op het punt stonden het geloof te 

verliezen. 

45 Er staat geschreven dat "alle ogen Mij zullen zien", want geestelijk zullen allen Mijn waarheid 

kennen. De blinden zullen hun ogen openen voor het licht, en zien hoe Elia grote menigten leidt naar Mijn 

aanwezigheid. De ongelovige wereld zal zich overstelpt zien met dit soort getuigenissen, met verrassingen 

en bewijzen, en terwijl sommigen Mij zullen verloochenen en de Schriften als bewijzen zullen aanvoeren, 

zullen anderen zich verheugen omdat zij het uur zullen zien van de vervulling van vele profetieën die Ik 

heb aangekondigd door de mond van Mijn profeten en door de mond van Jezus. 

46 Zij die wachten op Mijn komst in de schoot van hun gemeenten vermoeden niet eens op welke 

wijze en waar Ik Mij manifesteer, hoewel Mijn manifestatie zich heeft geopenbaard door talrijke 

gebeurtenissen. Zoals een bliksemflits die opkomt in het Oosten en dooft in het Westen, zo is Mijn komst 

geweest. Maar de trilling en de weerkaatsing van Mijn Geest zijn onder u veranderd in het woord der 

mensen, opdat gij moogt begrijpen wie Hij is die aan de deur van de harten der mensen heeft aangeklopt 

en waarom de tekenen zijn gegeven. 

47 Ik wilde Mijzelf aankondigen door middel van eenvoudige, onbedorven intellectuele organen, 

omdat zij vrij zijn van vooroordelen, van verdraaide interpretaties van Mijn wet, en daarom het meest 

geschikt zijn om Mijn Woord in de grootste zuiverheid over te brengen. Dit woord zal hartstochtelijk door 

de mensheid worden besproken, ook al wil zij er een sluier van onverschilligheid over spreiden. Want het 

zal het enige zijn in deze tijd dat licht zal werpen op vele mysteries en vele dwalingen. 

48 Waarlijk, Ik zeg u: na 1950 zal Ik met Mijn macht en Mijn gerechtigheid alle kerkelijke rituelen 

die in de wereld worden gevierd, treffen, en als hun geestelijken en voorgangers niet wakker worden bij 

dit ontwaken, zal Ik tot hen spreken door middel van de minderjarigen. Zoals de volkeren door Mijn 
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gerechtigheid zijn getroffen, zo zullen ook de verschillende kerkgenootschappen op de proef worden 

gesteld. Elke kroon, elke scepter, elke titel en elke hiërarchie zal worden geoordeeld. 

49 Mensen, waar bewaren jullie de woorden en de leringen die Ik jullie met zoveel liefde heb 

gebracht? Bedenk dat dit woord de Goddelijke streling is geweest waarmee uw Vader u in deze tijd heeft 

gewekt. Of wacht je op de ontketende krachten van de natuur om je uit je sluimering te wekken? 

50 De Vader wil niet met verwijten aan Zijn volk verschijnen, maar hun werken zegenen; maar tot nu 

toe schijnt er onder u geen voornemen tot vernieuwing te zijn, en wel omdat gij niet in staat zijt geweest al 

de liefde te bevatten die uw Meester heeft betoond door u uit het vuil te trekken om u met Zijn genade te 

bekleden. 

51 Horen jullie niet de stem van de Geest die jullie zegt dat jullie de discipelen van de Derde Era zijn? 

Luister naar die stem en kom overeind! Uw Meester heeft met Zijn lijden, Zijn onderricht en Zijn 

voorbeeld reeds in het hart der mensen de wet geschreven die gij moet volgen. De apostelen, die 

martelaren, vochten om het zaad van Mijn Leer te cultiveren. Strijdt nu voor het welzijn van de geslachten 

van morgen, want uit dat zaad zult gij de rijpe vruchten oogsten die vrede en geluk zullen geven aan uw 

ziel. 

52 Liefde voor uw God, barmhartigheid voor uw broeders en het verlangen naar volmaaktheid zullen 

u brengen tot de praktijk van Mijn onderricht. Gij zult de pijn of de vrees voor Mijn gerechtigheid niet 

nodig hebben om u tot werken aan te sporen, want dan zullen uw verdiensten in Mijn ogen niet waar zijn. 

53 Laat het aan andere volkeren over om pas tot de nieuwe tijden te ontwaken wanneer zij zien hoe 

landen door overstromingen worden verwoest, naties door oorlogen worden vernietigd en pestilentiën het 

leven verwoesten. Deze volkeren - hoogmoedig geworden in hun wetenschappen en in slaap gesust door 

de pracht van hun godsdiensten - zullen Mijn Woord niet herkennen in deze onopvallende vorm, noch 

zullen zij Mijn Openbaring in de geest voelen. Daarom moet de aarde eerst geschud worden, en de natuur 

zal tot de mensen zeggen: De tijd is vervuld, en de Heer is tot u gekomen. - Opdat de mensheid ontwaakt, 

de ogen opent en bevestigt dat Ik het ben die gekomen ben, moet eerst de macht en de arrogantie van de 

mens worden gekweld. Maar het is jullie taak te waken, te bidden en je voor te bereiden. 

54 Iemand zegt in zijn hart tegen Mij: "Heer, hoe is het mogelijk dat U - hoewel U ons zo liefhebt - 

toestaat dat Uw rechtvaardigheid op deze manier wordt gevoeld?" Daarop antwoord ik u: Als Mijn 

gerechtigheid niet op deze wijze aan uw daden zou voldoen, zou u onherroepelijk verloren zijn. Als Ik 

toesta dat pijn over jullie komt, en ook de dood, dan is dat omdat pijn de ziel zuivert en de dood haar 

vernieuwt. Waarom zou je de beker van lijden en dood niet drinken, ook al heb je hem zelf geschapen? 

Voorwaar, Ik zeg u, de pijn en de dood in het vlees zijn minder erg dan die welke de ziel voelt uit 

wroeging of uit droefheid omdat zij haar Schepper met haar overtredingen heeft beledigd. 

55 Je luistert zonder het te begrijpen. Laat niet alle verantwoordelijkheid voor het begrijpen van Mijn 

Woord over aan de geest alleen, of aan het aardgebonden verstand alleen, zonder dat ieder het deel op zich 

neemt dat hem toekomt. Laat het geweten bepalen waar de een of de ander verantwoordelijk voor is. 

56 Wanneer gij ziet, dat Ik vol vrede tot u gekomen ben, voelt gij dan geen medelijden bij de gedachte 

aan uw broeders, die geen oogenblik van vrede hebben? Zou het geen vreugde geven aan jullie harten als 

ik jullie vertelde dat door jullie gebeden en gedachten gewikkeld in barmhartigheid, jullie broeders kunnen 

ontwaken tot het licht? 

57 De Vader kwam in die dagen om Zijn kinderen te redden; in de tegenwoordige tijd moeten het de 

mensen zijn die elkaar redden, door de liefde die hun Vader hun heeft geleerd. 

58 Mijn barmhartigheid heeft een brug geslagen tussen Mijn Koninkrijk en de aarde. Deze brug is 

Mijn volk, door haar zullen de mensen het Beloofde Land bereiken. 

59 Ik heb Mijn wijsheid onder Mijn volk verspreid, Maria heeft haar liefde in jullie hart uitgestort, 

maar waar is deze liefde en deze wijsheid die jullie Mij nog steeds niet aanbieden? Wat doe je met wat je 

ontvangt van de Goddelijke Barmhartigheid? Jullie twijfelen voor ogenblikken, want Ik kom in de geest; 

voel Mij in deze vorm, want waarlijk Ik zeg jullie, jullie zullen Mij nooit meer als mens hebben. 

60 Door de mond van de Stemdrager horen jullie Mijn woord, en die stem heeft de oproep gedaan aan 

hen die de weg kwijt zijn, die achter de mensen, de genoegens en de schatten van de wereld aanrennen, 

denkend dat zij betere plaatsen zouden vinden dan die welke de Vader voor elk van Zijn kinderen bestemd 

heeft. Deze kinderen zijn tot Mijn Aanwezigheid gekomen met gescheurde "klederen", met harten vol 
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afkeer en met sporen die de bedwelming van het materialisme in hun hele wezen heeft achtergelaten. - 

Wanneer de Vader u vraagt naar uw kleed, versta dan, dat het het kleed is van de menselijke waardigheid, 

dat wit en zuiver is, en zo zult gij het Mij altijd voorleggen. 

61 Velen keren nu naar mij terug. Is dit omdat ze van me houden? Nee, de reden is dat de tijd kwam 

dat de wereld hun niet kon bieden wat zij van hen vroegen. Toen herinnerden ze zich dat ik besta, maar ik 

accepteer ze. Want nu zij Mij horen, hebben zij berouw over hun zonden en wordt de liefde tot hun Vader 

in hun hart geboren. Het licht van Mijn Woord zal als een nieuwe dageraad zijn in Mijn kinderen, en hun 

verleden zal als de nacht zijn wanneer het voorbij is. 

62 Les uw dorst volledig en bedenk dat uw woord zeer spoedig de dorst van uw broeder zal lessen. 

Indien gij nog dorst hebt, hoewel gij Mij hoort en van deze wijn drinkt, dan is het omdat uw hart verlangt 

naar de heerlijkheden van de wereld. Alleen Mijn meest geduldige en liefdevolle Woord zal in staat zijn 

het wonder van je transformatie tot stand te brengen, en dan zul je werkelijk waardig zijn je pad te 

bewandelen en Mijn leringen aan je broeders te brengen. Laat niemand vernederd of Mijn barmhartigheid 

ontzegd worden, laat niemand bevoorrecht worden, want dan zouden jullie Mij niet als voorbeeld hebben. 

Gelooft gij dat Mijn bloed, vergoten aan het kruis, niet meer op een der zondaars rust? 

63 Toen Johannes de Doper de spoedige komst van het koninkrijk der hemelen aankondigde, was zijn 

profetie voor allen. Die profeet en voorloper van Christus is in deze tijd onder u geweest. Hij kwam 

voordat Mijn straal zich bekend maakte door de menselijke geest, en Hij kwam ook om aan te kondigen 

dat de komst van de Heilige Geest zeer nabij was. Zijn aankondiging, zijn profetie, was aan allen zonder 

uitzondering, en gij hebt hem in deze tijd gekend onder den naam van Elia, want deze geest is dien van 

dien profeet, die in alle tijden met de menschen is geweest, en hij is de voorbode, die de wegen des Heeren 

bereidde. Daarom heet ik u allen welkom, want ik ben gekomen zonder zonden te veroordelen of degene 

te vernederen die zich het meest bevuild heeft. Dezen zullen onder hen zijn, die Mij het vurigst liefhebben, 

want hun overtredingen waren vele, en zij werden allen vergeven. 

64 De "ster" die Mijn Aanwezigheid en Mijn Woord aanduidt, is alleen "gezien" door het gewone 

volk. De koningen en de geleerden hebben in hun grootheid geslapen en zijn niet in staat geweest in het 

uitspansel het Goddelijke licht te ontdekken, om het vervolgens te gaan volgen, zoals die tovenaars uit het 

Oosten die alles achterlieten om dat hemelse licht te bereiken dat aan de wereld de komst van de Heiland 

aankondigde. Indien de geleerden Mijn licht zouden zoeken en zij die in grote weelde leven iets van Mijn 

leringen in praktijk zouden brengen, zouden zij Mijn aanwezigheid in hun harten voelen. 

65 Ik heb u eens gezegd, dat het gemakkelijker is voor een kameel om door het oog van een naald te 

gaan, dan voor een rijke vrek om het Koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Vandaag zeg Ik u, dat die 

harten zich moeten bevrijden van zelfzucht en naastenliefde moeten beoefenen jegens hun broeders, opdat 

hun zielen de smalle weg van de zaligheid mogen gaan. Het is niet nodig zich te bevrijden van bezittingen 

en fortuinen, maar alleen van egoïsme. 

66 Hoevelen van u waren eens bezitters van een of ander fortuin op aarde, en u was de ellende en de 

noden van uw naasten vergeten. Toen het uur van het oordeel over uw ziel kwam, voelde u dat de omvang 

van uw zonden zo groot was, en de geestelijke poort zo nauw, dat u begreep dat u er niet doorheen kon. 

67 Vandaag is het niet een schat van materiële goederen die je moet delen met de behoeftigen. Uw 

rijkdom in deze tijd is licht en geestelijke kennis, en daarom kunt u zichzelf als geestelijk rijk beschouwen. 

Maar bedenk dit: als het voor God een ernstige overtreding is om je broeder de rijkdommen van de wereld 

te ontzeggen en eraan vast te houden - wat denk je dan dat het betekent om hem de geestelijke 

genadegaven te ontzeggen, die nooit minder worden, hoeveel je er ook van geeft? Wat zal dan de 

rechtvaardigheid zijn voor deze rijken van geest die zich zo zelfzuchtig tonen? 

68 Ik heb je voorbestemd om de mensheid door jouw bemiddeling grootse leringen te geven. 

Waarlijk, Ik zeg u, dit volk is niet door toeval gevormd, noch is er één hart door toeval bijgekomen. De 

honderdvierenveertigduizend die in geest en lichaam aan het werk moeten gaan, zullen zijn als een open 

boek vol licht, ervaring en herstel. 

Daarom raak Ik hun zielen aan door het geweten, en voorwaar, Ik zeg u: indien zij zich overdag niet 

bekeren, zullen zij het bij het vallen van de avond wel doen. Maar zij zullen hun blik naar boven richten, 

naar de Vader, en dan zullen zij de weg der vervulling inslaan. 
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69 Toch geef ik je nog enige tijd om over je missie na te denken en je hart voor te bereiden. Ik zend 

jullie uit in deze tijd, zodat jullie kunnen getuigen van Mijn waarheid. Het Zesde Zegel spreekt, zijn licht 

verspreidt zich, zijn mysterie wordt opgehelderd. Roep de mannen, de vrouwen en de kinderen om Mijn 

woord te horen, want het jaar 1950 zal komen en Mijn stem zal dan niet meer in deze vorm gehoord 

worden. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 63  
1 Waarom beeft je hart van angst als je Mijn woord hoort als rechter? O, waren jullie maar altijd 

bang, maar niet voor straf, maar voor schaamte omdat jullie Mij pijn doen en jezelf verontreinigen. 

Hoeveel goeds zou je doen voor je ziel! 

2 Ik heb u gezegd dat gij u waardig moest maken voor Mijn aanwezigheid in deze manifestatie, 

opdat gij de poorten van Mijn barmhartigheid niet zoudt sluiten. 

3 Ik ben perfect en ik verwacht perfectie van jou. Alleen op deze manier zul je de top van de berg 

bereiken. Hiervoor geef ik jullie de tijd, het licht en de kracht. 

4 Op deze dag die de mensen wijden aan de nagedachtenis van hen die naar de andere wereld zijn 

vertrokken, en die zij abusievelijk de Dag van de Doden noemen, schenk ik jullie dat deze wezens contact 

met jullie mogen opnemen om jullie het bewijs te leveren dat zij nog leven. Zij zullen u zeggen dat net 

zoals u geestelijke opdrachten hebt gekregen om op aarde te vervullen, zij ook moeilijke opdrachten 

vervullen in de geestelijke vallei. 

5 Ween niet om deze wezens, belast hen niet met uw materiële zorgen, heb geen gebrek aan respect 

voor hen. Laat hen met u communiceren, ontvang in uw hart hun boodschap en hun goede raad en laat hen 

dan in vrede heengaan naar de wereld waar zij wonen en van waaruit zij over u waken. Deze gratie om ze 

te horen zal snel voorbij zijn. Daarna zul je hun aanwezigheid alleen in je hart voelen. 

6 Terwijl Ik u verenig, niet alleen met allen die op aarde wonen, maar ook met hen die in andere 

werelden wonen, voelen velen van de volkeren Mijn aanwezigheid niet omdat zij verwikkeld zijn in hun 

oorlogen. Maar zonder het te weten, vervullen zij Mijn Woord van het Tweede Tijdperk, waarin Ik u 

aankondigde dat Ik zou wederkomen wanneer deze gebeurtenissen in de mensheid zouden plaatsvinden. 

7 Ga aan het werk, doorgrond dit woord met ijver. Wat zou er van jullie worden als jullie het niet 

meer konden horen, als die monden vóór de vastgestelde tijd tot zwijgen werden gebracht? Welk 

onderricht zoudt gij geven aan hen die nog komen, daar Ik u nog niet al Mijn teekenen heb gegeven? 

8 Volhard in je vernieuwing, kijk, bid en leer. Luister naar Mij zoveel je wilt, maar raak niet gewend 

aan Mijn aanwezigheid. Zoek Mij altijd als Vader en als Meester, daag nooit Mijn rechtvaardigheid uit. 

9 Zie, hoe gij door dit geringe geloof vele wonderen hebt verkregen, zooals het tegenwoordige, 

waardoor gij de stem zult hooren van hen, die uw verwanten in de wereld waren. 

10 Het zullen niet de graven zijn, die opengaan om hen, die daarin onbeweeglijk zijn, te laten gaan; 

het zullen de poorten van de geestenwereld zijn, die hen, die vol licht en leven zijn, doorlaten, om u van 

hun voortgezet leven te laten weten. 

11 Indien een van deze wezens nog menselijke neigingen vertoont of naar aardse dingen verlangt, 

ontferm u over hem en geef hem het licht door uw gebed. Onthoud dat jullie elkaar moeten bijstaan. 

12 Zo ga je stap voor stap vooruit op het pad dat leidt naar de top van de berg, waar je zult komen als 

je zuiverheid en volmaaktheid in de ziel hebt. 

13 Begrijpt dat gij Christus hebt als Meester, dat Mijn Woord, gegeven door deze lippen van mensen, 

u heeft verenigd, en dat dit Woord het Boek van Liefde en Wijsheid is. Ik geef je elke keer een nieuwe les 

voor de verfrissing van je ziel. Vandaag voel je vreugde als je naar Mij luistert, morgen zul je vreugde 

voelen als je Mijn leer in praktijk brengt. Ik heb gezegd dat de mensen tot u zullen komen, verlangend 

naar dit licht, en het is noodzakelijk dat zij het vinden in uw woorden, in uw werken en in uw leven. 

14 Ik heb de tafel gedekt en jullie uitgenodigd voor Mijn feestmaal, maar Ik zeg jullie dat jullie later 

zelf de tafel zullen dekken om je broeders te ontvangen en zo dit feest van broederschap en liefde tot in 

alle eeuwigheid voort te zetten. In deze Derde Tijd zal uw geest zijn bestemming vervullen om uw 

broeders te onderrichten en met hen te delen alles wat hij uit Mijn Barmhartigheid heeft ontvangen. Het 

zullen geen materiële goederen zijn - daar ontbreekt het u aan - het zullen geestelijke goederen zijn 

waarmee gij overstelpt zult worden. 

Opdat uw deugd geloofd zou worden en opdat uw woord kracht zou hebben om te overtuigen en te 

bekeren, moet gij op de weg van het goede blijven. Wanneer jullie voelen dat Mijn Liefde jullie van de 

weg van het kwaad heeft verwijderd en jullie op de weg van de vernieuwing heeft geplaatst, zet daar dan 

stevige stappen en keer niet terug naar de plaats waarvan jullie gered zijn. Als u dan vernieuwing, correctie 

en volharding in het goede predikt, zult u gemakkelijk het hart van de zondaar winnen en bewegen. Als 
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jullie je hart en je lippen weten te zuiveren op de ogenblikken dat jullie je woorden richten tot het harde 

hart van je broeder, als jullie op die ogenblikken je gedachten vol vertrouwen tot Mij opheffen, zal Ik het 

zijn die door jullie bemiddeling spreek, die met Zijn woord de meest verborgen vezels van dat hart beroert 

en het zo Mijn aanwezigheid laat voelen. 

15 Begrijp dat jullie jezelf geestelijk en lichamelijk moeten transformeren, dat veel van jullie 

gewoonten en tradities - een erfenis van jullie voorouders - uit jullie leven moeten verdwijnen om plaats te 

maken voor vergeestelijking. 

16 Zie deze mensheid in een afgrond storten, terwijl jij nog gevangen bent in een diepe slaap waarin 

je alleen je rust zoekt en je niets aantrekt van wat er met anderen gebeurt. Ik zeg jullie opnieuw dat jullie je 

niet langer moeten bezighouden met wat overbodig is, met wat schadelijk is, zodat jullie deze ogenblikken 

beter kunnen gebruiken om werken van barmhartigheid te doen, om Mijn zaad van liefde te zaaien in de 

zielen van jullie broeders. 

17 Dit is de tijd die Mijn profeten zagen en aankondigden, dit is de tijd die Ik u in Mijn Woord 

voorspelde. Weet hoe de een na de ander van die profetieën nu werkelijkheid worden. Mijn Koninklijk 

Woord wijkt nooit af, noch spreekt het zichzelf tegen, noch verloochent het zichzelf. Zelfs door middel 

van deze menselijke spreekbuizen heb Ik u vele profetieën gegeven, die gij de een na de ander hebt zien 

vervuld worden. Ik zeg u dit omdat het jaar 1950 nadert en daarna zult gij Mijn woord niet meer horen 

door het menselijk verstandsorgaan. 

18 Ik spreek tot u met vriendelijke woorden vol liefde om u ervan te overtuigen dat u zich op die grote 

dag moet voorbereiden. Gezegend zijn zij die erop vertrouwen dat Mijn Woord onveranderlijk is en die 

zich voorbereiden op die tijd, want zij zullen niet ontzet zijn dat deze vorm van Mijn manifestatie zal 

eindigen. 

19 Hoor mijn stem. Je kunt je er nog een paar jaar mee opfrissen. Het is het Hooglied dat weerklinkt 

in de hemel en waarvan de echo's worden gehoord op aarde. Wanneer dit lied niet meer door de mond van 

Mijn stemdragers wordt gehoord, zal Ik het jullie voortaan laten horen in het binnenste van jullie hart, 

wanneer jullie je geestelijk met Mij verenigen. Waarlijk, Ik zeg u, het is slechts een korte tijd tot die tijd 

dat deze voorspellingen zullen uitkomen. Maar Ik zeg u ook dat de mens niet in staat zal zijn zijn wil 

boven de Mijne te stellen door te trachten Mijn verkondiging onder u te verlengen. Wees waakzaam, want 

velen zullen erop uit zijn om hun broeders te misleiden. Gij zult zondaren tot Mij blijven brengen, die zich 

hebben verontreinigd door diefstal, door overspel of door een andere misdaad, niet om hen te beschuldigen 

voor de Heer, maar opdat zij vergeven worden en bevrijd van hun duisternis en hun smet. 

20 Gij zult de zieken blijven zalven met liefde en in Mijn Naam, met evenveel of meer vertrouwen en 

geloof dan gij nu bezit, opdat Ik wonderen onder u moge blijven doen. Dit zal het zaad zijn dat Ik ontvang 

en bewaar in Mijn graanschuren. 

21 Welke van je daden denk je dat perfect is geweest? Je geweten zegt je dat je tot vandaag nog niets 

gedaan hebt. 

22 Onthoud dat alleen wat volmaakt is Mij bereikt. Daarom zal je geest pas Mijn Koninkrijk 

binnengaan als hij volmaakt is. Jullie zijn uit Mij voortgekomen zonder ervaring, maar jullie zullen tot Mij 

terugkeren getooid met het gewaad van jullie verdiensten en deugden*. 
* Het kleed van de Geest, dat met onze verdiensten en deugden moet worden versierd, is onze ziel; want de Geest 

kan alleen tot het hart van God terugkeren met het kleed van zijn gezuiverde ziel. 

23 Mensen, hef jullie gezichten op en aanschouw de hemel. Als jullie voelen dat ik als rechter kom, 

beven jullie en buigen jullie je nek. Begrijp dat de tijd van Mijn geestelijke dialoog met de mens is 

gekomen, zoals geschreven staat. 

24 Stemdragers van dit volk, jullie die de instrumenten zijn waardoor Ik tot de mensheid spreek, 

luister naar Mijn Woord dat jullie zegt: jullie zijn de bron, Mijn Woord is het kristalheldere water. Laat het 

overvloeien, maar bewaar zijn zuiverheid. 

25 Op dit volk zullen Mijn richtlijnen neerdalen, opdat Mijn waarheid verankerd moge blijven. Van u 

zullen de getrouwe transcripties uitgaan die zich later zullen inprenten in de harten van mensen van alle 

rassen. Onder jullie zijn de discipelen die de geschriften zullen verenigen en ordenen. 
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26 Mijn hemels concert wordt op aarde gehoord, opdat de voorspellingen van de profeten en het 

woord van Jezus mogen uitkomen. Lang geleden sprak Joël tot u over een tijd waarin de zonen en dochters 

van Israël zouden profeteren en visioenen en dromen zouden hebben, en dat Mijn Geest zou worden 

uitgestort op alle vlees. Voorwaar, Ik zeg u, nu is de tijd voorzegd. 

27 Hier is Mijn Geest die zich door jou manifesteert, de geestenwereld die door jouw mond spreekt. 

Hier zijn mannen en vrouwen van alle leeftijden die met hun blik doordringen tot het geestelijke, en 

anderen die mededelingen en openbaringen ontvangen in hun dromen. 

28 Dit is de tijd waarin Mijn geestelijke gastheren de wereld naderen om hen op te wekken die Mij 

zullen volgen en om de giftige plant en het onkruid van de zonde te vernietigen. 

29 Gij zieners, aanschouw Mij! Je wilt een vorm ontdekken en je vindt hem niet. Jullie zien alleen de 

helderheid van Mijn licht, want dit ben Ik: het Licht. 

30 Ik laat u kijken bij het licht van het Zesde Zegel. Daaruit ontspringt de gave van het Woord, daaruit 

ontspringt dit concert dat u in uw hart hoort en dat uw geest doet beven, want Ik ben de Heer. Voor u staat 

het Lam, dat het Zesde Zegel opent, om u de Weg te wijzen. Want het Lam is Christus, en Christus is de 

Weg. 

31 Iedereen respecteert de plaats die aan anderen is toegewezen en heeft respect voor zichzelf. 

32 Als gij huichelaars zijt, weest dan nu oprecht; als gij onverstandig zijt, weest dan nu voorzichtig; 

als gij in duisternis leeft, staat dan op tot het licht; als gij geen goddelijke ingevingen hebt, luistert dan 

naar Mij en gij zult met licht vervuld worden. Hij die tot u spreekt is de oorsprong en de bron van al wat 

geschapen is, en Hij zegt u: Neem het kruis van de liefde van Jezus op je en kom tot Mij! 

33 Heden heeft Mijn komst u verrast, omdat gij er niet op voorbereid waart; dit is de reden van de 

twijfel van sommigen. Wanneer iemand zijn vraag aan de Oneindige heeft gesteld en gevraagd heeft of 

deze manifestatie waarheid is, te midden van Mijn onderricht, heeft hij onmiddellijk een wijs en liefdevol 

antwoord gekregen dat een vlam van licht in zijn hart heeft ontstoken. 

34 Hij die geloof heeft, voelt nooit vermoeidheid of moeheid om Mij te horen. Hij kan telkens dalen 

doorkruisen en bergen beklimmen om Mijn woord te horen wanneer Ik Mij bekend maak. 

35 Wie de aard kent van het water dat zijn dorst lest en van het brood dat zijn honger stilt, die ruilt het 

nergens voor in en niets belet hem het te vinden. Hij die de verrukking voelt van het luisteren naar de 

Goddelijke Meester, en de verrukking van het voor een korte tijd doordringen in de Eeuwige, betreurt het 

niet dat hij gedurende die ogenblikken de genoegens van de wereld achter zich laat. 

36 Discipelen, er zijn ogenblikken geweest dat Mijn Woord, vol van rechtvaardige verwijten, jullie 

bitter voorkwam, en dat is omdat jullie niet in staat waren het te begrijpen. Want waarlijk, Ik zeg u, Ik ben 

niet gekomen om de bitterheid te vermeerderen, die gij op aarde lijdt. 

37 Mijn Goddelijke Instructie heeft u afgewend van onzekere wegen, van valse genoegens en van 

ondeugd. In plaats daarvan heeft het u vreugde doen kennen en behagen doen scheppen in wat goed is. 

38 Ik zal u niet zonder erfdeel achterlaten wanneer mijn woord niet meer via deze zenders te horen zal 

zijn, want Ik wil u bewaren opdat u voor de nieuwe geslachten getuigt van de waarheid van mijn 

liefdesleer en opdat u raadgevers zult zijn van uw broeders. 

39 Niet allen zullen in deze tijd het woord leren kennen dat Ik u door het menselijk verstandsorgaan 

heb gegeven, omdat voor hen de tijd van hun ontwaken nog niet gekomen is. Zij zullen geroepen worden, 

maar niet uitverkoren. Maar morgen, als zij gereed zijn Mij te volgen, zullen zij opnieuw geroepen worden 

en dan zullen zij zeker tot de uitverkorenen behoren. 

40 Als een weerklinkende klok wekken de natuurelementen nu de slapende mensheid en roepen haar 

op tot gebed en bezinning. Zij die deze stem niet verstaan, verkeren in dwaling of zijn doof voor 

geestelijke boodschappen. Vandaag de dag schrijven zij deze gebeurtenissen toe aan louter 

natuurverschijnselen. Maar het moment zal komen dat de geestelijken van de denominaties en de mannen 

van wetenschap en macht zich angstig zullen afvragen: Is het inderdaad de gerechtigheid van de Heer die 

aan onze deuren klopt? Is nu de tijd van Zijn aanwezigheid onder ons? 

41 Ik zeg je, de koppigheid van de mens is groot! Toch buigt hij niet voor de pijn en rebelleert tegen 

Mijn gerechtigheid die hem treft. Maar als hij zijn nek buigt, zal het hele menselijke ras verenigd worden 

in één horde. 



U 63 

59 

42 Ik zeg u: Waar wacht u nog op om de blijde boodschap te verkondigen? Ga je profeteren over 

ruïnes? Ik zeg u en maak u alle dingen bekend, opdat gij te allen tijde een wijs antwoord zult hebben op 

elke vraag die uw broeders u stellen. Bedenk dat u zult worden aangevallen met ernstige argumenten die 

degenen die niet zijn voorbereid met angst zullen vervullen. 

43 Memoriseer Mijn Woord en vergeet de grote wonderen niet die Ik u heb geschonken, opdat ieder 

van u een levend getuigenis van Mijn waarheid moge zijn. Dan zal hij, die u doorzoekt en in Mijn Woord 

snuffelt, zien dat het in niets in tegenspraak is met wat Ik u in voorbije tijden heb gezegd en geprofeteerd. 

De strijd zal groot zijn, zo groot dat sommigen die Mijn discipelen zijn geweest, met angst vervuld zullen 

zijn en Mij zullen verloochenen, bewerende dat zij Mij nooit gehoord hebben. Zij die trouw blijven aan 

Mijn geboden en de strijd aangaan, Ik zal hen bedekken met een mantel waaronder zij zich zullen 

verdedigen, en zij zullen ongeschonden door elke kritieke situatie komen. Wie dit zaad slecht zaait, of wie 

de zuiverheid van dit werk bevlekt, zal op elk uur worden geoordeeld, door de mensen vervolgd en 

rusteloos gemaakt. Laat een ieder de boom die hij heeft gekweekt kennen aan de smaak van zijn vruchten. 

44 Ik heb grote wonderen in petto voor de tijd van de geestelijke strijd van Mijn volk - wonderen en 

werken die geleerden en wetenschappers versteld zullen doen staan. Ik zal je nooit aan je eigen krachten 

overlaten. Wees niet verontrust wanneer de mensen u bespotten; vergeet niet dat in de tweede Era de 

scharen ook uw Meester bespotten. 

45 Terwijl velen nog wachten op Mijn komst, is Mijn vertrek al zeer nabij. Maar waarlijk, Ik zeg u, de 

Heilige Geest zal van nu af aan ieder verstand en iedere geest verlichten, want gij zijt reeds op het toppunt 

der tijden. 

46 Van allen ontvang Ik een geschenk: kinderen schenken Mij hun onschuld, maagden hun reukwerk 

(van zuiverheid), moeders hun tranen, vaders hun kruis, ouden van dagen hun vermoeidheid. Maar Mijn 

liefde bezielt jullie geloof; Ik waak over deze lamp opdat haar vlam nooit zal doven. 

47 In die tijd ben Ik niet als mens naar de aarde gekomen om gezien te worden door de ogen van jullie 

lichaam. Die tijd is voorbij. Nu is de tijd gekomen dat je verdiensten moet verdienen voor je redding. Zoek 

Mij in het onzichtbare, en je zult Mij spoedig vinden. Zoek Mij als Vader, als Meester, en zo zul je Mij 

hebben. Zoekt Mij niet als een dienaar, hoewel Ik u in waarheid zeg, dat Ik u altijd gediend heb. Mijn 

diensten verwachten geen vergelding; maar indien gij Mijn weldaden op enigerlei wijze wilt vergoeden, 

zeg Ik u slechts elkander lief te hebben. Want als jullie dat doen, zal Mijn werk bekroond worden. 

48 Wees niet verbaasd dat ik, hoewel ik de Heer ben van al het geschapene, onder u verschijn en u om 

liefde vraag. Ik ben de God van zachtmoedigheid en nederigheid. Ik schep niet op met Mijn grootheid, 

maar Ik verberg Mijn volmaaktheid en Mijn luister om dichter bij uw hart te komen. Indien gij Mij zoudt 

aanschouwen in al Mijn heerlijkheid, hoe zoudt gij wenen over uw overtredingen! 

49 Zie, hier is de weg, bewandel die, en je zult gered worden. Waarlijk, Ik zeg u, het is niet noodig 

Mij in dezen tijd gehoord te hebben om zaligheid te verkrijgen. Iedereen die in het leven Mijn Goddelijke 

Wet van Liefde uitoefent, en die in de Schepper geïnspireerde liefde omzet in naastenliefde, is gered. Hij 

getuigt van Mij in zijn leven en in zijn werken. 

50 U hoort de Heilige Geest, maar niet een geest die anders is dan degene die tot u sprak als Christus 

of als Jehovah. Het is dezelfde, de enige die bestaat, maar die zich in elk van de drie tijdperken op 

verschillende manieren kenbaar heeft gemaakt. 

51 In de eerste tijd openbaarde uw God Zich bij de Sinaï, en de kwaliteit van Zijn Wezen die Hij u 

aanbood was die van Zijn rechtvaardigheid en Zijn Wet. In het Tweede Tijdperk sprak diezelfde God tot u 

in Christus en openbaarde u een kant van Zijn Wezen die u niet had begrepen: de liefde. En in het huidige 

tijdperk, dat het Derde Tijdperk is, spreekt Mijn Heilige Geest tot jullie vanuit de Oneindigheid; Hij treedt 

in gemeenschap met jullie geest vanuit het geestelijke en toont jullie zo een andere eigenschap van Zijn 

Wezen, namelijk die van Zijn Wijsheid, die licht is voor de gehele mensheid. Waarom mysteries zien waar 

er geen zijn? Het mysterie van de Drie-eenheid is opgehelderd. 

52 Wat bewoog Mij om jou te scheppen? - Mijn liefste. Want voordat Ik u schiep, had Ik u al lief in 

Mijzelf. De Heer had hen lief die Zijn kinderen zouden worden, maar Hij wilde zich ook door hen geliefd 

voelen. Voor de kinderen schiep Ik de natuur, de natuurkrachten, de werelden of woningen, opdat jullie 

deel zouden krijgen aan het stoffelijke leven en zo een weg van volmaaktheid en opwaartse evolutie 
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zouden beginnen. Ik gaf de zielen een materieel lichaam waardoor zij hun gewaarwordingen en hun 

vermogens tot uitdrukking konden brengen, geleid door het geweten. 

53 Aan de aldus gevormde en begiftigde mens schonk Ik de vrije wil; in zijn innerlijk legde Ik het 

blad van Mijn wet en Mijn gerechtigheid en plaatste hem aan het begin van de weg van de ontwikkeling. 

54 Zonder deze innerlijke wet zou de mens Mij nooit hebben gekend, begrepen en bemind. Maar het 

geweten, dat het baken was dat de weg verlichtte en de stem die het goede raad gaf, heeft jullie de 

openbaringen van de Vader doen begrijpen; en nu zijn jullie aangekomen bij het heden waarin de 

vleesgeworden geest zich vrij zal openbaren en zal zegevieren over het nutteloze en het materiële. 

55 Waarom moest ik drie keer naar je toe komen? Omdat jullie gevallen zijn op de moeilijke reis van 

het leven, en Ik moest komen om jullie uit het stof der aarde te doen opstaan - omdat jullie met je volle 

bewustzijn van het pad afdwalen. Maar als jullie dan omkomen en wenen, zeggen jullie tegen Mij: "Vader, 

waarom straft U Mij?" Waarom zeg je dat ik je gestraft heb? Bedenk dat, terwijl jullie lasteren, het Leven 

waarmee Ik jullie heb omringd, zijn weldaden aan jullie blijft schenken. Leer te leven, en gij zult niet 

struikelen; dit is wat Mijn Wet u leert. Verwacht geen vrede of waar leven van de leringen der mensen. 

56 Mijn oordeel zal tot allen komen. Wanneer de tijd komt, zal Ik de "dienaren van Mijn Wet" en de 

mensen die dogma's vormen vragen: "Wat is jullie oogst?" En de een zowel als de ander zullen Mij slechts 

ijdelheid, vijandigheid en hun gebrek aan liefde voor de mensen tonen. 

57 Vóór alle anderen zal Ik de bewaarders van Mijn wet oordelen, want dit is Mijn Testament van 

liefde en wijsheid voor al Mijn kinderen, want daaruit vloeit de verlossing van de mensen voort. Wee 

degenen die deze leringen verborgen houden in hun geest, want het zal een grot van duisternis zijn - of in 

hun hart, want het zal slechts een grot van zelfzuchtigheid zijn! 

58 Wees uitgerust en begrijp Mij! Hij die het licht van de Heilige Geest in zich heeft, stort licht uit 

over allen die het nodig hebben. 

59 Als iemand voelt dat Mijn woord hem pijn doet, is dat omdat het als een zwaard is. Maar de 

wonden die het slaat zijn die van de liefde. Morgen zul je begrijpen dat Mijn Woord altijd rechtvaardig is. 

60 Ik zal de vaders der huisgezinnen roepen en hun vragen: "O vaders der mensen, wat hebt gij met 

uw kinderen gedaan?" Ik zal oordelen over de leraren der mensheid, onder wie de filosofen, de theologen 

en de wetenschappers, en ik zal hun ook vragen wat de aard was van het zaad dat zij in de harten en de 

geesten van hun eigen broeders hebben gelegd. Ik zal hun vragen in dienst van welk doel zij de hun door 

mij toevertrouwde gaven hebben gebruikt. 

61 In Mijn tegenwoordigheid zullen de heersers van de volkeren, natiën en koninkrijken komen, en Ik 

zal hun vragen op welke wijze zij het lot der mensen hebben geleid en wat zij met hun volkeren hebben 

gedaan. Ik zal van hen rekenschap eisen van het brood hunner broeders, van het werk en het loon van den 

dag; en indien zij slechts hebzucht en ijdelheid in hun harten, en rijkdom in hunne handen aanbieden, 

terwijl hunne volken van honger omkomen, hoe groot zal dan hunne verantwoordelijkheid zijn! 

62 De dokters zullen ook gebeld worden. Ik zal hun vragen wat zij hebben gedaan met het geheim van 

gezondheid dat Ik hun heb geopenbaard en met de genezende balsem die Ik hun heb toevertrouwd. Ik zal 

hun vragen of zij werkelijk de vreemde pijn gevoeld hebben, of zij zich gebogen hebben tot in het armste 

kamp om met liefde degene te genezen die lijdt. Wat zal het antwoord zijn van hen die pracht, welzijn en 

luxe hebben bereikt met de pijn van hun medemensen, een pijn die zij niet altijd hebben weten te 

verzachten? Allen zullen zich in hun hart vragen stellen, en zij zullen Mij moeten antwoorden in het licht 

van hun geweten. 

63 Indien Ik u heb geopenbaard, dat gij tot Israël behoort, denkt dan niet, dat Ik u meer liefheb dan 

andere volkeren. Waarom zou Ik jullie meer liefhebben dan anderen, daar jullie allen Mijn kinderen zijn? 

64 Voorwaar, Ik zeg u: indien de mensen zich hadden gehouden aan de Wet waaraan hun innerlijk 

geweten hen herinnerde, zou het niet nodig zijn geweest u gidsen of profeten te zenden, noch zou het 

nodig zijn geweest dat uw Heer tot u zou zijn nedergedaald, en dat Ik zelfs in het Eerste Tijdperk Mijn 

Wet in een steen moest uithouwen, en dat Ik in het Tweede Tijdperk mens moest worden en als mens aan 

een kruis sterven. 

65 Toen Ik een volk vormde en het overlaadde met genadegaven, was het niet opdat zij zichzelf 

zouden verheffen en anderen vernederen, maar opdat zij een voorbeeld zouden zijn van onderwerping aan 

de ware God en een model van broederschap onder de mensen. 
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66 Ik heb dit volk uitverkoren om een instrument van Mijn Wil op aarde te zijn en een drager van 

Mijn openbaringen, opdat zij allen zullen uitnodigen om in Mijn Wet te leven en opdat de gehele 

mensheid uiteindelijk één volk van de Heer zal vormen. 

67 Dit volk heeft veel geleden, hoewel het de uitverkorene was, omdat het meende dat de erfenis 

alleen voor hemzelf was, dat zijn God niet ook God voor de heidenen kon zijn, omdat het de andere volken 

als vreemdelingen beschouwde en hen niet liet delen in wat de Vader hun had toevertrouwd. Alleen 

daarom heb ik het een tijdlang van de andere volkeren gescheiden, opdat het niet zou worden besmet door 

goddeloosheid en materialisme. Maar toen het in zijn egoïsme was afgezonderd en zichzelf groot en sterk 

achtte, bewees Ik het dat zijn macht en grootheid bedrieglijk waren, en Ik stond toe dat andere volken het 

binnenvielen en het in slavernij brachten. Koningen, Farao's en Caesars waren hun meesters, hoewel ik 

had aangeboden hun meester te zijn. 

De Vader in Zijn oneindige Liefde heeft Zich opnieuw geopenbaard aan Zijn volk om hun vrijheid te 

geven en hen te herinneren aan hun zending, en in de tegenwoordige tijd kom Ik om hun Mijn leringen van 

liefde te geven; maar alleen Mijn blik kan onder de mensheid de kinderen Israëls ontdekken die Ik roep en 

verzamel om het licht van de Heilige Geest te ontvangen. 

68 Ik heb Mijzelf geopenbaard voor jullie geest, want de tijd dat Ik tot jullie sprak door middel van de 

natuur en door middel van materiële manifestaties, die jullie wonderen noemden, is reeds lang voorbij. 

Vandaag kun je Mij al voelen in je geest, en ook in het diepst van je hart. 

69 In deze tijd is het niet Palestina dat getuige is geweest van Mijn openbaring; want het is niet een 

bepaalde plaats die Ik zoek, maar uw geest. Ik zoek het "volk Israël naar de geest", niet naar het bloed, het 

volk dat het geestelijk zaad bezit dat zij door de eeuwen heen Mijn barmhartigheid hebben ontvangen. 

70 Bereid u voor, mensen, maak gebruik van de tijd, want deze tijd is licht. Het jaar 1950 nadert, en 

Ik wil niet dat jullie je als wezen voelen wanneer Ik Mijn Woord terugtrek. Waarlijk, Ik zeg u, zij die zich 

voorbereiden zullen Mij dan nader voelen, zij zullen grote ingevingen hebben, zieken genezen door louter 

gebed, en zullen verrassen met hun gave van het Woord. 

71 U zult deze bijeenkomsten houden, want ik zal grote openbaringen geven in hen. De gave van het 

geestelijk zicht zal zich ontvouwen, en door uw lippen zal ik spreken tot geleerden en wetenschappers. 

Deze voorspelling zal worden opgeschreven door hen die de taak hebben Mijn Woord op te schrijven. 

72 Mannen en vrouwen die dit woord horen: Geloven jullie in Mijn komst onder jullie? Gelooft u in 

Mijn manifestatie door het orgaan van de geest van de mens? Bij sommigen antwoordt een brandend 

geloof: "Ja, Meester, ik geloof in Uw aanwezigheid." Bij anderen is hun zwijgen een antwoord, een 

aankondiging: 

"Wie weet?" 

73 De Meester zei u: Stel Mij niet alleen op de proef. Dring door in je hart en weet wat er uit 

voortkomt. Als er woorden van liefde en waarheid uit zijn voortgekomen, kunt gij tevreden zijn; als het 

anderen troost heeft gegeven, kunt gij zeggen dat er kristalhelder water uit uw fontein is voortgekomen. - 

Als jullie op een hoog niveau van volmaaktheid waren, zou Mijn manifestatie geen reden hebben om 

onder jullie te bestaan. Maar als je geweten je beschuldigt van vele onvolkomenheden, waarom vraag je 

Mij dan wat Ik ben komen doen? Jullie moeten weten, dat Ik gekomen ben om jullie ziel te zoeken, die de 

bestemming heeft zich te vervolmaken langs de weg die is uitgestippeld door de liefde van Mijn Vader, 

opdat zij haar loutering zal bereiken en het geluk zal verkrijgen waarnaar ieder wezen in zijn diepste 

wezen verlangt. Ik kom haar de weg wijzen waarlangs zij verdiensten verwerft om dit doel te bereiken. 

74 Voorwaar, Ik zeg u: de zielen der rechtvaardigen, die dicht bij God wonen, hebben het recht om 

die plaats te bezetten door hun eigen werken verdiend, niet omdat Ik hun die gegeven heb. Ik heb hen 

alleen de weg gewezen en hun aan het eind een grote beloning in het vooruitzicht gesteld. 

75 Gezegend zijn zij die tot Mij zeggen: "Heer, U bent de weg, het licht dat hem verlicht en de kracht 

voor de reiziger. U bent de stem die richting geeft en ons verkwikt op de reis van het leven; en U bent ook 

de beloning voor degene die het doel heeft bereikt - Ja, Mijn kinderen, Ik ben het Leven en de Opstanding 

uit de dood. 

76 Het is voldoende te weten, zoals Ik u in Mijn Woord heb gezegd, dat de reïncarnatie van de ziel de 

waarheid is, en reeds is er een licht ontstoken in uw harten, en u bewondert Mijn liefdevolle 

rechtvaardigheid nog meer. Vergelijk de theorieën en de verschillende interpretaties die de 
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kerkgenootschappen aan deze leringen hebben gegeven, en kies de leer die de meeste rechtvaardigheid 

bevat en de meeste reden heeft. Maar waarlijk, ik zeg u, dit is een van de openbaringen die de geest het 

meest zal prikkelen in deze tijd waarin de innerlijke kennis van deze grote waarheid aan het ontwaken is. 

77 Nogmaals, als de mensen Mij veroordelen omdat Ik de wereld de waarheid zeg, dan kunnen zij dat 

doen; Ik zal toestaan dat zij Mij veroordelen. Maar als zij Mij willen grijpen en arresteren, zullen zij 

daartoe niet in staat zijn, want Ik ben in de geest en ben onaanraakbaar en onzichtbaar voor hen. 

78 Je bent opgestaan tot het ware leven door het wonder van dit woord. Gij leeft niet meer 

onverschillig en zondigt niet meer zoals zij die Mij niet gehoord hebben, want dan zoudt gij tot de doden 

neerzinken. - Ik alleen kan en mag zo tot u spreken. 

79 In de Tweede Era kondigde Ik Mijn nieuwe Openbaring aan Mijn apostelen aan, en toen zij Mij 

vroegen welke tekenen die tijd zouden aanduiden, kondigde Ik hun de een na de ander aan, alsmede de 

bewijzen die Ik hun zou geven. De voortekenen zijn tot het laatst verschenen en kondigen aan dat dit de 

tijd is die Jezus heeft voorspeld, en nu vraag ik u: Indien deze geestelijke openbaring*, waaraan ik u 

deelachtig maak, niet de waarheid zou zijn, waarom is Christus dan niet verschenen (in de gedaante die de 

gelovigen verwachtten), hoewel de tekenen er waren? Of gelooft gij dat de verleider ook macht heeft over 

de ganse schepping en over de natuurkrachten, om u te misleiden? 
* Deze manifestatie betekent, volgens de woorden van de Heer, de vervulling van de belofte van zijn wederkomst, 

die geestelijk is. 

80 Ik heb u ooit gewaarschuwd opdat u niet zou bezwijken voor de verleiding van valse profeten, 

valse christussen en valse verlossers. Maar vandaag zeg ik u dat de geïncarneerde geest, door zijn evolutie, 

zijn kennis en ervaring, zover ontwaakt is dat het niet gemakkelijk is hem duisternis als licht aan te bieden, 

hoeveel verblinding hij ook tot zijn beschikking heeft. Daarom heb Ik tot u gezegd: "Onderzoekt, voordat 

gij u met blind geloof aan dit pad overgeeft, zoveel gij wilt! Besef dat dit Woord voor allen is gegeven, en 

dat Ik nooit een deel ervan alleen voor bepaalde mensen heb bewaard. Weet, dat er in dit Werk geen 

boeken zijn, waarin ik tracht enige Leer voor u geheim te houden. Maar Ik heb u in die tweede Era ook 

gezegd bij monde van Mijn apostel Johannes: "Indien iemand Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij 

hem binnenkomen en de maaltijd met hem delen en hij met Mij." Op dezelfde wijze heb Ik u de gelijkenis 

van de maagden geleerd, opdat gij die in die tijd in gedachten zoudt houden. 

81 Elia, die eerst moest komen om de weg van de Heer te bereiden, maakte zich voor het eerst bekend 

door de menselijke geest in 1866. Wilt gij niet een weinig tijd besteden aan het onderzoeken van de 

tekenen en gebeurtenissen die zich op alle gebieden voordeden en samenvielen met de tijd van die 

manifestatie? Weer zullen het de geleerden zijn die de sterren bestuderen, en die in oude tijden tovenaars 

werden genoemd, die zullen getuigen dat de hemel tekenen heeft gegeven die goddelijke oproepen zijn. 

82 Tot jullie, die het geluk gehad hebben Mij te horen, zeg Ik: Ik heb aan jullie deur geklopt en jullie 

hebben de deur voor Mij geopend. Ik heb met jou gevoed, en jij met Mij. Je zag de schittering van de 

bliksem en hoorde de donder van het vuur, en hier ben ik. 

83 Zie het zesde zegel, dat is losgemaakt en opengelegd voor uw ogen. Wie heeft het losgelaten? Wie 

heeft de vorige vijf verloren? Het was niet Mozes, noch Elia, noch een patriarch. Ik was het, de Messias, 

het Woord, het Offerlam, want dat Boek der Wijsheid is de Weg en het Leven, en Ik heb u gezegd, dat Ik 

de Weg, de Waarheid en het Leven ben. 

84 Ik zond Elia om aan de wereld te verkondigen dat het Zesde Zegel zeer spoedig zou worden 

losgelaten, en overvloeiend van het licht van de Heilige Geest daalde hij tot de mensen neer als een 

voorloper van Mijn komst in het Derde Tijdperk. Je weet al hoe Elia zich bekend maakte, hoe de Meester 

zich openbaarde, hoeveel Hij je gaf en je leerde. Ik zeg jullie nu alleen dat jullie deze leer in al zijn 

zuiverheid moeten bewaren, dat jullie moeten streven naar vernieuwing en vergeestelijking, opdat Mijn 

komst geloofd wordt in de geest en Mijn Woord gehoord wordt met eerbied en liefde. 

85 Spreek altijd de waarheid, en jullie zullen gekend worden als discipelen van de Heilige Geest, want 

zelfs de sneeuwvlokjes hebben niet de zuiverheid van Mijn woord. De weerkaatsing van de zon op de 

sneeuw van de bergen doet pijn aan uw ogen, maar het goddelijke licht doet geen pijn aan de geest, noch 

verblindt het hem. 
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86 Luister naar Mij, Ik ben Christus, het Woord van de Vader. Ik ben niet gekomen om iets af te 

schaffen dat sinds de eerste tijden is geopenbaard. Mijn wet is dezelfde, het is de wet van liefde. De 

vormen kunnen veranderen, maar de inhoud niet. Daarom heb Ik jullie gezegd dat, omdat jullie Mijn 

woord horen door bemiddeling van mensen, jullie er niet aan moeten twijfelen. 

87 Aanschouw, hier openbaart De Weg zich opnieuw voor uw ogen. Begin je ziel te verheffen, zeg 

tegen jezelf met de meest innerlijke voldoening dat je Mijn discipelen bent. Wie zijn de discipelen van de 

Goddelijke Meester? Zij die hun naasten liefhebben, die Mijn Leer van vergeving, barmhartigheid en 

onbaatzuchtigheid in praktijk brengen. 

88 Kleine kinderen, jullie zijn allen tijdens het leven, en allen zijn onder de mantel van Mijn 

Voorzienigheid. 

89 Wie in zijn gebed tot Mij zegt: "Vader, Uw wil geschiede mij" en wanneer een beproeving hem 

overvalt, uitroept: "Heer, waarom bezoekt Gij mij zo?" is nog geen discipel, maar nauwelijks een kind-

discipel, want hij heeft de les niet begrepen. Als jullie ernaar streven Mijn discipelen te zijn, kijk dan naar 

het leven van Jezus, jullie Meester op aarde, erken Zijn gehoorzaamheid en onderwerping aan de Vader 

vanaf Zijn kinderjaren. Hij kwam in de wereld om de wil van Zijn Vader te doen, en ging door 

vernedering, laster, ondankbaarheid, verachting, pijn en opoffering, zonder af te wijken van de weg die 

door de Eeuwige was uitgestippeld. 

90 Wat zal u antwoorden betreffende uw levenswijze, wanneer gij in de tegenwoordigheid des Heeren 

zult komen? In het verleden wist je dat ieder voor zichzelf moest opkomen. Nu heb je geleerd dat er een 

aantal zielen van ieder van jullie afhankelijk zijn, voor wie je ook verantwoording moet afleggen. Zie, 

daarin ligt het belang van uw voorbeeld in het leven, opdat gij morgen geen zoete en aangename vruchten 

zult oogsten in plaats van bitterheid. Vergeet niet dat uit de wezens die ik jullie heb toevertrouwd, de 

nieuwe generaties zullen voortkomen die het Spiritualisme op aarde tot bloei zullen brengen. Deze 

gezegende generaties zijn een Goddelijke belofte voor de mensheid. U hebt de plicht de weg en het huis 

voor hen te bereiden, en hen te verwelkomen in een sfeer van spiritualiteit en liefde. 

91 Zul je in staat zijn ze te herkennen als ze arriveren? 

Moet je dan niet wakker zijn? Voelt de wereld dat dit gebeurt? - Daarvoor moet gij uw waarschuwende 

stem verheffen, opdat allen de doornen verwijderen, die zij op den weg hebben achtergelaten, en ook de 

onreinheden, opdat hunne kinderen zich niet zullen verwonden of verontreinigen, wanneer zij op aarde 

komen. 

92 Eenheid eis Ik van u, volk, opdat Mijn goddelijk zaad in uw boezem moge ontkiemen. Ik wil niet 

dat jullie in tranen tot Mij komen vanwege jullie overtredingen van Mijn Wet, of dat jullie treuren over de 

verspilde tijd. Niets kan jouw geween op die momenten goedmaken. 

93 Ik heb in deze tijd tot jullie gesproken alsof jullie zuivere en onbevlekte wezens waren, om jullie 

door de Liefde te transformeren. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 64  
1 Hier is mijn les, geliefde discipelen. Doorgrond het en breng Mijn Goddelijke Instructie in 

werking. Dit zaad dat ik je toevertrouw is geheiligd. Cultiveer het, begrijpend dat ervan afhangt welke 

vruchten gij zult verkrijgen. 

2 In het Tweede Tijdperk heb Ik jullie gezegd: "In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen," dat 

wil zeggen: "er zijn vele werelden waar de ziel haar evolutie kan bereiken. Verdien verdienste, zodat u een 

hoge plaats kunt bereiken in de werelden waar geestelijk licht en vrede met de grootste intensiteit schijnen. 

Waar ga je heen na dit leven? - Alleen ik weet het. - Daarom zeg Ik u, dat gij u door goede werken moet 

opwerken tot een niveau, vanwaar gij kunt opstijgen, totdat gij de ware geestelijke vrede bereikt, en dat gij 

de tijd niet moet uitstellen, waarop uw geest de beloning ontvangt, die zij met deze werken van liefde voor 

haar broeders en zusters heeft verworven. 

3 Je ziet dat het niet de straffen zijn die degene wachten die de taak die de Vader hem heeft gegeven, 

niet heeft volbracht. Je oogst alleen het resultaat van je werken. 

4 Het is niet in de door de menselijke verbeelding geschapen hof, dat gij Mij zult zien in dat uur des 

oordeels; het zal zijn in onbekende werelden, waar de zielen zullen komen en waar zij een allerzuiverst en 

stralend licht zullen vinden, dat hen zal verlichten, die waarheid en geestelijke vooruitgang in het leven 

hebben gezocht. Zij die Mijn waarheid niet zochten, zullen komen tot plaatsen van verzoening, waar zij de 

reinheid van hun zielen zullen herstellen, om dan verder te gaan en tot Mij te komen, want niemand zal 

verloren gaan. 

5 Hoe beslissend zal op dat ogenblik de verlating van uw geweten zijn, want niemand zal in staat 

zijn de stem van die Rechter, die onverbrekelijk met uw geest verbonden is, tot zwijgen te brengen. U zult 

alle daden van uw leven doorgronden, en geen ervan zal beoordeeld worden met een overdaad aan 

strengheid of een overdaad aan welwillendheid. Dan zal dat licht, dat ik vanaf het begin heb gebruikt om 

de weg der zielen te verlichten, onophoudelijk schijnen. 

6 Hebt elkander lief van volk tot volk, verenigt u tot één broederschap, opdat gij morgen, wanneer 

gij in verschillende geestelijke werelden leeft, elkander moogt liefhebben van de ene wereld tot de andere. 

7 Voorwaar, Ik zeg u, er is geen gelukkiger dag voor een geest dan die waarop hij zijn opdracht aan 

zijn Schepper geeft, wanneer die vrucht welgevallig blijkt te zijn in de ogen van Zijn oneindige Wijsheid. 

8 De Geesten van Licht, die jullie engelen noemen, zullen naar deze bijeenkomst komen om jullie 

voor jullie Vader te brengen. 

9 Uw kelen riepen het uit in de Tweede Era, toen u Jezus zag komen: "Hosanna, Hosanna aan Hem 

die komt in de naam van de Heer!" - Wanneer je nu Mijn Geest voelt naderen, open dan de poorten van het 

heiligdom van je hart, word er stil in en toon Mij de innerlijke gelukzaligheid die je omgeeft. 

10 Ik ben dezelfde als toen, jullie zijn ook dezelfde, Mijn onderricht is ook dezelfde. Jullie evolutie is 

echter groter, en daarom zoeken jullie een meer volmaakte vereniging en verering voor jullie Schepper. 

Vandaag, wanneer u bidt, verenigt uw ziel, losgemaakt van het lichaam, zich met de engelen die de 

geestelijke ruimte bevolken, om samen met hen een loflied te zingen dat niet van de aarde is, maar van de 

Hemel. 

11 Wanneer de mensheid de herdenking van de geboorte van de Heiland viert, zijn de harten van de 

mensen vervuld van een vreugde en een hoop die zij niet kunnen verklaren. Hetzelfde gebeurt (in 

omgekeerde zin) wanneer u het lijden en het offer van uw Heer herdenkt. Je voelt, al is het maar voor 

korte tijd, een onverklaarbare droefheid, en dat komt omdat ik altijd geboren word en sterf in het hart van 

de mensen. 

12 Ik wilde dat jullie allemaal eeuwig zouden leven, en ik kan dat bereiken omdat ik het Leven ben. 

Daarom heb Ik Mijzelf altijd in verschillende gedaanten aan Mijn kinderen geopenbaard en daarom heb Ik 

hun Mijn Wet gegeven, opdat deze jullie de weg toont waarlangs jullie Mij kunnen bereiken. - Toen de 

mensen dachten dat zij verloren waren voor het eeuwige leven, ben Ik gekomen en heb hun Mijn 

vergeving geschonken, hun vlekken uitgewist met Mijn leer van liefde en hun de mogelijkheid geboden 

hun zonden goed te maken. 

13 Hoeveel bloed is er niet gevallen op de Tafelen der Wet van het Eerste Tijdperk, zoekend om uit te 

wissen wat er op geschreven was! Hoezeer is Mijn Leer van het Tweede Tijdperk ontheiligd, zonder dat 



U 64 

65 

men in staat was haar licht te dimmen! Toch heb Ik alles vergeven, want vergeving is opstanding en leven, 

en Ik heb u gezegd, dat Ik de Weg, de Waarheid en het Leven ben. 

14 Vaak wordt mij door iemand gevraagd: "Meester, als U onze overtredingen vergeeft - waarom 

staat U ons dan toe daarvoor te boeten met pijn ?" Tot dit zeg ik u: Ik vergeef u, maar het is nodig dat u 

deze overtredingen goedmaakt, zodat u de reinheid van uw ziel kunt herstellen. 

15 In de Tweede Era zei Ik u: "Vraag en het zal u gegeven worden; klop en het zal u opengedaan 

worden." Nu zeg ik u dat uw hand altijd moet kloppen aan de deur van de Vader, niet aan die van de 

Rechter. Zoekt Mijn liefde, Mijn wijsheid, Mijn vergeving, maar zoekt niet Mijn gerechtigheid, die 

onverbiddelijk is! 

16 Deugdzaamheid werd veracht en beschouwd als iets schadelijks of nutteloos. Nu is voor u de tijd 

gekomen om te begrijpen dat alleen deugd u verlossing zal brengen, u vrede zal doen gevoelen en u met 

voldoening zal vervullen. Maar toch moet de deugd vele hindernissen en verdrukkingen ondergaan 

voordat zij in alle harten kan binnendringen. De soldaten die het verdedigen moeten met grote inspanning 

en geloof strijden. Waar zijn deze soldaten van goedheid, van actieve liefdadigheid, en van vrede? Denk je 

dat je dat bent? - Jullie onderzoeken jezelf innerlijk en antwoorden Mij dat jullie het niet zijn. In ruil 

daarvoor zeg ik u dat u allen, met goede wil, bij die soldaten kunt horen. Waarom denk je dat ik naar jou 

ben gekomen? 

17 Als u van uw kant al uw liefde aan deze zaak wijdt, zult u de verdienste hebben dat u de weg hebt 

bereid voor de komst van de nieuwe generaties die een boodschap van geluk aan de wereld zullen brengen. 

18 Veel van wat Ik jullie in Mijn onderricht heb verteld, is voor jullie bedoeld om te vervullen. Maar 

besef ook dat ik via jou tot je kinderen spreek. Luister en doorgrond het, zodat je lichamelijke omhulsel 

zachtjes kan buigen en je ziel kan helpen het pad te bewandelen dat Ik haar wijs met Mijn leringen van 

liefde. 

19 De tijd om Mij te vinden was gunstig voor jullie: de honger had jullie verzwakt, en door het fruit 

van deze boom werden jullie weer vitaal. 

20 De huidige tijd is gevaarlijk voor de mensheid, en de mensen zijn nog ver verwijderd van de 

reddende ark, die mijn wet is. 

21 Ik leid de discipelen op die aan de wereld moeten bewijzen dat de vervulling van Mijn wet geen 

"onmogelijkheid" is en ook geen offer betekent. 

22 Als je je naaste liefhebt, ben je gered. Dat gebod vervullen is geen berouw tonen. Wie leeft om zijn 

eigen broeder te dienen en daarbij met hem meeleeft en zijn pijn verzacht, zal aan een kort gebed tot Mij 

genoeg hebben, opdat Ik door zijn bemiddeling wonderen moge verrichten. 

23 Ik zend Mijn boodschappers nog niet naar verre oorden, omdat zij nog veel te leren hebben. Zodra 

zij sterk en voldoende voorbereid zijn, zullen zij in hun harten tot Mij zeggen: "Meester, nu zijn wij 

uitgerust." Ik zal dan binnengaan in het heiligdom van die discipelen, en daar zal ik overgave, nederigheid, 

wijsheid en naastenliefde vinden. 

24 Ik zal Mijn kus geven aan de arbeider en hem de weg wijzen, die weg die, ook al is hij ver, hem 

dichter bij Mij zal brengen. Er zijn doornen op, er zijn afgronden aan de zijkanten, er zijn valkuilen en 

gevaren, maar ook verzoekingen. Maar wie er met geloof op blijft, voelt Mijn aanwezigheid bij iedere 

stap, want Ik heb u reeds gezegd, dat Ik de Weg ben. Wie had kunnen denken dat ik hem in de strijd zou 

achterlaten? Hoe kunt gij denken, dat Ik u verlaat, terwijl gij Mijn wet vervult, daar Ik Mij in uw verleden 

nooit van u heb gescheiden? Sta Mij toe u te beproeven; de beproevingen van het leven sterken de geest, 

sterken het hart en vervolmaken het. 

25 Wanneer zullen de mensen verlangen om de volmaaktheid van hun geest te bereiken? Vandaag 

hebben zij zelfs geen vrede, omdat de goede wil bij hen ontbreekt. Het licht van de hemel zal zich in deze 

wereld beginnen te weerspiegelen wanneer in de mensen die goedwillende bereidheid ontstaat om hun 

schreden te richten op het pad van broederschap, van wederzijds respect, van liefde voor elkaar. 

26 Mannen en vrouwen van dit volk: jullie zijn eenvoudig en eenvoudig, en daarom geef Ik jullie 

Mijn Instructie in eenvoudige woorden, opdat allen het zullen begrijpen. Mijn Woord is het bolwerk van 

uw geloof en hoop, en de weldaden en bewijzen van liefde waarmee Ik uw weg zaai, zijn de bemoediging 

en de aansporing voor u om op de weg voort te gaan zonder te verzwakken in de beproevingen. 
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27 De mensheid, verdeeld in machtsblokken en naties, heeft een voorgevoel dat de tijd van Mijn 

geestelijke openbaring is aangebroken; innerlijk wacht zij op Mij en verlangt naar Mij. Hoe welkom zal 

voor haar zijn de tijding van Mijn aanwezigheid en Mijn vereniging met u, die gij zult brengen. 

28 Mensen, bereid je voor om de verkondiger van de blijde boodschap te zijn. Wanneer die tijd komt, 

zal uw mond niet gesloten zijn, en uw arm zal niet te lui zijn om te zaaien en het stuk land te bewerken dat 

u toekomt. 

29 Sommige volkeren hebben reeds de bezoeking van de pioniers ontvangen; maar het is noodzakelijk 

dat de arbeiders, die de Meester Zelf in het Derde Tijdperk heeft onderwezen, gaan en het zaad drenken 

dat dorst naar de dauw der genade. 

30 Hoe spoedig zult gij zien, dat vele landen goede vruchten voortbrengen, die gij thans hardvochtig 

acht en zeer ver van de vergeestelijking verwijderd! 

31 De velden zullen vruchtbaar zijn, want zij zijn grondig voorbereid. De brandnetel en het onkruid 

zullen van hen verwijderd worden totdat zij gereinigd zijn. Daarom, wanneer Mijn discipelen tot hen 

komen en hen ontvankelijk zien, zullen zij tot Mij zeggen: "Dank U, Meester!" 

32 Het tijdstip van deze afkondiging zal worden aangekondigd door de klok die wijd en zijd zal 

worden geluid. 

33 Laat deze natie gereed en versierd zijn om de massa's te ontvangen die haar zullen benaderen op 

zoek naar voedsel en vrede. Bereidt u voor, reinigt uw huizen en bereidt het beste voedsel, opdat gij de 

vreemdeling aan uw tafel moogt zetten. 

34 Voorwaar, Ik zeg u, in deze menigte zal iedereen komen, van bedelaar tot koning. Zij die bij u 

gastvrijheid en liefde vinden, zullen de Oneindige met dankbaarheid prijzen. 

35 Zij die door Mijn genade zijn getekend weten dat zij bewakers en soldaten zijn van deze ark van 

verlossing, en dat zij elk spoor van afgoderij en fanatisme moeten vernietigen. De strijd die u wacht is 

groot, maar de fakkel van uw geloof zal u redden. Je hebt al ervaren wat laster, vervolging en intriges zijn. 

Jullie hebben al deze beproevingen reeds doorstaan, die jullie niet onvoorbereid zullen treffen wanneer ze 

opnieuw op jullie pad verschijnen; want het is niet een met rozen bezaaide weg die naar Mijn Koninkrijk 

leidt, het is de weg waarop het bloedige merkteken van Mijn voetstappen is gedrukt. Daarom zeg Ik u: 

Zalig zijn zij die vervolging en laster lijden om Mijnentwil, en die brood en water ontzegd wordt, want zij 

zullen tot Mij komen en geprezen worden. 

36 Wees niet bang voor beledigingen of beschimpingen. Bedenk dat ze ook naar uw Meester werden 

geslingerd. Wees niet bang dat mensen iets over je zeggen wat je niet bent. Vergeet niet dat ze me 

tovenaar en tovenaar noemden. Als de wereld jullie verafschuwt, denk er dan aan dat zij Mij verafschuwde 

voor jullie tijd. 

37 Leer te zwijgen en laat de zaak aan Mij over. Wees voorsprekers voor hen die u beledigen, en uw 

verdienste zal groot zijn. - Thans kent gij nog niet veel van de fouten van uw medemensen, maar wanneer 

gij eenmaal met ware rechtvaardigheid zult weten te oordelen, zullen hun fouten u worden geopenbaard, 

want dan zult gij in staat zijn uw broeders te onderrichten en hen tot het heil te leiden. 

38 Dit zijn de wegen van de Geest die de goede discipel van de Heilige Geest moet leren kennen en 

bewandelen zonder te dwalen. 

39 Het kind des lichts zal in staat zijn in de duisternis te wandelen en zal weten hoe het de verlorene 

daarin kan vinden om hem te redden. 

40 Hoe is het mogelijk dat u, in deze tijd waarin de mensheid zucht, nog steeds droomt van het bezit 

van grote materiële rijkdommen? Heb Ik u Mijn vrede gegeven, opdat gij alleen aan uw wereldsche 

eerzucht zoudt denken? Onophoudelijk bereikt u oorlogsnieuws en u doet niets om uzelf geestelijk te 

bevorderen. Al lange tijd eis ik jullie eenwording, en toch vind ik jullie verdeeld. Wanneer zal de hele 

mensheid eindelijk het verlangen voelen om zich spiritueel te verenigen in denken en willen? - Ik heb 

jullie al gezegd dat op de dag dat jullie je verenigen, jullie een onoverkomelijke muur zullen vormen die 

elke aanval zal afslaan. U zou reeds sterk moeten zijn, want de "vruchten van die bomen" zijn overvloedig 

geweest, en zij zijn allen de uwe geweest. 

41 Zijn jullie je in je geest niet bewust van de wonderen die Ik aan een ieder heb gegeven? Hebben 

jullie niet begrepen dat alles wat ik jullie geleerd heb, een openbaring van jullie Vader is? Als iemand zich 

schaamt een discipel van dit Werk te zijn, dan is dat omdat hij in het geheel niets van Mijn onderricht 
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heeft begrepen. Vandaag kun je nog rustig leven, zelfs als je je spirituele plichten verwaarloost. Maar de 

bezoekingen zullen komen en dan zult gij over uzelf weeklagen; uw laatste uur zal slaan en gij zult niet 

weten hoe gij die wereld moet binnengaan die op u wacht, noch hoe gij de stem van uw geweten tot 

zwijgen kunt brengen. - Zie hoeveel harten in Mijn Aanwezigheid komen door één van jullie die trouw en 

gehoorzaam is aan Mij! Realiseer u hoezeer u bij elke gelegenheid in de gaten wordt gehouden door hen 

die willen weten of u inderdaad de Heilige Geest hoort. 

42 Denkt gij dat, wanneer een godslastering of een onzedelijk woord van uwe lippen komt, de 

ongeloovige zal gelooven dat gij een discipel zijt van Christus, het Goddelijk Woord? Komen die woorden 

en die zinnen overeen met de uitdrukking en de beginselen die ik u heb geleerd? 

Ook de kinderen kijken naar u. Waarom maakt gij ruzie voor hen? Besef dat met dit voorbeeld dat u 

geeft, de slechtheid van Kaïn doordringt tot de kleinen. Bedenk dat zij uw volgende nakomelingen zijn, die 

zullen doorgeven wat gij geleerd hebt en wat gij zijt geweest op de weg van uw God en uw Heer. 

43 Verdien een goede beloning door een goede vrucht te kweken voor je broers. Bereidt u voor op de 

komende tijden, want voor Mijn vertrek zal er nog strijd onder u zijn, want de verzoeking nadert u allen. 

Je moet waakzaam zijn. Bid en breng Mijn instructies in praktijk. Waarlijk, ik zeg u, deze korte perioden 

van tijd die gij aan de beoefening van het goede besteedt, zullen hun heilzame uitwerking doen gevoelen 

in vele geslachten die na u komen. 

Niemand was of zal ooit in staat zijn zijn eigen lot te bepalen; dat behoort Mij alleen toe. Vertrouw op 

Mijn wil, en gij zult de levensweg zonder grote moeilijkheden tot het einde afleggen. 

44 Neemt het goed, wanneer Ik u zeg, dat geen blad van den boom zich beweegt zonder Mijn wil; dan 

zult gij weten, wanneer Ik het ben, die u beproeven zal, en wanneer gij uw beker van leed ledigt, om Mij 

daarna te beschuldigen. Dan worden jullie rechters en maken Mij de beschuldigde. - Erken je fouten en 

verbeter ze. Leer de fouten van uw medemensen te vergeven, en als u ze niet kunt corrigeren, spreid dan 

tenminste een sluier van verdraagzaamheid over hen. 

45 Uw smeekbede voor uw broeders heeft Mij bereikt, want gij zijt het heiligdom des Heren 

binnengegaan, en uw geest heeft zich daar veilig gevoeld. Zij die vrede zoeken, zij die een weg zoeken die 

hen naar een beter leven zal leiden - zij zijn het die Mijn Heiligdom binnengaan. Zij die schatten en eer 

van de wereld zoeken, zoeken naarstig andere wegen. Ik zeg u, de vrede die alleen in Mijn Geest woont, 

zal uiteindelijk door allen worden verlangd en gezocht. 

46 Wie of wat op aarde kan je echte gemoedsrust geven? Alleen de oneindige liefde van je Vader. 

47 Er zijn rijke mensen die geen gezondheid hebben en geen vreugde kennen, en er zijn arme mensen 

die gezond zijn en niet weten wat zij bezitten, en die verbitterd leven omdat zij rijkdom of comfort 

begeren. Ik ontdek geen edel streven in de harten der menschen, en als zij het eindelijk hebben, streven zij 

dat doel niet op goede wijze na. Het bewijs hiervan vindt u in deze onzinnige oorlogen, die wezens die het 

licht van God bezitten onwaardig zijn. 

48 Ik ben Vrede, in Mijn oneindige Wijsheid is er alles wat je kunt verlangen. Maar wanneer hebben 

de volkeren gebeden om Mijn vrede te verkrijgen? Wanneer hebben de mannen die de naties leiden en 

regeren hun ogen op Mij gericht? Wanneer hebben de legers geknield om vergiffenis te vragen aan hun 

hemelse Vader nadat ze hun buren hadden gedood? En vrede is zo broos dat men moet waken en aan 

zichzelf moet werken om haar te kunnen bewaren en niet naar Mij terug te laten keren. Overdenkt, hoe gij 

vol vrede zijt, nadat gij naar Mij geluisterd hebt, en hoe gij met deze vrede de plaatsen van samenkomst 

verlaat en te huis komt; maar hoe kort zijn de ogenblikken, waarin gij deze vrede in uw harten kunt 

bewaren! - Ik heb jullie "het volk van de vrede" genoemd, "de kinderen van de vrede". Maar je kiest er niet 

voor de blijde boodschap te verkondigen, omdat je weet dat om vrede te brengen, je die zelf moet bezitten.  

Maar wanneer ga je deze grote missie vervullen? 

49 Discipelen, leer Mijn vrede te bewaren, maak het tot een zwaard en vernietig de onenigheid en 

tweedracht die in jullie huizen heerst. Vul het leven van de mensen om u heen met vrede, opdat dit u tot 

oefening moge dienen en u morgen vrede brengt in andere huizen en bij andere volkeren. Dit is het zaad 

dat ik in jullie graanschuur leg. 

50 Hoe snel zou dit volk herkend worden als vrede in hun midden leefde en zij het in hun leven lieten 

zien; de orkanen, de stormen en de wervelwinden zouden in het niets oplossen in het aangezicht van de 
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kracht van uw vrede. Zolang er strijd is onder dit volk, zal het broos zijn en zijn poorten zullen openstaan 

voor heropvoeringen. 

51 Mijn Woord is in stromen neergedaald op deze plaatsen van samenkomst; Mijn wonderen zijn 

overvloedig geweest om uw geloof te doen herleven. Hebben jullie de betekenis van Mijn werk onder 

jullie niet begrepen? 

52 Ik heb u "Israël" genoemd, opdat gij vrijmoedig op weg zoudt gaan, Mij volgend en Mijn vrede en 

Mijn wet brengend in de harten der mensen. Dit is uw bestemming, en de tijd zal komen dat dit volk vol 

geestelijke kracht in de wereld zal opstaan. Het zal als licht verschijnen in de tijd van verwarring en 

twijfel, wanneer de honger en dorst naar waarheid het grootst is. 

53 De Meester zegt tot u: "Mensen, uw hand zal nooit leeg zijn, uw hart zal niet kleingeestig zijn, 

want gij weet niet wanneer gij u omringd zult weten door scharen van behoeftigen of omringd door de 

vragen van hen die dorsten naar kennis. Uw plicht is dan te geven aan al de velen die ik in uw geest heb 

uitgestort. Voelt u niet alsof gij niets zijt, maar beschouwt uzelf niet als de meest geliefde, noch als de 

enige bezitters van de waarheid die de Goddelijke openbaringen en de genadegaven van de Heer bevatten, 

want dan zou u het gevaar lopen onder de heerschappij van anderen te vallen, zoals in de oudheid Israël in 

gevangenschap viel vanwege zijn ongehoorzaamheid aan Mijn geboden. 

54 Wat zou uw hart voelen als het zag dat uw kinderen van het rechte pad afdwaalden, teleurgesteld 

door uw voorbeeld? Wat zou uw geest gevoelen, indien hij aan gene zijde zag, dat de nieuwe geslachten 

Mij in afgoderij zochten? 

55 De stammen (van het geestelijke Israël) zijn nog verstrooid, het grootste deel van dit volk heeft de 

weg nog niet gevonden. Het is nodig dat zij die deze stem hebben gehoord en Mijn geboden hebben 

ontvangen, waken en wachten op de komst van de scharen die zijn uitgerust, opdat zij, wanneer zij jullie 

eenheid en jullie aanbidding van God zien, Mijn leer zullen erkennen en Mij zullen volgen. Verwacht niet 

dat zij van één ras of natie zijn, want onder hen zullen mensen van alle rassen zijn. 

56 Elia brengt zijn kudde geleidelijk bijeen, en voorwaar, Ik zeg u: de tijd dat u allen elkaar zult 

vinden zal spoedig komen. 

57 Ik heb jullie de sterken van Mijn Huis genoemd en Ik geef jullie Mijn goddelijke kracht op elk 

moment om te waken over de taak die Ik jullie heb toevertrouwd, biddend binnen Mijn Heiligdom dat in 

ieder van jullie bestaat. 

58 Wees welkom, jullie die de wereld voor een korte tijd achter je laten om Mijn Woord te horen. 

Waarlijk, Ik zeg u: door één uwer die Mijn les leert en in praktijk brengt, zou een heel land worden gered; 

evenzo zou dit volk, als het zich als een geheel zou voorbereiden en met liefde zou bidden, de redding van 

de mensheid bereiken. Als dit niet gebeurt, is dat niet omdat uw aantallen te klein zijn, maar omdat uw 

liefde nog te klein is. 

Ten eerste, zuiver je hart! Wie beter dan jij kan zijn fouten en zijn gebreken kennen? Begrijp dit en 

reinig uzelf van alles wat uw geweten u verwijt. 

59 Er zijn velen die proberen hun zonden te verontschuldigen, maar. 

Ik vraag het je: Heeft de Vader het kind opgezadeld met die last van lijden? Ben Ik niet Degene Die altijd 

kwam en uw last van beproevingen en lijden verlichtte? 

60 Op ieder uur roept Mijn stem jullie naar de goede weg waar vrede is; maar jullie dove gehoor heeft 

slechts één moment van gevoeligheid voor die stem, en dat moment is het laatste van jullie leven, wanneer 

de doodsstrijd jullie de nabijheid van de lichamelijke dood aankondigt. Dan zou u gaarne (opnieuw) aan 

het leven beginnen om onrecht goed te maken, om uw ziel te sussen voor het oordeel van uw geweten, en 

om iets van waarde en verdienste aan de Heer aan te bieden. 

61 Ik ben de Weg, en deze Weg heb Ik jullie laten zien sinds de eerste schreden van de mensheid op 

aarde. Zeg Mij: Wanneer heb Ik u zonder hulp of zonder licht gelaten? In welk tijdperk of in welke tijd 

heb Ik ooit Mijn wet uit uw geest gewist? Ik heb nooit opgehouden met u te spreken, dus nu eis ik van u 

uw oogst. Door Mijn nieuwe manifestatie heb Ik jullie met Goddelijke strengheid en absolute 

rechtvaardigheid ter verantwoording geroepen, en Ik houd jullie verantwoordelijk voor jullie 

overtredingen van Mijn Wet. 

62 Ik heb jullie allen tot discipelen geroepen die dit woord hebben gehoord. Maar gij moet dit 

bewijzen door uw levenswandel en deze Blijde Boodschap verspreiden, opdat de huidige mensheid de weg 
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bereidt voor de nieuwe geslachten. Deze wezens moeten de beker van bitterheid en lijden niet drinken 

vanaf de eerste dagen van hun jeugd, want zij hebben een andere taak. Maar als jullie hen van deze beker 

laten drinken, zullen jullie daarvoor door Mij ter verantwoording worden geroepen. 

63 Ach, leefde gij maar met de eenvoud van de vogels, die in liefde met elkander leven en die, 

wanneer zij de winter voelen naderen, op de vlucht slaan op zoek naar een beter klimaat, maar hun nesten 

in de bomen achterlaten, gereed om als woning te dienen voor hun broeders en zusters! - De winter van uw 

leven is de ouderdom; maar gij, die weinig gelooft, ziet in die winter de koude van de dood en van het 

einde, zonder te begrijpen, dat na de winter altijd de lente komt met haar herontluiking, haar vogelgezang 

en haar geuren. 

64 Dit geringe geloof in de geestelijke verrijzenis na dit leven is de reden waarom gij u tot het laatste 

ogenblik van uw bestaan bezighoudt met het menselijke, het stoffelijke, zonder de vleugels van de ziel uit 

te slaan om de vlucht te beginnen, en zonder een nest achter te laten voor de nieuwe bewoners, gebouwd 

door deugd en geloof. 

65 Jullie zijn niet als de vogels, want jullie wereld is niet vredig. Jullie zijn eerder krijgers die vechten 

in een onophoudelijke strijd. Toch zeg ik u: Strijd - maar met edelmoedigheid, hanteer wapens van 

rechtvaardigheid, volhard in het goede, het goede is waarheid. Laat de wegen begaanbaar voor de nieuwe 

soldaten, laat het land opgeruimd en gereinigd achter voor hen, zodat uiteindelijk de rede, de liefde en de 

rechtvaardigheid er triomferen, terwijl jullie tot rust komen bij Mij. 

66 Ik moet zo tot u spreken omdat uw wereld verstrikt is in oorlogen van allerlei aard. Wanneer 

beproevingen de wereld treffen, overvallen zij haar altijd onvoorbereid; want terwijl zij weinig aan het 

eeuwige denkt en erover nadenkt, geniet zij te veel van de genoegens van de wereld en van het vlees. 

67 Waarlijk, Ik zeg u, als de mensen zich in deze tijd niet reinigen van de vlekken die zij in hun ziel 

hebben veroorzaakt, zullen de natuurkrachten als herauten komen om Mijn gerechtigheid en Mijn 

heerlijkheid aan te kondigen en de mensheid te reinigen van elke onreinheid. 

68 Gezegend zijn de mannen, vrouwen en kinderen die - wanneer zij de nabijheid van die 

gerechtigheid beseffen - Mijn Naam loven, omdat zij voelen dat de Dag des Heren is gekomen. Want hun 

harten zullen hun zeggen, dat het einde van de heerschappij van de boze nabij is. Ik zeg u, zij zullen 

verlossing vinden door hun geloof, hoop en goede werken. Maar hoevelen van hen die in die dagen leven, 

zullen God niet lasteren! 

69 De mensheid, u gelooft dat grote rijkdommen en aardse goederen nodig zijn om de wereld te 

veroveren, en vergeet Christus die in een stal werd geboren en die, zonder iets op aarde te bezitten, 

niettemin de harten van de mensen veroverde, de volkeren tot zijn vazallen maakte en tot Koning en Heer 

werd uitgeroepen. 

70 Als je de waarheid eenmaal begrijpt en voelt, zul je ervaren hoe gemakkelijk het is voor de geest 

om de stappen van zijn Meester te volgen, zelfs in de zwaarste beproevingen. Doe alles wat mogelijk is 

voor jullie, want ik zal niet meer van jullie vragen dan jullie kunnen doen. Dan laat je de weg vrij voor de 

nieuwe generaties. 

Ik plaats de kinderen in jullie harten en geef jullie de opdracht ze op het rechte pad te brengen. 

Verzamel hen, spreek met hen over Mij met liefde en toewijding. - Zoek de verschoppelingen, zij die 

verloren leven tussen ellende en ondeugd. Ik geef geestelijke kracht aan uw woorden, opdat deze de weg 

naar verlossing zullen zijn, wanneer zij uw lippen passeren. Open voor de onwetenden het Boek van het 

Ware Leven, opdat hun ziel moge ontwaken en groot worden in het doordringen van de openbaringen van 

de Heilige Geest. Word zoals je Meester, en je zult gehoord worden. 

71 Als ik in het Tweede Tijdperk een nederige plaats zocht om als mens geboren te worden en harten 

te vinden om in te wonen, zoek dan niet een positie die u aanzien zal bezorgen. - Zoek de gevoelige snaar 

die in ieder hart aanwezig is om daar Mijn zaad en Mijn genezende balsem te plaatsen. - De plaats waar Ik 

als mens geboren ben, was Mij onverschillig, maar Ik heb zelfs het leven gegeven, opdat Mijn liefde in 

jullie harten geboren zou worden. Nu zeg Ik jullie: de mens, het zaad van die liefde, gesymboliseerd in 

Mijn Bloed, viel in het hart van alle mensen. Waarom bemint en cultiveert gij thans niet datgene, wat ik 

met zooveel liefde heb gezaaid? 
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72 Wees niet doof voor deze stem, open uw ogen voor de realiteit van deze tijd, en begin het werk van 

de dag met volledig vertrouwen en geloof. Anders zult gij in het hiernamaals als blinden moeten 

ontwaken, en ik heb u gezegd, dat men die wereld niet met gesloten ogen moet binnengaan. 

73 Vraagt de Heer het onmogelijke van je? Ik leer jullie alleen liefde te zaaien, zodat jullie 

uiteindelijk de vruchten van het leven kunnen oogsten. Voed vandaag de harten van uw kinderen, zodat u 

hen morgen kunt horen spreken over de heerlijkheid van de Heilige Geest. 

74 Waak over de rozen en de lelies die de harten van de jeugd zijn, en morgen zult gij genieten van de 

bloei van de deugd. Leer bidden met de geest, en jullie zullen allen beseffen dat dit de volmaakte 

gemeenschap is wanneer je voelt dat je geest in Mijn Aanwezigheid is gekomen en zich daar heeft gevoed 

met Mijn liefde. 

75 Zelfs vandaag daalt Mijn Goddelijke Straal tot de mensen neer. Maar gedenk wat gij gehoord hebt, 

toen Ik u zeide: Waar twee of drie Mijner kinderen verzamelen, daar zal Ik nederdalen om hun Mijn woord 

te geven." Sedertdien is het aantal van Mijn toehoorders toegenomen, totdat zij scharen zijn geworden. 

76 Als Ik Mijn belofte aan u vervuld heb om terug te keren, zal Ik ook Mijn wil vervullen om te 

vertrekken. Maak goed gebruik van de korte tijd die u nog rest om Mijn Woord te horen, en u zult worden 

toegerust als discipelen van de Heilige Geest. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 65  
1 U bereidt het heiligdom van uw hart voor, zodat Mijn Woord er als balsem op kan vallen. Maar op 

dit moment vraag ik u: Waarom vind ik je neergebogen van pijn? - Omdat je niet hebt gekeken en 

gebeden. 

2 Wanneer jullie de geestelijke spijzen van Mijn tafel eten, waarom maken jullie dan geen gebruik 

van de essentie die erin zit, namelijk gezondheid en eeuwig leven? Wanneer zult gij Mijn leer verstaan, 

opdat gij zult beginnen haar aan uw broeders te verkondigen door werken van liefde? 

3 Soms durven jullie Mij te zeggen dat Ik jullie niets geschonken heb van wat jullie Mij gevraagd 

hebben, hoewel Ik het jullie te allen tijde aanbied en het jullie alleen ontbreekt aan voorbereiding om het te 

kunnen ontvangen. 

4 Belast uw ziel niet met ketenen van zonde, bevrijd haar zodat zij zich kan verheffen en van Mij 

alles kan ontvangen wat zij nodig heeft op haar weg van evolutie. Waarom dooft gij uw licht van geloof, 

hoewel Ik onder u ben? Ik heb u gezegd dat op dit volk de verantwoordelijkheid rust voor de vrede van de 

volkeren en de redding van de mensheid. Maar hoe zul je je taak vervullen als je stappen nog onzeker zijn? 

- jullie komen om Mijn Woord te horen, jullie zeggen dat jullie je Heer liefhebben; maar woorden zijn niet 

genoeg, goede werken zijn nodig voor de mensheid om Mijn Vrede te bereiken Ik kom niet om je te 

ontmoedigen, maar om je ziel op te wekken. Neem het fruit van de boom en smul ervan, zwerver. 

5 Zalig hij, die van deze vrucht eet, en vast gelooft, dat hij van den boom des levens gegeten heeft; 

want waarlijk, Ik zeg u: hij zal niet sterven. - In deze tijd vond Ik u dood voor het leven der genade, doch 

Mijn tegenwoordigheid in deze leer is uw opstanding geweest. Jullie vonden jezelf onwaardig om in Mijn 

Aanwezigheid te zijn, maar Ik heb jullie waardig gemaakt door jullie ziel te zuiveren van al haar vroegere 

overtredingen en haar te bekleden met zuiverheid. Met deze vergeving heb ik u een leer van liefde en 

rechtvaardigheid gegeven; breng die in praktijk onder uw broeders. 

6 Met welk recht wilt u uw buren beoordelen en veroordelen voor hun onvolkomenheden? Herinner 

u dat Ik u in de tweede Era zei: "Laat hij die vrij is van zonde de eerste steen werpen". 

7 Mijn Leer is duidelijk en zuiver, opdat beginners haar begrijpen en in hun hart prenten. Ik ben 

gekomen om jullie van les tot les te leiden tot de volmaakte dialoog van geest tot geest. 

8 Op uw verzoeningswoestijn daalt nu het hemelse manna neer. Wanneer je het huis van de 

Goddelijke Vader bereikt, zul je aan de tafel van de Vader gaan zitten om van Zijn voedsel te eten. - De 

uitgestrekte woestijn symboliseert de verzoening, en de weg naar de ontwikkeling van de ziel. 

9 Kom tot de Vader, Hij woont op de top van de berg, en Hij zal jullie tuinen en landerijen rondom 

geven. De mannen zullen het graan bebouwen, de vrouwen zullen de tuinen en de weiden met bloemen 

bedekken, en het gezang van de kinderen zal zich met dat van de vogels verenigen om uw werk zoet te 

maken. Menselijke ijdelheden zullen uw velden niet bereiken, evenmin als bezitsdrang, want zij zouden 

als plagen zijn, die uw vruchten zouden vernietigen. Hoeveel mensen kunnen - wanneer zij deze woorden 

horen - begrijpen hoezeer zij zijn afgedwaald van het pad dat Mijn Wet hen wijst? 

10 Wanneer een mens ervan overtuigd raakt dat er geen vergeving is voor zijn overtredingen, beweegt 

hij zich steeds verder van het (rechte) pad af. O, wist hij maar dat een ogenblik van oprecht berouw hem 

kan redden en hem als verzoening kan dienen, dat zelfs al meent hij dat hij zeer ver van Mijn 

Goddelijkheid is verwijderd, slechts één stap hem scheidt en die stap is die van zijn berouw. Horen jullie 

mijn stem niet? Voelen jullie niet dat Ik kom als de meest liefdevolle Vader, als een oprechte vriend? 

Jullie slapen, en daarom horen jullie Mijn roep niet. Hoe zullen jullie Mijn voetstappen horen als Ik "op 

een wolk" kom? 

11 Ontwaak, bereid je voor zodat je Mijn belofte vervuld ziet. Ik zal gezegend roepen zij die 

ontwaken en Mij horen, want dan zal Ik de blijde tijding van Mijn geestelijke aanwezigheid in hun harten 

leggen en van hun lippen zullen woorden komen van tederheid, licht en hoop voor de mensen. 

12 Er komen orkaanachtige stormen jouw kant op, dus je moet je geloof versterken om de 

beproevingen te doorstaan en zo veel mogelijk mensen te redden. Ik wil dat jullie vrienden en broeders 

van alle mensen zijn. 
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13 Dit is de tijd die Joël zag en aankondigde, wanneer de mensenkinderen visioenen en profetische 

dromen zouden hebben, wanneer hun monden, bewogen door Mijn goddelijke kracht, zouden spreken, 

want Mijn Geest zou dan worden uitgestort op alle vlees en op iedere geest. 

14 Zie, hier is een volk dat in stilte opstaat en groeit, en waarvan de kinderen woorden van de Heilige 

Geest spreken, geestelijke boodschappen overbrengen, met hun geestelijke blik de drempels van gene 

zijde overschrijden en de gebeurtenissen van de toekomst aanschouwen. Voorwaar, Ik zeg u, dit zaad is 

over de wereld uitgestrooid en niemand zal het kunnen vernietigen. 

15 Door de monden van mannen, vrouwen en kinderen hebt gij Mijn Goddelijk concert gehoord, alsof 

gij u in verrukking hebt overgegeven aan het genot de stem van de Heer en Zijn engelen te horen. Mijn 

Woord is niet alleen voor één volk, het is voor alle volkeren, voor alle geloofsovertuigingen en 

godsdiensten. 

16 Alleen deze groep mensen hier weet dat nu het Derde Tijdperk is; maar de mensheid zal het 

evenzo weten, hoewel zij tevoren alles zal loochenen wat Ik u heb geopenbaard en wat geschreven staat. 

Voorwaar, Ik zeg u, dit woord zal de einden der aarde bereiken, want voor Mij is niets onmogelijk. 

Ik zal de wereld Mijn wonden tonen zoals Ik dat aan Thomas heb gedaan, opdat zij gelooft en zich bekeert, 

opdat zij haar tranen inwast en Mij daarna getrouw volgt tot het einde. Dit Goddelijk manna zal neerdalen 

op ieder hart, en de weg die leidt naar de woonplaats van de Heer zal aan alle zielen worden geopenbaard. 

17 Het water van Jakobs bron droogde op en leste de dorst van de geest der mensen niet. Ik heb het 

reeds eens tot de Samaritaanse vrouw gezegd: "Voorwaar, Ik zeg u: Ik heb een water, dat - wie daarvan 

drinkt, nooit meer dorst zal hebben." En dit water, kristalhelder en luid, is Mijn Woord, dat Ik over de 

wereld zal uitstorten om haar brandende dorst te lessen. 

18 Elia heeft lange tijd Mijn kudde onder de mensheid geleid en allen opgeroepen zich te verenigen. 

Deze kudde moet waken en bidden, want zij bezit Mijn licht en Mijn gezag om de mensheid met liefde bij 

te staan. 

19 Gij, die deze leringen hoort, hebt ze op andere tijden gekend, maar nu moet gij ze onder de 

mensheid verspreiden, opdat zij ze zullen kennen. Je weet ook dat je na 1950 zonder dit woord zult zijn. 

Maar bereid u voor, zodat dit geen verlies is dat u moet betreuren, maar een stap voorwaarts die u recht 

naar de strijd zal voeren. Ik zal nabij zijn en Mijn boodschappers ook. Ik zal blijven waken over degenen 

die ik onderwijs en tot jullie spreken door inspiratie. 

20 Laat niemand verlangen dat Ik Mijn verblijf onder u verleng, want Ik heb u reeds Mijn wil bekend 

gemaakt en u het jaar en de dag voorspeld waarop deze manifestatie door het menselijk verstandsorgaan 

zal eindigen. Laat niemand zich blootstellen aan veroordeling (door deze bepaling niet in acht te nemen). 

21 Wie tot nu toe te onhandig is geweest om Mij te dienen en zich dan uitrust, zal zijn onhandigheid 

verliezen, met wijsheid spreken en wonderen verrichten. 

22 Als jullie, mensen die Mij horen, wenen bij de gedachte aan Mijn Lijden en jullie berouw tonen 

over jullie zonden, wees dan gezegend. Want waarlijk, Ik zeg u: uw pijn zuivert u, en Mijn woord, dat 

leven en opstanding is, troost u. - Mijn licht is voor al Mijn kinderen; niet alleen voor jullie die deze 

wereld bewonen, maar voor alle zielen die op verschillende niveaus van bestaan leven. Zij allen zullen 

bevrijd worden en opstaan tot het eeuwige leven wanneer zij Mijn Goddelijk Gebod vervullen met hun 

werken van liefde voor hun broeders, dat van u eist dat gij elkander liefhebt. 

23 De Vader lijdt als de mensheid ruziet, gegeseld door oorlogswoede. Broeder is tegen broeder 

opgestaan, en onschuldig bloed doordrenkt de aarde. Vandaag, op de grote dag des oordeels, ademt u een 

sfeer van wanhoop en dood. Maar tegen het begin van 1946 zal de strijd voorbij zijn, en zal je een uitstel 

van je lijden hebben. 

24 Alle pijn van de mensheid valt op Mij als een zwaar kruis. Ik ben verloochend en gegeseld door de 

mensheid die Ik tot Mijn discipelen wilde maken, en van wie slechts weinigen Mij volgen. Morgen, 

wetende Mijn Werk dat Ik in deze vorm heb geopenbaard, zal Ik nog eenmaal worden gegeseld omdat zij 

Mij niet begrijpen. Dit gebrek aan begrip van de kant van Mijn kinderen opent Mijn wonden opnieuw en 

Mijn Bloed valt opnieuw op alle zielen. 

Omdat Ik uit waarheid spreek en liefde onderwijs, hebben zij Mij niet erkend en later zullen jullie 

veracht worden omdat jullie Mijn woorden herhalen en van Mij getuigen. Maar als je je kruis opneemt en 

de berg beklimt, zul je vele onschuldigen redden en vele zondaars verlossen. 
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25 Ik ben niet tot jullie gekomen als een koning, Ik ben nederig verschenen, en daardoor weten jullie 

dat het Woord dat jullie gehoord hebben "Het Woord" van de Vader is. Opnieuw biedt de mensheid Mij 

een doornenkroon en een mantel van ondankbaarheid aan. Ik heb geleden onder de laster en de afwijzing 

van Mijn kinderen. 

26 Hoewel de ziel in volle ontwikkeling is, slaapt ze. Maar Ik verlicht jullie door de geest, opdat jullie 

terugkeren op het rechte pad en je wenden tot de vervulling van jullie taak. Waarom voel je dat Mijn 

woord je kwetst? 

27 Terwijl jullie Mijn Lijden herdenken in het Tweede Tijdperk, weent een hart, het meest tedere, in 

stilte en doet voorbede voor haar kinderen die haar niet begrepen hebben. Zij heeft geen verwijt tegen hen 

die haar zoveel pijn hebben gedaan, noch beschuldiging tegen hen die de zo geliefde Zoon hebben 

opgeofferd. Alleen haar liefde en haar vergeving voor de mensheid bekronen het verlossende werk van 

haar enig kind. Het is jullie Hemelse Moeder die Ik onder jullie laat, opdat jullie naar haar luisteren en 

troost vinden in haar schoot. 

28 In het diepst van je hart voel je nu de goddelijke adem van de Heer. Oh, als je de liefde maar kon 

begrijpen waarmee ik naar je toe kom! 

29 Door de vereniging van jullie harten, hebben jullie een heiligdom geschapen om Mij te ontvangen. 

Elk hart heeft zich voorbereid, elke geest is helder geworden, en dit is de juiste tijd voor Mijn Goddelijke 

Straal om op jullie neer te dalen. 

30 De Visitatie nadert, en ik bereid jullie erop voor. Het is tijd voor jou om je weg te gaan met een 

stevige stap en zonder angst. Jij bent Israël, en die naam betekent "sterk". Altijd in je geest is dit 

gezegende zaad geweest. - Het ware gebed sterkt uw geest, reinigt u van uw vlekken, troost u wanneer u 

bedroefd bent, staat u bij in uw wezenloosheid, en verwijdert u van verzoekingen. Maar zoals Ik jullie 

geleerd heb te bidden van geest tot geest om sterk te zijn in het leven, zo moet ook in het uur van de dood 

je geest tot Mij worden opgeheven op die gezegende trappen van gebed. - Hoe ver van het ware gebed 

leeft de mensheid! Hoe weinigen zijn zij die weten hoe het te beoefenen. Geestelijk leven de mensen zoals 

de ouden: de aanbidding van het Gouden Kalf, de verering van heidense afgoden blijven voortduren. De 

Babylonische toren van de geleerden van deze tijd daagt onophoudelijk Mijn gerechtigheid uit. 

31 Er zal een nieuwe zondvloed komen die de aarde zal zuiveren van menselijke corruptie. Zij zal de 

altaren van valse goden omverwerpen, steen voor steen de fundamenten van die toren van hoogmoed en 

goddeloosheid vernietigen, en elke valse leer en elke perverse filosofie uitroeien. Maar deze zondvloed zal 

niet van water zijn, zoals vroeger, want de hand van de mens heeft alle elementen tegen hem losgelaten, 

zowel de zichtbare als de onzichtbare. Hij spreekt zijn eigen oordeel uit, straft en veroordeelt zichzelf. 

32 Elke schuld zal worden betaald tot de kleinste. Daartoe is het nodig dat de groten van nu dienaren 

worden en de onderdanen worden verheven. Jullie die Mij horen - geloof in je verantwoordelijkheid voor 

de vrede van de wereld! 

33 Jullie zijn niet langer twee of drie die Mij horen. Uw aantal is reeds groot, want Mijn zaad heeft 

zich verspreid van hart tot hart, van huis tot huis, van provincie tot provincie, en het nieuws van Mijn 

nieuwe openbaring heeft uw grenzen overschreden en andere landen bereikt, waar de echo van Mijn 

Woord en het nieuws van Mijn wonderen hebben getuigd dat Ik waarlijk naar u ben teruggekeerd. 

34 Het huis van Israël is nu in het diepst van je wezen, in je geest. Het is daar dat Ik Mijzelf op dit 

moment heb geopenbaard door middel van deze manifestatie. 

35 Ik heb u gezegd, dat gij u moet haasten om Mijn leringen te bestuderen en van Mijn 

tegenwoordigheid gebruik te maken, daar de tijd van Mijn vertrek nabij is en niemand daarvan onkundig 

is. Aanschouw, dit is de test die u te wachten staat. Wie zal bereid zijn het te passeren? - Jullie hebben je 

vermenigvuldigd, en toch zie ik jullie niet sterk. De reden is dat het u ontbreekt aan liefde, 

hulpvaardigheid en broederschap van sommigen voor anderen; u bent niet verenigd door de Geest. En dit 

is wat de eigenaars van de Ark van het Nieuwe Verbond willen zijn? 

36 Ik wilde dat je sterk zou zijn door je eenheid en groot door je geest. Het is niet nodig dat je 

materiële macht hebt om groot te zijn, noch de kennis van de aarde om superieur te zijn. Er is iets dat uw 

God u altijd heeft geopenbaard, en dat u in waarheid grootheid geeft. 



U 65 

74 

37 Groot is het licht dat Ik over u heb uitgestort, maar laat het u niet verblinden, want dan zoudt gij 

uwe broeders als dwazen en fanatici voorkomen. Dit licht is niet van u alleen, het is het licht van het zesde 

zegel, dat zal schijnen in alle volken. 

38 Jullie komen zuiver voor Mij, beetje bij beetje hebben jullie je bevrijd van fanatisme, afgoderij en 

nutteloze tradities. Op deze manier klopt je hart in harmonie met je geest. Het pad begint in Mij, en in Mij 

eindigt het. Maar Ik eis niet van jullie dat jullie deze weg van ontwikkeling in één "dag" afleggen, maar Ik 

geef jullie voldoende tijd, zodat jullie de weg tot het einde toe bewandelen. 

39 Ik ben met jullie op de hele weg van ontwikkeling, Ik geef jullie kracht, Ik zuiver jullie. Als je je 

spirituele evolutie beoordeelt aan de hand van je huidige leven, als je je huidige leven vergelijkt met dat 

van het begin van de mensheid, zul je beseffen dat je een grote stap voorwaarts hebt gezet. Bestudeer Mijn 

Woord met de ijver waarmee jullie de kennisvelden van de aarde bestuderen, en terwijl jullie het 

doorgronden, zullen jullie ontdekken dat wat jullie ondoorgrondelijk achtten, voorbehouden was aan jullie 

geest (om te onderzoeken). In de huidige tijd valt beetje bij beetje de sluier van vele mysteriën, vele 

verborgen dingen komen aan het licht van de waarheid, en daarom word Ik meer bemind en begrepen door 

Mijn kinderen. 

40 Kan er gelijkenis zijn tussen het kind en de vader, als het kind de wijsheid van de vader mist? Nee, 

Mijn kinderen, maar Ik houd jullie niet in onwetendheid. Ik ben het Licht, dat de Wijsheid is, en daarmee 

zal Ik jullie overspoelen, opdat jullie Mij zullen liefhebben. Ik ben echt hongerig en dorstig naar je hogere 

ontwikkeling. Dit is de meest dwingende reden voor Mijn manifestatie en Mijn vereniging met jullie. 

41 Verlicht en versterk u door dit onderricht, want er zijn voorgevoelens van oorlog in uw harten, en 

gij moet voorbereid zijn. Ik heb deze natie in vrede gehouden, zodat zij Mij in haar hart kan ontvangen. 

Het zaad van mijn onderricht moet vrucht dragen. 

42 Hoeveel tranen zul je vergieten als je niet profiteert van deze kostbare tijd van vrede! U zult dan 

worden overvallen door oorlog, pest en wanhoop. Probeer niet de oorlog te stoppen door lichamelijke 

boetedoeningen, dat zijn nutteloze offers. Als je berouw aan Mij wilt aanbieden, overwin dan de 

opstandigheid, de trots of het materialisme van je vlees. Indien gij Mij het vasten wilt aanbieden, laat het 

dan bestaan in het afzweren van onmatigheid, van datgene wat schadelijk voor u is, door uw hartstochten 

te bedwingen. Maar pas daarbij op dat u niet vervalt in een nieuw fanatisme, want er zijn vele handelingen 

die geoorloofd zijn en die u toch ongeoorloofd kunt maken. 

43 Ik wil dat je de vernieuwing van je lichaam en je ziel bereikt. Als jullie goed begrijpen wat Ik van 

jullie vraag, zal het geen offer lijken om het te bereiken, en jullie zullen beseffen dat de vervulling van 

Mijn verzoek jullie grote voldoening en een hogere vrede zal brengen. 

44 Zij die uit het slijk, de vuiligheid en het egoïsme opstaan tot een leven van dienstbaarheid en 

actieve naastenliefde voor hun broeders, zal Ik als voorbeeld tonen dat Mijn Leer licht en genade heeft om 

zondaars te vernieuwen. Dit voorbeeld zal zich verspreiden naar alle harten. Wie wenst niet te behoren tot 

hen die van Mij getuigen? Maar waarlijk, Ik zeg u, indien uw handelingen niet waarlijk uit het hart zijn, 

zullen zij geen vrucht dragen bij uw broeders, en gij zult hen dikwijls huichelaars en valse predikers horen 

noemen. En ik wil niet dat dit met jou gebeurt. 

45 Je moet weten dat het in deze tijd heel moeilijk is om mensen voor de gek te houden. Hun geest is 

alert, en hoewel zij verloren zijn in het materialisme van hun bestaan, zijn zij gevoelig voor elke spirituele 

manifestatie. Maar als je je broeders niet kunt bedriegen, kun je dan je Vader bedriegen? 

46 Laat de liefde van de Meester in uw wezen schuilen, opdat gij uw vijanden vergeeft zoals Hij u 

vergeeft. Dan zal je hart als een reddingslijn onder de mensen zijn. 

47 Maak je schip gereed, want de storm kan elk moment komen. Voel je de nabijheid van de strijd 

niet? Onthult je geest je niets? Luister naar de stemmen van de natuur en observeer de loop van de 

krachten van de natuur. Dring door in het hart van uw broeders, en u zult de aankondiging van de 

komende strijd ontdekken. Alles spreekt tot je van chaos. Wat de menselijke geest betreft, die bedenkt 

alleen wapens voor vernietiging. Wat het hart betreft, dat geeft geen ruimte aan gevoelens van 

broederschap, maar wel aan gevoelens van haat. In geen enkel lichaam is er gezondheid, allen zijn besmet 

met ziekte en pestilentie. Kinderen worden geboren met een last van pijn, ouders begrijpen hun kinderen 

niet en kinderen begrijpen hun ouders niet. Echtgenoten scheiden, vrouwen verliezen hun deugdzaamheid 

zonder er belang aan te hechten. Mensen ontheiligen wat het meest heilig is. - Godsdienstige 
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gemeenschappen veronachtzamen en maken ruzie met elkaar, en ondeugden winnen aan macht onder de 

mensen. - Intussen wekt Mijn Woord jullie op met zachte vermaningen en roept jullie op tot vernieuwing, 

opdat jullie jezelf behoeden voor het zinken op deze stormachtige zee. Alleen een spirituele leer als de 

mijne is in staat om de mens op het levenspad te houden. Alleen Mijn Woord kan de diepe problemen van 

de geest oplossen en het bestaan van de mens verzoeten op zijn weg van beproeving en lijden. 

48 Wanneer de mensheid een grote boom heeft gekoesterd, waarvan de meeste vruchten bitter en 

dodelijk zijn geweest, lijkt het u dan niet prachtig dat Ik een boom plant, die gij Mij helpt verzorgen, en 

dat zijn vruchten van leven, ware vrede en goddelijke wijsheid u voor zoveel pijn vergoeden? Want Ik ben 

de boom, Ik ben de wijnstok, en jullie zijn de takken. Laat uw geest groeien in zijn gaven, opdat u 

aangename schaduw en vruchten van het leven van goede smaak geeft. Ik ben de Waarheid, en deze vloeit 

van deze lippen der mensen, hoewel zij zondaars zijn; want Mijn waarheid is sterker dan uw zonden. 

49 Nog één keer toon ik je de weg en het leven, en verwijder ik het donkere verband voor je ogen. 

Wanneer gij dit woord hoort, zegt gij in uw hart: Waarom heb ik mij vroeger niet van ondeugden kunnen 

ontdoen, terwijl de leer van de Heer zo schoon is, en waarom was zij geen stimulans in mijn bestaan? 

Omdat gij u niet hebt gevoed met Mijn Leer, maar met riten die alleen indruk maken op de zintuigen en de 

ziel ledig laten. Hier geef Ik u Mijn Woord zonder vormen van aanbidding en riten, opdat het rechtstreeks 

in uw ziel kan binnendringen. Hier is geen verfrissing voor je fysieke zintuigen. Vandaag is alleen je 

gehoor betrokken bij het moment van Mijn manifestatie. Morgen, wanneer Mijn woord, gegeven door het 

menselijk verstandsorgaan, niet meer zal worden gehoord, zal zelfs uw lichamelijk gehoor Mijn stem niet 

meer waarnemen; het zal uw geest zijn die Mijn onderricht door ingeving zal ontvangen, en in het hart zal 

de echo ervan worden gehoord. - Ga met geloof op weg en wandel zonder haast en met overleg. 

50 De dagen zijn nabij dat de mensen Mijn Passie zullen herdenken. Waarlijk, Ik zeg u, wanneer de 

mensen ontwaken tot het licht van deze tijd en, bevrijd van uiterlijke vormen van aanbidding, Mij zoeken 

op een geestelijke wijze, zullen hun verhevenheid en hun eenvoud de mooiste palmtakken zijn waarmee 

zij Mij zullen ontvangen in het Tweede Jeruzalem, de Geestelijke Stad. Ik wilde dat, wanneer jullie Mijn 

Lijden gedenken, jullie dat zouden doen zonder riten en voorstellingen, dat jullie Mijn werken zouden 

gedenken en er grondig over zouden nadenken. Dan zul je voelen dat die wijsheid nieuw leven in je geest 

zal doen ontwaken. 

51 Met deze leringen zal Ik, evenals in vroegere tijden, een einde maken aan uw (godsdienstige) 

tradities en uw geest ertoe brengen zich aan Mijn leer en Mijn wet te houden. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 66  
1 Je hebt de roep van de klok gehoord en bent wakker geworden. De bel is Mijn stem geweest, die 

jullie hebben ontvangen door het orgaan van de menselijke geest, en datgene wat heeft gewekt is jullie 

geest geweest. Verval niet in apathie, geliefde mensen, want jullie leven in een tijd van strijd. Daar gij 

reeds begonnen zijt te zaaien, wil Ik niet, dat gij uw akkers verlaat, noch dat gij de plaats verliest, die gij in 

Mijn goederen inneemt, en die het u zooveel pijn heeft gekost te bereiken. 

2 Laat uw geest zijn wil opleggen over wat uw geest en ziel denken, want hij is het die werkelijk 

rekenschap geeft van de taak die op de ziel drukt. Bedenk: Als u, in plaats van de richtlijnen van de Geest 

te volgen, geneigd bent gehoor te geven aan de aansporingen van het vlees, zult u spoedig terugkeren naar 

de weg van onvruchtbare strijd, naar de wereld van lichtzinnigheid en ijdelheid, waarin uw ziel zich leeg 

en bedroefd zal voelen. 

3 Kom naar mijn land en verblijf erin. Op hun akkers is plaats voor allen, in Mijn graanschuur is 

zaad in overvloed en in Mijn liefde is water des levens, opdat jullie het goddelijke zaad kunnen verzorgen. 

4 Ik, de Universele Zaaier, zal je alles leren wat je moet weten. Mijn liefde en Mijn geduld zullen elk 

van Mijn onderrichtingen vergezellen, zodat zij in je ziel gegrift blijven. Daarom, wanneer jullie het nodig 

vinden om te zaaien, bedenk dan dat jullie hart een toevluchtsoord van Mijn Woord is geworden, en wend 

je ertoe in verlangen naar Mijn zaad van liefde voor jullie broeders. 

5 Neem nu de tijd om naar mijn woord te luisteren, zodat je het laat doordringen tot waar het moet 

komen, en als dan het ogenblik komt om te zaaien, begin dan het werk van de dag met een bedachtzame 

stap, zodat je niet voortijdig moe wordt, en je snel weer opstaat als je valt. 

6 Blijf niet aan de oppervlakte van het Woord, want dan zult gij zijn essentie niet waarnemen en u 

niet onderdompelen in zijn oneindig licht. 

7 Wordt niet fanatiek en vervalt niet in afgoderij door dingen te beminnen waaraan uw broeders een 

goddelijke symboliek hebben gegeven. Bedenk dat, indien gij de discipelen wilt zijn van een diep 

geestelijke leer, gij u moet inspannen om die zinnelijke aanbidding van God, die de mensheid eeuwenlang 

heeft gevoed, uit uw harten te verwijderen. Maar doe dit dan met al uw vastberadenheid, discipelen, als u 

werkelijk overtuigd bent van de stap die u op het punt staat te zetten. Het mag niet gebeuren dat je de ene 

dag predikt dat je medemensen zich moeten afkeren van afgoderij en godsdienstfanatisme, en dan 

plotseling, in een beproeving die op je afkomt, op je knieën valt voor een afgod. 

8 Begrijp je waarom Ik jullie altijd zeg om Mijn Woord te zoeken en het te bestuderen? Want alleen 

op die manier kan het licht van de overtuiging tot je doordringen. Dan zal er zeker een volledige 

transformatie van je manier van voelen, denken en handelen plaatsvinden. 

9 Als je de ontwikkeling van Mijn manifestaties door het menselijk begripsorgaan observeert, zul je 

tot de conclusie komen dat de vooruitgang in Mijn leringen met weloverwogen maar vaste en zekere 

schreden tot stand is gekomen, die Ik jullie aanbeveel na te volgen. 

10 Besef dat ik in voorgaande jaren niet tot u sprak met de duidelijkheid waarmee ik dat nu doe. Ik 

was geduldig en toegeeflijk; Ik stond ook sommige uiterlijke daden van aanbidding toe, omdat het nog niet 

de juiste tijd was om het kaf van het koren te scheiden, dat wil zeggen, de geestelijke inhoud van Mijn 

leringen van de overbodige vormen van aanbidding. Ik zag dat je geloof niet sterk genoeg was om 

bepaalde openbaringen te horen. Nu echter het licht van Mijn leer geleidelijk doordringt tot de zielen van 

sommige van Mijn discipelen, kan Ik duidelijk tot jullie spreken. 

11 Ik weet dat niet allen op dit ogenblik de betekenis van vergeestelijking begrijpen, en dat niet allen 

tevreden zijn met het idee zich alleen met de essentie te voeden en af te zien van riten, symbolen en 

uiterlijke daden van aanbidding waarin vele harten zo'n groot genoegen scheppen. Maar het zal voor Mij 

voldoende zijn dat een groep discipelen de betekenis van vergeestelijking zal hebben begrepen wanneer Ik 

Mijn woord onder dit volk beëindig; want deze groep zal worden beschouwd als de eerste vrucht die Mijn 

woord, bekend gemaakt door het orgaan van de geest van de mens, heeft voortgebracht. Om jullie te 

helpen Mijn Leer te begrijpen, blijf Ik jullie Mijn onderricht geven, Ik zegen jullie en Ik zeg tot jullie: 

wees welkom, Mijn kinderen, voel de warmte van Mijn Geest, voel Mijn Aanwezigheid en herinner je die 

tijd toen jullie Mij omringden om te luisteren naar Mijn Goddelijke woorden, toen jullie Mij volgden op de 

wegen om Mij wonderen te zien verrichten, terwijl sommigen geen lettergreep van Mij misten om te 
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weten te komen of wat Ik sprak de waarheid was of niet. Sommigen van jullie hoorden, net als anderen, 

een harmonieuze stem die onophoudelijk sprak over liefde, vergeving en barmhartigheid. Het was een 

licht dat nog nooit voor de mensen had geschenen. Dit woord opende een nieuw tijdperk voor het volk 

Israël en voor de gehele mensheid. 

12 Velen van hen die Mij in Jezus hebben gehoord, zijn in deze tijd naar de aarde gekomen en hebben 

Mij opnieuw gehoord. Hoewel zij geloofden dat zij hun bestemming op deze planeet hadden vervuld en 

het Beloofde Land hadden ingenomen, is de ziel teruggekeerd om te proberen nog een stap voorwaarts te 

zetten op het pad naar haar zielsvolmaaktheid. 

13 Ontwikkeling is nodig opdat de ziel verlicht kan worden door Mijn wijsheid. Vandaag hoor je 

opnieuw de stem die tot je spreekt van liefde. Tot de nieuwe leerlingen en tot alle mensen zeg Ik: Heb uw 

broeders lief, vraag Mij voor uw naasten en Ik zal u wonderen schenken. Wees niet bang om openlijk voor 

de wereld de zending te belijden die uw geest brengt. Waarlijk, Ik zeg u, gij zult uw geestelijke gaven niet 

kunnen verbergen, en zij zullen zich vroeg of laat openbaren. 

14 Hoe moeilijk lijkt het je om in deze tijd je missie te vervullen. Toch zeg Ik jullie dat het niet 

moeilijk is, want de mensheid is bereid om Mijn boodschap te ontvangen. 

15 Te allen tijde zijn de zwakken moedeloos geweest in de strijd, terwijl de sterken hebben laten zien 

dat het geloof in Mijn Wet alles overwint. Uw bestemming, Israël, is geweest aan de wereld steeds nieuwe 

boodschappen en openbaringen te verkondigen, en daarom twijfelt u soms of u geloof zult vinden. Maar 

maak je geen zorgen, neem het zaad dat ik je heb toevertrouwd en zaai het. Je zult nu al zien hoeveel van 

de velden waarvan je dacht dat ze onvruchtbaar waren, je vruchtbaar zult vinden wanneer ze vruchtbaar 

worden gemaakt met de waarheid van Mijn Woord. 

16 Faal niet in het vervullen van je missie omdat je je onwaardig voelt. Voorwaar, Ik zeg u: wie een 

zending heeft en deze niet vervult, handelt even slecht als hij die de wet willens en wetens ontheiligt. 

17 Vergeet niet dat de Vader uiteindelijk rekenschap van jullie zal vragen, zowel voor wat jullie 

kwaad hebben gedaan als voor wat jullie hebben nagelaten te doen. Weet dat zowel de ene als de andere 

overtreding uw ziel zal doen lijden. Verspreid Mijn Leer, spreek tot de mensen over Mijn Woord, overtuig 

hen met jullie werken van liefde, nodig hen uit om Mij te horen en wanneer zij met de scharen komen en 

het licht van het geloof in hun harten is ontstoken, zal Ik hen kinderen noemen van het nieuwe Volk van 

Israël. 

18 Je zult niet langer van het pad kunnen afdwalen. Ik heb u het licht gegeven, opdat gij het moogt 

doorgronden, en Ik heb uw ogen geopend, opdat gij zelfs tot gene zijde moogt doordringen. Het gebruik 

dat gij van uw gaven maakt, moet altijd goed zijn, opdat de gevolgen aangenaam mogen zijn voor uw hart 

en welgevallig voor de Vader. 

19 Begrijp dat ik gekomen ben om jullie een volmaakte instructie te geven. U hebt door Mijn 

stemdragers in verschillende plaatsen en streken gehoord dat Mijn woord na 1950 niet meer gehoord zal 

worden. Vandaag al zeg ik je: Hoevelen van hen die thans met schijnbare eerbied naar Mijn woord 

luisteren, zullen het veronachtzamen wanneer die tijd komt; hoevelen die thans tot Mij zeggen: "Heer, Ik 

zal Mij niet van deze weg scheiden", zullen Mij hierna zoeken in kerken, in synagogen, op altaren en in 

beelden en zullen Mij niet vinden. 

20 Bedenk dat Ik er niet op uit ben u te verrassen door onverwacht Mijn woord terug te nemen, maar 

dat Ik het u aankondig lang van tevoren en op vele manieren, opdat u zult begrijpen dat u deze korte 

perioden en deze lessen moet benutten om later niet in dwaling te vervallen en profanaties te begaan. 

Hoevelen van hen die zich vandaag Mijn discipelen, Mijn werkers noemen, zullen Mij in dat uur verraden! 

21 De tijd dat jullie Mij niet meer zullen horen door het orgel van de stemdrager staat vast. Maar Ik 

heb aan hen die zich voorbereiden beloofd dat zij daarna het geluid van Mijn Woord zullen horen in het 

heiligdom van hun hart. 

22 Mijn gerechtigheid zal al het onkruid bij de wortel afsnijden en het is Mijn Wil dat op dat uur Mijn 

sikkel u zal vinden als tarwe en niet als onkruid. - Ik spreek in uw taal en met volle duidelijkheid, opdat gij 

morgen niet zegt, dat Ik figuurlijk tot u sprak en gij Mij dus niet verstaat. 

23 Deze ontmoetingsplaatsen zullen beschikbaar blijven voor uw bijeenkomsten, en om de nieuwe 

scharen te blijven ontvangen. Geestelijke beschermers zullen hen beschermen. 
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24 Ik spreek tot u over een beslissende stap die u zult nemen, over een tijd van beproeving die nadert, 

maar toch zie ik uw hart niet beven. Hoe gewend zijn jullie geraakt aan Mijn Woord! Maar er zal een 

einde aan komen, en jullie hebben de schat die jullie bezaten niet op waarde geschat! 

25 Ik heb u dikwijls gezegd, dat Ik niet verontreinigd zal worden door nutteloosheid of kwaad; 

daarom moet gij begrijpen, dat Ik niet betrokken zal zijn bij uwe oneerbaarheden en profaneeringen. 

26 Sommigen zijn veranderd toen zij Mijn onderricht hoorden; maar zie in wat hun verandering 

bestaat: zij kwamen nederig, wenend en berouwvol, zonder iets goeds. Maar daarna, toen zij hun geestelijk 

erfdeel hadden ontvangen, hieven zij trots hun aangezicht op en waanden zich heren en zelfs koningen, en 

in hun trots wilden zij verder gaan dan de wil van de Vader. Weet je waar ijdelheid en arrogantie blijven? 

In het binnenste van de aarde. - En ongehoorzaamheid, minachting en beledigingen? In je ziel, zodra het 

zijn fysieke omhulsel afwerpt. - Jullie zijn atomen die leven door Mijn Goddelijke Barmhartigheid, zonder 

welke jullie zouden ophouden te bestaan! 

27 Als iemand in zijn ijdelheid meent dat hij Mijn Werk met zijn verstand volledig kan doorgronden 

en alles begrijpt, dan is dat omdat hij niets begrijpt. Hij daarentegen, die zich in Mijn wijsheid en Mijn 

grootheid zozeer verdiept, dat hij zegt: Ik weet niets en ben niets voor de Heer, is bezig te begrijpen. 

28 Als dit volk, dat in deze tijd zoveel van Mijn Woord heeft genoten, niet aan zichzelf werkt, als het 

zijn opstandig gemoed niet buigt voor Mijn leer, zal het hiernamaals vele tranen moeten vergieten. 

29 Willen jullie weten wat Mijn verlangen is? Dat jullie op aarde in nederigheid Mijn geboden 

vervullen, zodat jullie ziel, zuiver en stralend geworden door de vervulling van haar zending, na de 

voltooiing van haar zending zeer hoog kan opstijgen, totdat zij de gezegende woningen bereikt die zijn 

voorbehouden aan de gehoorzame kinderen van de Heer. 

30 Aan Mijn tafel is voor ieder van jullie een plaats bereid, en ook een gerecht. Als je eenmaal 

gegeten en gedronken hebt aan Mijn tafel, zul je nooit meer honger of dorst hebben. Jullie zullen Mij niet 

langer zoeken in kerken en op altaren door mensenhanden gemaakt, want jullie zullen beseffen dat jullie 

Mij dragen in het binnenste heiligdom van jullie ziel. 

31 Alles had Ik voorbereid voor de tijd dat jullie je zouden bevinden bij Mijn Woord, want Ik waak 

over allen. O, als jullie in verwachting van Mij hadden geleefd, hoe groot zou dan jullie vooruitgang zijn 

geweest! Maar nu zijn jullie bij Mij en horen jullie Mijn lessen. 

32 Mannen, vreest de beproevingen van het leven niet en laat u niet onderdrukken door de last van uw 

schuld. Geef tijd en kracht aan de geest voor de vervulling van uw geestelijke taak, dan zult u altijd 

omhoog schrijden op uw weg van ontwikkeling. 

33 Jullie vrouwen, ween niet alleen voor jullie geliefden. Onthoud dat je hart de pijn van de mensheid 

moet voelen. Vergeef uw broeders en zusters, opdat uw hart rein moge zijn en schuilplaats moge geven 

aan de naastenliefde. 

34 Denkt gij dat Ik tot u gekomen zou zijn, indien Ik u niet eerst vergeven had en indien er geen 

barmhartigheid in Mijn Geest was? 

35 Ik wil dat je dit met je broers doet. Maar wees niet bevreesd hen de blijde boodschap te brengen, 

twijfel niet aan uw geestelijke gaven, noch aan het welslagen van uw werken van liefde voor hen, want 

gebrek aan geloof zou u doen falen, uw woord zou niet overtuigen, noch zouden uw werken een vaste 

grondslag hebben. 

36 O mensheid, gezegende schepping, als u eens wist hoe uw Vader u liefheeft! Jullie dwalen af, en ik 

kom jullie zoeken. Wanneer jullie Mij zoeken, open Ik voor jullie de poorten van de verlossing; jullie 

roepen Mij aan en Ik antwoord jullie ogenblikkelijk. Toch voelen jullie Mij niet, jullie horen Mij niet en 

jullie zien Mij niet, want jullie zijn niet (geestelijk) ontwaakt. 

37 In deze tijd bereid Ik dit volk voor Mijzelf, opdat uit hen de honderdvierenveertigduizend 

voortkomen die Mijn boodschap aan de mensheid moeten brengen. 

38 Geliefde mensen, wacht de aardse bezoeken met kalmte af, en zie in elke beproeving een etappe 

die u nader brengt tot de huizen die, hoewel onbekend voor u, door uw ziel worden gezien en verlangd. 

39 Ik ben het, de Heer, die tot u spreekt. Wees niet verbaasd dat Ik Mijzelf aan u kenbaar maak, want 

dit heb Ik gedaan sinds Ik de eerste mens schiep. Denk even na, richt uw gedachten op het verleden, 

controleer de historische gegevens, en u zult ontdekken dat Ik Mijzelf aan de mensheid kenbaar heb 

gemaakt bij elke gelegenheid. 
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40 Tot de kinderen, die naar Mij luisteren, zeg Ik: Gezegend zijt gij, die op aarde gekomen zijt in de 

tijd van de Heilige Geest, want uw gaven zullen een gunstig veld vinden om zich te openbaren. Maar 

luister naar Mij, laat je niet leiden door de slechte voorbeelden van je voorvaderen. Bedenk dat het Bloed 

van het Lam, veranderd in Licht, op je ziel is neergedaald om haar de weg te wijzen waarlangs zij in 

gehoorzaamheid en liefde moet opstijgen om Mij te bereiken. Wees welkom - jullie die hier komen in 

verlangen naar hun erfenis, waarop zij lang hebben gewacht. 

41 Het is vreugde in de geest van de Vader als jullie niet meer behoeftig zijn, maar Ik stel geen prijs 

voor wat Ik jullie geef. Ik geef jullie Mijn barmhartige Liefde zonder jullie voorwaarden op te leggen, 

terwijl jullie Mij die juist opleggen om Mij lief te hebben, en dan schenk Ik jullie wat jullie Mij vragen. - 

In dit onderricht zul je leren te vragen, te ontvangen en te geven. Leer ook te wachten op het uur dat het 

Mijn Wil is om u te geven wat het meest heilzaam is voor uw ziel. Wanhoop niet, laster niet, ontbreekt 

niet aan geloof; gedenkt dat Ik u liefheb, dat Ik rechtvaardig voor u ben. - Tot hen die Mij dienen in dit 

werk, zeg Ik: Zoek geen beloning of beloningen. Doe het werk van de liefde en blijf vooruitgaan. Al wat 

gij in Mijn naam doet, zult gij volbracht zien, en gij zult er de beste beloning voor ontvangen. 

42 Velen zijn verbaasd wanneer zij Mijn Woord horen door menselijk toedoen, en vragen zich af: 

"Wat is er in ons, stervelingen, aangenaam dat God Zelf zich verwaardigt tot ons te spreken?" Maar de 

Meester antwoordt u: Ik vind in u geen genoegen, maar een voorrecht, namelijk dat u geest bezit. En als Ik 

tot u spreek door het verstand en de mond van een mens, dan is het omdat hij het leven heeft, in 

tegenstelling tot uw afgoden waardoor gij Mij hebt aanbeden. In het verleden manifesteerde Ik Mij niet in 

deze vorm, omdat jullie geest en verstand niet voldoende voorbereid en ontwikkeld waren om Mij te 

ontvangen. Vandaag heb Ik gevonden dat je voldoende bekwaam bent om Mij te manifesteren door jouw 

bemiddeling. Het was niet langer nodig dat Het Woord mens werd om tot jullie te spreken. Deze gave was 

voor jou gereserveerd door de Heilige Geest. 

43 Ik ben boven de tijden, boven alles wat geschapen is, Mijn Goddelijke Geest is niet onderhevig aan 

evolutie. Ik ben eeuwig en volmaakt, niet zoals jullie die een begin hebben, die onderworpen zijn aan de 

wetten van de evolutie, en die het verstrijken van de tijd boven je wezen voelen. Zeg dus niet, dat de 

Vader tot één tijdperk behoort, Christus tot een ander, en de Heilige Geest tot een ander. Want de Vader is 

eeuwig en behoort tot geen tijdperk, maar de tijden zijn van Hem, en Christus, toen Hij als mens 

verdween, is God zelf, evenals de Heilige Geest, die niemand anders is dan uw Vader zelf, die Zijn 

hoogste vorm van openbaring onder u voorbereidt, dat wil zeggen, zonder de hulp van enige materiële 

bemiddelaar. 

44 Wanneer jullie ervaren dat Ik Mijzelf manifesteer door middel van het menselijk verstandsorgaan, 

begrijp dan dat deze vorm slechts een voorbereiding is, opdat jullie je morgen in volmaaktheid kunnen 

verenigen met jullie Vader, van geest tot geest. - Ik heb de huidige vorm van vereniging voorbereiding 

genoemd, maar Ik heb niet opgehouden Mijn heerlijkheid erdoor te openbaren, noch heb Ik opgehouden u 

volmaakte leringen te openbaren. 

45 U moet daar niet verschillende Godheden zien, waar slechts Eén bestaat, die zich in verschillende 

fasen van openbaring moest tonen, overeenkomstig de geestelijke vooruitgang die de mensheid geleidelijk 

bereikt. 

46 Jezus gaf u toen een volmaakte openbaring van het eerste tot het laatste ogenblik van Zijn reis in 

deze wereld. Toch heeft Hij tot u gezegd: "Ik zeg u niet alles, want gij zoudt het niet begrijpen. Maar 

onmiddellijk daarna zei Hij: "Ik zal u de Geest der Waarheid zenden, die u alle dingen zal openbaren." Zo 

deed Ik jullie begrijpen dat voor hen die toen Mijn openbaringen niet konden begrijpen, de tijd zou komen 

dat zij, door de ontwikkeling van hun geest en de verheffing daarvan, die openbaringen zouden begrijpen 

die gebaseerd zijn op Mijn Woord van het Derde Tijdperk. 

47 U bevindt zich thans in het tijdperk waarin de Heer in de geest komt om u nieuwe leringen van zijn 

verborgen wijsheid voor te leggen. Deze tijd is nog maar nauwelijks aangebroken en u kunt zich niet 

voorstellen wat hij in petto heeft voor de geest van de mens - de stappen die de mensen op deze weg 

zetten, noch de nieuwe openbaringen die voor u bestemd zijn. De tijd van materiële wonderen, zoals jullie 

die begrijpen, is voorbij. Vandaag is je geest stomverbaasd van bewondering en liefde voor Mijn nieuwe 

werken en openbaringen. In het verleden geloofde je alleen omdat het onmogelijke mogelijk was gemaakt 

- in het aangezicht van een materieel wonder. Vandaag moeten jullie geloven vanwege de Goddelijke 
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essentie van Mijn openbaringen in jullie geest. Verlangt gij naar de wonderen uit vroegere tijden, zoals de 

rots waaruit water spoot toen hij werd aangeslagen, of het manna dat de scharen in de woestijn voor de 

hongerdood behoedde? Herinnert gij u Christus, hoe Hij blinden het gezicht teruggaf, melaatsen reinigde 

en lammen liet lopen, terwijl Hij slechts gebood, dat het geschieden zou? Herinnert gij u de doden, die Hij 

opwekte, terwijl Hij tot hen slechts zeide: Sta op! Voorwaar, Ik zeg u: al deze wonderen zullen weer 

geschieden, maar gij zult ze op een andere wijze zien geschieden, en voorwaar, hoevele daarvan verricht 

Ik op dit oogenblik onder u! 

48 In de loop der tijden ben Ik steeds meer tot u gekomen, totdat Ik mens werd om onder de mensen 

te wonen. Nu begin je aan je opgang en je zult Mij steeds meer naderen. Wie van jullie zal tenminste deze 

leringen begrijpen als het jaar 1950 aanbreekt? 

49 Jakobs ladder staat voor u, het is dat wat de aartsvader in een droom zag, het is de weg die uw ziel 

zal gaan om de Heer te bereiken. - Gij kent vele en nieuwe leringen, maar dit zal voor u geen aanleiding 

zijn om te spotten met hen die in hun onwetendheid Mij zoeken met afgodische culten. Weet gij of zij, 

hoewel zij minder weten, Mij niet meer liefhebben dan gij? De ladder waarover Ik tot u spreek is de weg 

waarlangs allen onherroepelijk tot Mij moeten komen. 

50 Mensen, de naties zijn in oorlog. Bid, en oordeel niet over hen. Hoop niet op de overwinning van 

sommigen en de ondergang van anderen, want allen zijn in een zware beproeving. 

51 Mijn liefde en mijn genade zijn met jullie. Dit is de Derde Tijd wanneer je geest opnieuw opstaat 

in verlangen naar het Licht. Ondanks de tijden die voorbijgegaan zijn, en zelfs te midden van de chaos die 

in jullie wereld heerst, zijn jullie in staat geweest om Mij te zoeken. Wie zou de ontplooiing kunnen 

verhinderen van de gaven die hij in zijn geest draagt? 

52 Laat Mijn woord in je hart doordringen, zodat het later alle mensen kan bereiken. Als je merkt dat 

Mijn stemdragers de volmaaktheid niet hebben bereikt, begrijp dan dat zelfs de eenvoudigste leer of de 

eenvoudigste doctrine die Ik jullie via hen leer, Goddelijke essentie bevat. Moedig die harten aan door uw 

geloof en vertrouwen, en waarlijk Ik zeg u, gij zult volmaakte vruchten oogsten. 

53 Wanneer dit volk Mijn Leer van de vergeestelijking in praktijk brengt, zult u een groot aantal 

vreemdelingen hierheen zien komen, die dit land zullen zien als het land van de belofte, en wanneer zij in 

zijn schoot zijn en zien hoe dit volk leeft en hoe het zijn aanbidding aan God aanbiedt, zullen zij beseffen 

dat in uw hart de vrede en het licht van de Heer leeft, maar dat het Nieuwe Jeruzalem voorbij deze wereld 

is. Zie erop toe dat uw werken niet de weg vertroebelen die hen kan leiden naar het gewenste doel, dat is 

Mijn Koninkrijk. Liefde, goede wil en broederschap moeten de middelen zijn waarmee gij uw broeders 

ontvangt, zodat er geen afkeer of wrok zal zijn tegen een broeder van een ander ras of volk. Heb lief en 

vergeef, want zo ontketenen jullie in hun harten de hoop op Mijn goddelijke vergeving. 

54 Leer bekering, berouw, vernieuwing, geduld in beproevingen en in verzoeningservaringen, en 

jullie zullen zo de bijgelovige angst voor de hel, zoals jullie die je hebben voorgesteld, vernietigen en in 

plaats daarvan een heiligdom bouwen voor Mijn Goddelijkheid en gestalte geven aan een volmaakter 

opvatting van Mijn Goddelijke Gerechtigheid in jullie. 

55 Daar Ik het was, die u leerde elkander lief te hebben en degene te vergeven, die u beledigt, heb Ik u 

ook het bewijs daarvan gegeven door Mijn werken. - Ik spreek tot jullie over hemelse manifestaties, maar 

Ik doe het in een metafoor, opdat jullie Mij beter zullen begrijpen. Ik kan u niet het gehele geestelijke 

leven openbaren, want uw verstand zou nog niet in staat zijn het te bevatten. Het is beter dat Ik jullie stap 

voor stap de weg wijs die naar de top leidt, en wanneer jullie er het minst aan denken, zullen jullie jezelf 

zien in Mijn aanwezigheid. 

56 Ik heb u tijden aangekondigd van bezoek en pijn. Maar vrees niet, want wanneer jullie ze 

voorbereid betreden, zullen jullie versteld staan van de wonderen die Ik in die dagen voor jullie in petto 

heb. Dan zullen de ongelovigen geloven. 

57 Alles wat Ik jullie in deze tijd heb geopenbaard, is voor jullie om het bekend te maken aan de 

mensheid. Dit is uw taak om te vervullen, zodat u kunt blijven opstijgen in het hiernamaals. 

58 Discipelen, waarlijk Ik zeg u, als Ik Mij in deze tijd onder u bekend heb gemaakt, dan is dat niet 

omdat de mensen Mij geroepen hebben. Ik heb je gezocht omdat dit Mijn 

Will is geweest, en daarmee heb ik een belofte vervuld. De krachten van de natuur getuigden van Mijn 

hernieuwde aanwezigheid, en sommige harten voelden het. Het waren niet de klokken die me 
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aankondigden! Hoezeer zullen de mensen zich moeten zuiveren, opdat zij Mijn tegenwoordigheid kunnen 

waarnemen! 

59 Indien de wereld Mijn woord had gehouden, zouden de ogen der mensen geen tranen behoeven te 

vergieten om Mij te aanschouwen. 

60 Ik toon u opnieuw het blad van de wet. Het is het begin en het einde van het boek dat Ik jullie op 

dit ogenblik openbaar, opdat jullie uitgerust blijven in de tijd na Mijn vertrek. 

61 Vandaag is het een kleine menigte die Mij omringt, maar morgen zullen het immense menigten 

zijn die zich rondom Mij zullen verzamelen. Onder hen zullen de Farizeeërs, de huichelaars, komen en 

fouten zoeken in Mijn Leer, om de mening van de grote massa's tegen Mijn Werk op te hitsen. Zij weten 

niet dat, voordat zij Mijn Werk zoeken, zij zelf doorzien zullen worden. 

62 Uw taak zal dan slechts zijn sereen en kalm te blijven, en de morele kracht van Mijn onderricht in 

uw werken te tonen. Als jullie je zo gedragen in de beproevingen, zullen zelfs de meest verstokte 

vervolgers bekennen dat jullie Mij wel degelijk gehoord hebben. - Ik kom om kennis over jullie uit te 

storten, want alleen met wijsheid zullen jullie dicht bij de Vader zijn. 

63 Ik geef u Mijn Woord met dezelfde geestelijke inhoud als waarmee Ik tot u sprak in het Tweede 

Tijdperk, en heb u herinnerd aan veel van Mijn leringen die u vergeten was of waarvan u zich had 

afgekeerd vanwege verkeerde interpretaties van uw voorouders. 

64 Je hebt mijn leer zo geschonden dat ik je kan zeggen: U hebt een weg gecreëerd die totaal verschilt 

van de mijne, maar waaraan u dezelfde naam hebt gegeven. Niemand anders dan ik kan je van je dwaling 

bevrijden - met woorden van leven, liefde en waarheid. 

65 Daarom, doorgrond en begrijp Mijn woord nu, terwijl je naar Mij luistert, en er zal licht in je zijn. 

Dit is het moment waarop ik jullie met volle duidelijkheid zeg dat de wedergeboorte van de ziel een feit is, 

dat zij bestaat als het licht van Goddelijke rechtvaardigheid en liefde vanaf het begin van de mensheid, 

zonder hetwelk jullie geen vooruitgang zouden kunnen boeken op de lange weg van de volmaaktheid van 

de ziel. - Ik ben het, die u gezegd heb, dat gij behoort tot het geestelijk geslacht van Abraham, dat gij 

behoort tot de groep der menschheid, die in het eene tijdperk nederzinkt, om in een ander tijdperk weder 

op te staan, op de roep van de stem van een Mijner boodschappers, en dan weder te vallen en weder op te 

staan, zooals in het tegenwoordige. 

U bent aangekomen bij het Zesde Zegel, toch zie ik in u een zware last van overtredingen als vuil van 

de mensheid. Maar jullie verheffen je boven de zonden met het geestelijk vermogen Mij te begrijpen en 

Mij aan te voelen, en met de vastbeslotenheid Mij zonder aarzelen te volgen tot het einddoel. 

66 Indien gij gelovig zijt, luister dan naar de stem van uw geweten en het zal u duidelijker schijnen; 

indien gij dit woord hier hoort, herinner u dan uw verleden, opdat gij uw leven, uw liefde en uw 

verdiensten kunt beoordelen. Het geweten zal u zeggen of u zich al dan niet aan de vervulling van uw 

opdracht hebt gewijd. Maar wees niet bang, want er zijn op aarde geen rechtvaardigen voor wie je 

beschaamd kunt worden. De enige rechtvaardige ben ik, en ik beoordeel je met liefde. 

67 vanwege uw zonden en uw onbetekenendheid onder deze mensheid heb Ik u uitschot genoemd; 

maar Ik heb u ook gezegd dat Ik van dit "uitschot" gebruik zal maken om hem als voorbeeld te stellen 

nadat Ik hem gezuiverd heb; Ik heb u ook gezegd dat Ik van dit "uitschot" gebruik zal maken om hem als 

voorbeeld te stellen nadat Ik hem gezuiverd heb; Ik heb u ook gezegd dat Ik van dit "uitschot" gebruik zal 

maken om hem als voorbeeld te stellen nadat Ik hem gezuiverd heb 

68 Vorm een gemeenschap waarin u getrouw de wet van God en de wetten van de mens in acht 

neemt, waarin zedelijkheid en opwaartse ontwikkeling van de ziel heersen. Voorwaar, Ik zeg u: Ik zie dat 

in deze tijd man en vrouw van hun wegen zijn afgeweken. 

69 Ik ontdek mannen die hun verplichtingen niet nakomen, vrouwen die het moederschap mijden en 

anderen die binnendringen in de gebieden die voor de man bestemd zijn, hoewel u in de oudheid is gezegd 

dat de man het hoofd van de vrouw is. Laat de vrouw zich hierdoor niet gedupeerd voelen, want nu zeg ik 

u dat de vrouw het hart van de man is. Zie, daarom heb Ik het huwelijk ingesteld en geheiligd, want in de 

vereniging van deze twee wezens, geestelijk gelijk, maar lichamelijk verschillend, bestaat de volmaakte 

staat. 

70 Wie twijfelt eraan dat Ik thans tot de wereld spreek, alleen omdat zijn zonde hem Mij onwaardig 

maakt? Wat zou lofwaardig in Mij zijn indien Ik slechts daar zou zijn waar slechts de rechtvaardigen zijn, 
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waar noch pijn noch onwetendheid is? Als de Vader de kinderen aanspoort verdiensten te verwerven opdat 

zij daardoor Zijn genade kunnen verkrijgen, verwerft de Vader ook verdiensten tegenover Zijn kinderen 

om het recht te hebben bemind te worden. Ik zie jullie nog steeds als kleine kinderen die ik kom helpen uit 

het slijk te trekken, jullie naar de put te brengen en jullie daarin te wassen, en jullie dan te bekleden met 

het kleed van de deugd. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 67  
1 Ik zegen al Mijn kinderen, zowel zij die Mijn onderwijzend woord horen als zij die niet aanwezig 

zijn bij deze manifestatie. Kom en hoor de Geest der Waarheid, want dit woord zal uw geestelijke staf 

zijn. Uw hart toont zich aan Mij bezwaard door leed, smarten, ondankbaarheid en teleurstellingen die zich 

in uw leven hebben opgehoopt. Neem dit woord in u op alsof het wijn is, en zijn zoetheid zal uw bitterheid 

verzachten. 

2 Sommigen genieten nog van de geneugten van de wereld in deze tijd. Anderen hebben deze valse 

genoegens echter niet gekend en hebben bij hun terugkeer in de geestelijke wereld vrede in hun geest 

gevonden. Want als jullie denken dat zij die van materiële bevredigingen en genoegens genieten, degenen 

zijn die Mij het meest nabij zijn, dan vergissen jullie je. Voorwaar, ik zeg u: zij hebben nog veel te leren. 

Maar hij die alles verwerpt wat met valse pracht schittert, is in gemeenschap met zijn Heer en verzadigt 

zich in zijn goddelijke macht. 

3 Jullie nieuwkomers, laat de Meester jullie een nieuwe lering geven; bereid je voor, zodat Ik jullie 

nieuwe openbaringen kan geven. Jullie weten dat de duur van Mijn manifestatie slechts van 1866 tot 1950 

is, en het is noodzakelijk dat Ik jullie alles vertel wat Ik voor die periode voor jullie in petto heb. Er resten 

jullie nog enkele jaren om Mij in deze vorm te horen. Als jullie er gebruik van maken, zullen jullie 

uiteindelijk de grote leringen bezitten die ik jullie beloofd heb. 

4 Heeft iemand eraan gedacht dat de "arbeiders" na 1950 zullen rusten van hun arbeid? Waarlijk ik 

zeg u, dan zal de strijd pas beginnen! Mijn discipelen moeten dan meesters worden, opdat de scharen hen 

zullen zoeken zoals zij Mij hebben gezocht. De zieners zullen zich vervolmaken zodat zij grote profeten 

kunnen worden voor de ogen van het volk, en gij allen moet u voorbereiden om de inspiratie van de 

Heilige Geest te ontvangen. U moet blijven samenkomen, opdat de mensen u opzoeken, aangetrokken 

door de spiritualiteit en de toewijding van uw samenkomsten, en door uw werken van liefde en 

barmhartigheid. 

5 Denk aan deze gebeurtenissen die jullie te wachten staan en die moeten komen omdat het in Mijn 

Woord is voorzegd. Dan zal je geweten je zeggen of je over Mijn leer hebt nagedacht, of je ze hebt 

doorgrond en begrepen, en of je je voorbereidt op deze tijd van strijd. 

6 Dit volk zal nieuwe patriarchen voortbrengen, onder wier leiding deugdzame families zullen 

ontstaan, die een voorbeeld zullen zijn voor de rest. Er zullen ook martelaren zijn; dit zullen zij zijn die, 

terwijl zij hun zending vervullen, de aanvallen, vervolgingen en spotternij van de mensen moeten 

verdragen - zij die ontberingen en ontberingen moeten lijden om hun naasten te dienen. 

7 Alles is voorbereid op de eindstrijd, waarna één leer zal overblijven, namelijk deze waarheid die Ik 

u leer en die Ik u door de eeuwen heen heb geopenbaard - als de wet van de geest, vol van wijsheid, 

rechtvaardigheid en liefde. 

8 Uw werken en uw gedrag moeten steeds zuiverder worden en gij behoeft niet te vrezen aan justitie 

te worden overgeleverd in de tijd van laster en vervolging tegen u, indien de vervulling van uw zending in 

overeenstemming is met wat ik u heb geleerd. 

9 Opdat het licht van Mijn Geest in jullie geesten zal schijnen tijdens jullie bijeenkomsten, moeten 

jullie leren om stilte te bewaren en een innerlijke bijeenkomst te houden zoals jullie nog nooit hebben 

gehad; dan zullen jullie werkelijk Mijn aanwezigheid voelen en Mijn wonderen, Mijn geesten van licht 

zullen jullie sterken en verlichten. Maar wee degenen die Mijn waarheid voor bedrog verruilen! 

10 Begrijp hoe groot Mijn werk is, en hoe weinig waarde jullie eraan hechten. Indien gij zeer 

verkwikt zijt geweest door Mij te horen door de mond van de stemdrager, waarlijk, Ik zeg u dat Ik een 

volmaakter vorm voor u gereed heb, die waarin gij Mij rechtstreeks in uw gedachten ontvangt. Mijn 

onderricht zal dan zuiver, luid en goddelijk tot u komen, omdat het niet door de mond van de stemdrager is 

gegaan. 

11 Wees niet verward als ik u zeg dat ik opnieuw sta voor rechters, tribunalen en leraren van de wet. 

Waarlijk, Ik zeg u, dat Ik in velen van hen die Mij thans volgen, een tribunaal heb gevonden en voor een 

rechter heb gestaan! Morgen zullen de mensen Mij in u oordelen. Daarom vraag ik u, dat uw werken goed 

zullen zijn, opdat zij, in plaats van deze waarheid te loochenen, hun wegen zullen beteren en haar zullen 

belijden, in plaats van haar te veroordelen. 
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12 Wat heb ik u veel moeten toespreken in deze tijd! Waarlijk, Ik zeg u, indien gij wist, hoe Mijn 

woord te gebruiken, zoudt gij aan één lering genoeg hebben, om u ermede te voeden. Maar na enkele 

ogenblikken, nadat gij naar Mij geluisterd hebt, hebt gij Mijn vrede niet meer bewaard, noch hebt gij Mijn 

barmhartigheid onder uw broeders geopenbaard. 

13 Herrijs tot het leven van genade door te eten van het voedsel dat ik jullie in deze tijd heb gebracht. 

Begrijpt gij niet dat gij het spoor van uw voetstappen in de wereld moet achterlaten? Vandaag wil Ik dat 

dat spoor de massa's leidt naar Mijn Goddelijke Aanwezigheid. Kom op wegen van licht, van vrede, van 

broederschap, en gij zult Mij weldra vinden. Laat u niet ontmoedigen als u soms op een hindernis stuit, of 

als uw voet zich verwondt aan de doornen van het pad. Voorwaar, Ik zeg u, als uw geloof niet wankelt, zal 

het u niet ontbreken aan kristalhelder water dat uw dorst lest, want gij zult u voeden met Mijn woord. 

14 Indien gij u sterk gevoelt en ziet dat uw broeders aan uw zijde slechts met tegenspoed hun weg 

gaan, voelt u dan niet verheven, want gij zoudt in de grove dwaling der ijdelheid vervallen en gelijken op 

de worm die zwelt van het vocht der aarde. In Mijn nieuwe volk zullen koningen noch heren opstaan. Elk 

slecht zaad zal uit uw hart worden verwijderd, opdat gij Mijn profeten moogt zijn. 

15 Wees niet tevreden dat je gered bent van de onveilige paden. Ga en zoek de verlorenen, zodat je ze 

kunt redden. Wees nederig, geef ruimte aan barmhartigheid, word mensen van goede wil, dan zul je in 

staat zijn je missie te vervullen. 

16 Er zijn er velen die in zichzelf tot Mij zeggen: "Heer, ik sta op het punt te vervullen". Hierop 

antwoord ik hem dat hij nauwelijks klaar is om te leren hoe een taak te vervullen. Je bent nog niet 

standvastig genoeg op de weg. Ik moet jullie vaak sterken door Mijn voorbeeld en dat van Mijn apostelen. 

17 In het Tweede Tijdperk gaf de mensheid Mij een kruis van hout, waarmee de mensen Mij tot het 

martelaarschap veroordeelden. Maar op Mijn geest droeg Ik een andere, zwaardere en bloediger: die van 

jullie onvolmaaktheden en die van jullie ondankbaarheid. 

18 Zouden jullie in staat zijn een kruis van liefde en opoffering voor je naaste op je rug te dragen en 

zo Mijn Aanwezigheid binnen te gaan? Zie, hiervoor heb Ik jullie naar de aarde gezonden; daarom zal 

jullie terugkeer plaatsvinden wanneer jullie voor Mij komen met een vervulde zending. Dit kruis zal de 

sleutel zijn die voor u de poorten van het beloofde Koninkrijk zal openen. 

19 Als de scharen u kwetsen en u bespotten terwijl u met uw kruis op de levensweg loopt, die uw weg 

van bitterheid is, denk dan aan wat u Jezus hebt aangedaan en bedenk wat Hij u heeft aangedaan: vergeef 

u. 

20 Met welk een vrees horen sommige van Mijn kinderen dit woord dat komt van de lippen van de 

menselijke stemdrager, en dat is omdat zij weten dat het is ingegeven door de Heilige Geest, en onder de 

aanwezigen zijn er die getuige waren van het einde van Sodom en Gomorra en later van de verwoesting 

van Jeruzalem. 

21 Wanneer gij deze openbaringen hoort, bedenkt dan, dat gij lang op aarde hebt geleefd, en toch is 

het resultaat, dat gij Mij voorlegt, mager. - In vroegere tijden schonk Ik u tijdelijke goederen in overvloed, 

opdat gij in die rijkdom een teken van geestelijke rijkdom zoudt zien. Vandaag zie je je materiële reistas 

leeg, want deze schatten zijn voor jou niet meer nodig, de tijd van materiële rijkdom is voor jou voorbij. 

22 Christus kwam tot u, en zijn lichaam was na de geboorte niet in linnen of zijde gewikkeld. Slechts 

een enkel lichaamskleed bedekte Zijn lichaam. Toch bracht Hij in Zijn woorden een schat en 

vertegenwoordigde een koninkrijk dat machtiger was dan enig ander op aarde. - Gij waart traag van 

begrip, omdat gij de goederen dezer wereld zeer liefhadt en de reinheid der ziel niet liefhadt. Maar 

vandaag leven jullie in een nieuwe tijd en hebben jullie een nieuwe kans voor jullie geest om op te stijgen, 

om menselijke zwakheden te overwinnen en om alle geestelijke rijkdom waarmee hij is begiftigd tot bloei 

te brengen. 

23 Door jullie evolutie zijn jullie volwassen, en toch voelen jullie je te onhandig om de eerste stappen 

in deze nieuwe tijd te zetten. Daarom ben Ik gekomen en heb Mijzelf bekend gemaakt door jullie geesten, 

om jullie te leren vooruit te gaan op het pad van jullie geestelijke ontwikkeling. 

24 Zie hoe de mannen, de vrouwen en de kinderen zich verzamelen rond de religieuze 

gemeenschappen en sekten, en hoewel het licht van Mijn Geest is uitgestort op alle vlees en op iedere 

geest, slapen zij in het aangezicht van de werkelijkheid van deze tijd. 
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25 Hoeveel beproevingen moet je doorstaan voordat je geen minachting voelt voor de armen, noch 

afkeer voor de ziekten die jij weerzinwekkend noemt! Wie kan weten of die melaatse die zijn hand naar u 

uitstrekte en van wie u zich in afschuw afwendde, niet uw vader of uw zoon in een andere incarnatie was? 

26 Gij verwekt kinderen naar uw vlees, maar Ik ben het die de geesten verdeel onder de families, 

stammen, naties en werelden, en in deze rechtvaardigheid, die ontoegankelijk is voor de mensen, wordt 

Mijn liefde geopenbaard. 

27 Mensen, maak gebruik van deze tijd die Ik jullie heb gegeven, hij is kostbaar en cruciaal voor jullie 

geest. Mijn sonore en luide stem heeft je uit je lethargie gewekt. Voor Mij is niemand belast met schuld, 

allen heb Ik gelijkelijk liefgehad. Begin elkaar lief te hebben, zodat de mensheid eindelijk verzoend kan 

worden in Mijn Wet en het Goddelijke Gebod kan vervullen dat u zegt: Heb elkander lief. 

28 Hoe is het mogelijk dat de volkeren die zich christenen noemen zichzelf door oorlog vernietigen en 

zelfs bidden voordat zij hun broeders gaan doden, Mij vragen hen de overwinning over hun vijanden te 

geven? Kan Mijn zaad bestaan waar in plaats van liefde haat is, en in plaats van vergeving wraak? 

29 Het is noodzakelijk dat Mijn profeten opnieuw opstaan om de mensheid te vermanen. Want terwijl 

er volkeren zijn die zichzelf vernietigen, verblind door eerzucht en geweld, vrezen zij die Mijn licht 

hebben ontvangen en de mensheid onpartijdig oordelen, hun taak op zich te nemen en de Blijde 

Boodschap te verspreiden. Als deze mensheid wist hoe te bidden met de geest, zou zij Mijn Stem horen, 

zou zij Mijn inspiratie ontvangen. Maar telkens wanneer zij bidt, ligt er een sluier over haar (geestelijke) 

ogen die het licht van Mijn Aanwezigheid voor haar verbergt. Ik moet tot de mensen komen op de 

ogenblikken dat hun lichaam in rust is, om hun geest op te wekken, om hem te roepen en tot hem te 

spreken. Het is Christus die als een dief in de diepe nacht je hart binnenkomt om er Zijn zaad van liefde in 

te zaaien. 

30 Hoort, discipelen, en verstaat: geeft niet door uw onverschilligheid aanleiding aan de Meester, 

wanneer Hij de tijd van deze manifestatie beëindigt, te zeggen dat Hij tevergeefs gesproken heeft. Maar als 

u deze tijd niet benut, zult u moeten wenen om uw ondankbaarheid. Dikwijls zal wanhoop u overweldigen 

en ziekte u prostreren, hoewel u een bron van gezondheid binnen uw bereik had, die u niet wilde 

gebruiken. Alleen Mijn barmhartigheid zal u kunnen redden; om het te verdienen heb Ik u geleerd uw 

brood te delen met de hongerigen. 

31 Begrijp de goddelijke barmhartigheid die tot uw hart komt, zodat u allen als uw broeders en zusters 

kunt beschouwen. 

32 Ik houd u niet af van uw menselijke plichten, maar Ik zeg u met nadruk, dat gij u ook met de leer 

van de Vader moet bezighouden, opdat uw geest volmaakt moge worden in het doen van werken, die Mij 

welgevallig zijn. 

33 Vandaag daalt Mijn Goddelijke Straal af naar jullie wereld, en zij is in het hele universum, 

vibrerend in elk schepsel. Bij sommigen is het intuïtie, bij anderen inspiratie, en bij weer anderen het 

menselijk woord, zoals onder u gebeurt. 

34 Deze muren en dit dak vervullen slechts de taak u te beschermen tegen de ontberingen van het 

weer en tegen de nieuwsgierige of opdringerige blikken van uw broeders. Deze mannen en vrouwen door 

wie Ik u Mijn Woord geef, hebben niets Goddelijks in zich, zij zijn even menselijk als u, en de zetel 

waarop zij rusten is niet Mijn troon, noch is het Mijn rechterstoel. Dit bankje dient alleen om de 

stemdrager te ondersteunen tijdens zijn vervoering. 

35 Ik kom om een koninkrijk van liefde in jullie harten te vestigen. Maar opdat de fundamenten van 

dit Koninkrijk onverwoestbaar en eeuwig zullen zijn, heb Ik u de leringen van de Geest geopenbaard, 

zonder de kennis waarvan gij slechts dwaalleer zoudt stichten. 

36 Tot het jaar 1950 zul je dit woord hebben. Daarna zal ik deze planeet aan jullie overlaten voor de 

vervulling van jullie missie, niet alleen de aarde, maar ook de geestelijke ruimte. 

37 Op het ogenblik van jullie innerlijke bijeenkomst en gebed ben Ik tot jullie gekomen om jullie te 

strelen en jullie Mijn aanwezigheid te laten voelen, opdat jullie zullen ervaren dat de vereniging van geest 

met geest de waarheid is. Zo hebben jullie geleerd Mijn komst te verwachten telkens wanneer Ik Mijzelf 

bekend maak en tot jullie Mijn Woord richt. 

38 Uw hart is in vrede, en gij houdt dankbaarheid in uw geest, omdat gij u herinnert dat, toen Ik u 

riep, uw geweten u beschuldigde: "Gij zijt onwaardig." Maar toen hoorden jullie Mijn stem tot jullie 



U 67 

86 

zeggen: "Ik heb jullie lief, kom tot Mij, jullie zijn Mijn uitverkorenen, Ik vergeef jullie." Toen bloeide het 

geloof op in jullie harten en de liefde voor de Meester. 

39 In uw geest heb Ik deze erfenis gelegd; op deze fundamenten laat Ik Mijn Werk rusten, dat geen 

zwakke fundamenten mag hebben. Dit licht zal niet doven, want Ik heb het voordien in uw harten 

ontstoken; deze leer zal niet vergaan, want Ik heb u voordien gezuiverd. 

40 Denk niet dat jullie Mijn werk op aarde onderhouden; het is het werk dat jullie onderhoudt. 

41 Begrijp je waarom Ik eenvoudige en ongeschoolde harten koos om de eerste gemeenschappen voor 

te zitten? Want al zouden zij nog zoveel onvolkomenheden aan Mijn werk toevoegen, het zou zijn essentie 

niet verliezen en Mijn gerechtigheid zou op het juiste moment komen om het graan te maaien en het koren 

van elk onkruid te scheiden. Maar vergeet niet dat Ik u gezegd heb dat de eersten de laatsten zullen zijn en 

de laatsten de eersten, want van generatie op generatie zullen leerlingen opstaan wier ontwikkeling, 

vergeestelijking en begrip hen in staat zullen stellen grote vooruitgang te boeken op het geestelijke pad. 

42 Jullie hebben gezworen Mij op deze wijze te volgen, maar Ik zeg jullie dat het niet nodig was dat 

jullie een gelofte aflegden. Want welke man, hier gekomen van de weg van het lijden, zou daar naar willen 

terugkeren? 

43 Ik plavei de weg van het ware leven voor je, waar vrede woont. Je creëert onheilspellende paden 

die je markeert met je tranen en je bloed. 

44 Ik geef jullie Mijn instructies in een taal die zelfs de meest ongeschoolden kunnen begrijpen, want 

Ik spreek niet tot jullie in onbekende uitdrukkingen of met wetenschappelijke woorden. Ik gebruik 

eenvoudige woorden, want Ik ben het Woord van liefde dat spreekt tot elke geest en elk hart. Ik wil dat 

jullie - wanneer Ik niet meer in deze vorm tot jullie spreek - de geestelijke inhoud van deze wijsheid 

hebben gebruikt, zodat jullie haar morgen aan de mensheid kunnen overdragen met de waarheid en 

wijsheid die zij bevat. 

45 De paden worden nu geplaveid, zodat de mensheid zich op verschillende plaatsen op aarde kan 

begeven op zoek naar het stralende baken van deze Leer, die weldra het ideaal van iedere geest zal zijn. 

Uw hele wezen bereidt zich nu voor om te getuigen van Mijn woord: het verstand, het hart en de lippen, 

zodat u zult zijn als een zuivere bron waaruit deze kristallen wateren hun verfrissende geur onder de 

mensen doen vloeien. 

46 Vervul je lot! Wens niet tot Mij terug te keren, zonder eerst de weg afgelegd te hebben, die Ik u 

getoond heb, want gij zoudt de pijn lijden, vlekken in uw ziel te zien, die zij nog niet heeft afgewassen, 

omdat zij het einde van haar verzoening nog niet heeft bereikt. De reïncarnaties zijn over jullie 

heengegaan, maar velen van jullie hebben de oneindige genade en liefde die de Vader jullie daarmee heeft 

geschonken niet op prijs gesteld. Onthoud: hoe groter het aantal kansen, hoe groter uw 

verantwoordelijkheid, en als deze kansen niet worden benut, zal met elke kans de last van boetedoening en 

compenserende gerechtigheid toenemen. Dit is de last waarvan vele wezens het ondraaglijke gewicht niet 

begrijpen, en die alleen Mijn Leer u kan openbaren. 

47 Mijn leer wil jullie meesters maken van dit vergankelijke koninkrijk, zodat het jullie niet 

overheerst. Ik wil niet dat jullie, wanneer jullie in het gewaad van de Geest Mijn Aanwezigheid 

binnengaan, tegen Mij zeggen: "Vader, waarom hebt U mij weggeroepen toen ik nog op aarde wilde 

leven?" - Hoe zelden tonen jullie je instemming met Mijn wil! 

48 Heden zeg Ik tot hen, die Ik in deze tijd beginnelingen en discipelen heb genoemd, dat niemand 

Mij zal bereiken zonder eerst de weg te hebben afgelegd, die zijn geest is aangewezen om tot volle 

ontplooiing te komen. - Dit is een tijd van genoegdoening en gerechtigheid. Ik alleen ken het oordeel over 

een ieder. Elke misstap uit het verleden wordt vandaag goedgemaakt. Het volstaat u te zeggen dat Hij, die 

in het verleden aan zijn medemensen de dood heeft gegeven, nu moest komen (naar de aarde) om de 

doden (geestelijk) tot leven te wekken. 

49 Gezegende kinderen, ik ken jullie gebed en versta jullie taal. De mensen houden geen rekening met 

u, omdat zij u klein en zwak achten, zodat de geest die in u schuilt, lijdt. 

50 Oude mannen, jullie zijn gebogen door het gewicht van de tijd en de strijd; jullie lippen zwijgen, 

jullie hart is bedroefd. U hebt veel geleerd in het leven; u kunt niet langer hopen op de glorie van de 

wereld, want uw jeugd ligt achter u, en u stelt uw hoop alleen op het leven dat uw ziel wacht na de dood. 

Je voelt je nutteloos omdat je broers denken dat je nergens goed voor bent, omdat je lichamelijk niet 
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meewerkt. Maar jullie weten dat er een licht brandt in jullie harten en er is een boek (van ervaring). Ik, 

jullie Meester, begrijp jullie, ken jullie hart en zeg tot jullie: Spreek tot Mij, besef hoe Mijn Liefde jullie 

omhult. Wacht rustig op het uur van de terugroeping. Maak je geen zorgen. Het ware leven wacht daar op 

je, eeuwige jeugd. 

51 Meisjes, ik begrijp jullie alleen. Je hart is opengegaan voor het leven als een kelk met bloemen. Je 

droomt van liefde, van tederheid, van geluk. Maar Ik zeg u: droom niet langer, ontwaak, want gij moet u 

goed voorbereiden opdat gij de verheven taak kunt vervullen die u wacht, en gij moet zeer sterk worden 

om uw kelk van lijden te ledigen. Maar als je hart liefheeft, is het in deze liefde dat je de steun en troost 

zult vinden voor je reis door het leven. 

52 In deze tijd van herstel zal Mijn gerechtigheid diepe sporen achterlaten in de mensen. De mensen 

zullen rekenschap moeten afleggen van al hun werken. Zij die hun ogen geopend hebben voor de waarheid 

op deze aarde zullen "waken" en bidden voor allen, want als de mensen niet opstaan in gebed te midden 

van de verwarring, zal chaos heersen in de wereld. Deze momenten hier zijn ook gewijd aan "kijken". Gij, 

mensen, die belast zijt met het geestelijk gebed, opdat gij verdienste moogt verwerven voor de vrede - 

wendt u af van nutteloosheid en kwaad en bereidt uw ziel meer en meer voor. 

53 Het is noodzakelijk dat er op aarde een leger van vredessoldaten wordt voorbereid om te strijden 

tegen haat en zonde totdat zij zijn uitgeroeid. Het is dit leger dat ik nu aan het verzamelen en vormen ben, 

en dat zal bestaan uit zichtbare en onzichtbare wezens. Mijn apostel Johannes had de gave om het te 

aanschouwen in zijn openbaring. 

54 Spoedig zullen Mijn legioenen gereed zijn en zullen de velden van dood en verlatenheid innemen. 

Hun komst zal zijn als een wervelwind die de harten der mensen zal doen schudden. Storm zal in elk van 

hen heersen, en slechts een baken zal licht geven in de duisternis van die dagen, en dat baken zal Ik zijn. 

Alle kinderen van dit volk die er niet voor kiezen de taak te vervullen die Ik hun heb toevertrouwd toen Ik 

hen naar de aarde zond, zullen worden teruggeroepen naar de geestelijke vallei om plaats te maken voor 

hen die moeten strijden. Later zullen zij die zijn overgestoken in de Geest beginnen te werken, maar hun 

inspanning zal groter moeten zijn. 

55 Zij die gehoorzaam hun taak vervullen zullen niets vrezen, want het licht van het goddelijke baken 

zal hun wegen verlichten te midden van de storm. Er zal niets zijn dat hen kan doen falen of ineenstorten. 

56 Gezegend zijn zij die deze tijd weten te gebruiken als een boetedoening, want zij zullen ongedeerd 

uit deze strijd tevoorschijn komen. Maar zij die nog de schatten der aarde liefhebben en streven naar de 

hoogste standen en de heerlijkheid van de wereld, zij zullen hun boetedoening met de grootste pijn in hun 

ziel moeten doorstaan. 

57 Wat zullen zij aan de Vader kunnen aanbieden die alleen de wereld hebben liefgehad? Wat zullen 

zij kunnen antwoorden, wanneer zij in de geest komen voor Hem, die hen zo liefhad en die hun zovele 

gelegenheden tot hun verlossing bood? 

58 Jullie hadden allemaal voorbereid moeten zijn op die tijd. Bedenk dat Mijn gezanten zelfs voor u 

hun leven hebben gegeven om Mijn gerechtigheid te verkondigen. Je hebt weinig acht geslagen op die 

stemmen, alleen omdat je geloofde dat ze ver van de waarheid waren. Maar zie, de stemmen van 

boodschappers en profeten verheffen zich en weerklinken met nog grotere urgentie in deze tijd. Waarlijk, 

Ik zeg u: indien deze boodschappen door de mensen aandachtig worden beluisterd en met geloof worden 

bestudeerd, zal Ik Mijn nieuwe profeten zenden om hun datgene aan te kondigen wat na deze tijd komt, en 

omwille van de vroegere profeten zullen zij die nog moeten komen, geloof vinden. 

59 Gezegend is hij die vrede heeft in zijn leven en deze gebruikt om werken van barmhartigheid te 

doen voor zijn broeders. Zalig is hij die, hoewel hij pijn in zijn hart draagt, zichzelf vergeet om zijn naaste 

te troosten. Deze leeft naar het voorbeeld van Jezus, toen Hij gebogen onder het gewicht van het kruis Zijn 

weg ging en zelfs toen de scharen troostte, genas en vergaf. 

60 De profeet Elia, de voorloper, de voorbode van het derde tijdperk, bemiddelt voor zijn kudde, bidt 

voor hen die niet weten hoe te bidden, en bedekt met zijn mantel de vlek van de zondaar in de hoop op zijn 

vernieuwing. Elia wapent zijn scharen, zijn legers, om de duisternis te bestrijden die is ontstaan door 

onwetendheid, zonde, fanatisme en het materialisme van de mensheid. 

61 Zelfs voor één "laatste" onder u, telkens wanneer Ik u Mijn Woord verkondig, is er een feest in 

Mijn Koninkrijk, een feest waaraan u allen deel hebt. Als jullie eens wisten hoeveel vreugde er in de 
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Meester is als iemand voor de eerste keer naar Mijn leer komt luisteren, ook al is er in zijn hart twijfel, 

hardvochtigheid en zelfs spot! - Mijn Woord weet alle menselijke zwakheden te overwinnen. 

Vandaag vraagt een hart Mij: "Als U Christus bent, waarom blijft U dan in deze armoede?" Maar de 

Meester moet tot hem zeggen: "Wanneer heb Ik Mijzelf in jouw wereld tot Koning gekroond? Wanneer 

heb ik op aarde in paleizen gewoond? Ooit leefde Ik onder de mensen, opdat jullie Mij zouden kennen als 

een mens, en Ik heb jullie Mijn volmaakte nederigheid en zachtmoedigheid laten zien. Ik ben Koning, 

maar de mensen hebben Mijn kroon niet gemaakt, die is gemaakt van wijsheid. Mijn kroon is dat licht dat 

schijnt in de Goddelijke Geest van de Schepper, en de stralen die het uitzendt vallen in uw geest - niet 

opdat gij u koningen waant, maar opdat gij, wetende de grootheid die God in uw geest heeft gelegd, in 

staat moogt zijn nederig te zijn met de ware nederigheid die Ik u door Jezus heb geleerd toen Ik u zei: "Ik 

ben de Weg, de Waarheid en het Leven." 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 68  
1 Ik kom om de kudde van Elijah te onderwijzen. Mijn woord is voor dit volk wat het manna was 

voor het volk van Israël in de woestijn. Uw geest zocht tevergeefs naar waarheid in de wegen van het 

leven gedurende deze tijd, totdat gij eindelijk de stem van uw Heer hoorde. Ik ben de Wanderer, de 

Vreemdeling die klopte op de deuren van de harten. In plaats van Mijn Aanwezigheid te voelen, zijn de 

mensen doorgegaan met zich over te geven aan hun zorgen, aan hun ambitieuze doelen of aan hun lijden. 

Jullie die Mijn Aanwezigheid hebben gevoeld en Mijn stem hebben gehoord, hebben versterking 

ontvangen om de ups en downs van het leven te doorstaan, en het licht om te begrijpen dat de bezittingen 

van de wereld geen paradijs zijn, dat hier niet het Beloofde Land is, dat de wereld nu een droevig 

tranendal is, een land van verbanning en boetedoening. 

In het geestelijke rijk zullen jullie ware vrede en waar geluk vinden, waar Ik met jullie de vreugdevolle 

feesten van jullie komst zal vieren. Iedereen die verlangt naar ware vrede moet die zoeken in Mijn 

waarheid, op Mijn manier. Tevergeefs streven de mensen naar een "kroon" of een "troon", in de 

overtuiging dat zij door het bereiken daarvan vrede hebben bereikt. Ik zeg jullie dat de tijd van koningen 

voorbij is. Mijn gerechtigheid is tot de mensen gekomen. 

2 Ik, jullie Koning, heb jullie geleerd dat er op aarde geen andere kroon is dan die van doornen, en 

geen andere troon dan het kruis. En alles wat jij Jezus aandeed, leed Hij uit liefde voor jou. Vandaag, nu ik 

ben teruggekeerd en u opnieuw in de wereld ontmoet, beschuldig ik u niet van dat bloed. Ik kom vol liefde 

en vergeving voor jullie, om Mijzelf bekend te maken onder de nederigen, onder deze eenvoudige 

kinderen die Mijn komst in deze vorm niet hebben begrepen. 

3 Ik heb u onttrokken aan het bederf van uw leven en u gezuiverd van uw vlekken, u tot discipelen 

geroepen, u een kostbaar zaad toevertrouwd en u "Mijn arbeiders" genoemd. Ik heb u opgedragen dit zaad 

met toewijding te bewaken, want wie het verliest, zal er armer door worden dan voorheen. 

4 Volk, dit is de tijd waarin u moet wandelen op de weg van Mijn Wet, opdat de val van vroegere 

tijden zich niet herhaalt, toen de zwakheden en vallen van het volk Israël de hindernissen waren die het de 

andere volken onmogelijk maakten de ware God te aanbidden. 

5 Het licht van de Heilige Geest verlicht uw geest, zodat gij alles kunt doorgronden wat Ik u 

openbaren zal en gij uw broeders bevredigend kunt antwoorden. Denk niet dat ik je aan je lot overlaat, met 

alleen wat je je herinnert van wat ik je geleerd heb. Wat kun je aan de mensen doorgeven zonder mijn 

hulp? Welke bewijzen kun je geven zonder Mijn hulp? Maar als jullie vertrouwen hebben in Mijn macht 

en Mijn steun, en toegerust zijn, zullen jullie in staat zijn zieken te genezen, ongelovigen te overtuigen, en 

doden op te wekken. Gij zult sommigen zoeken en anderen ontvangen, en de blijde boodschap zal aan de 

mensen worden verkondigd, dat Ik Mijzelf heb bekend gemaakt door het menselijk verstandsorgaan. 

6 Tot de laatste dag van het jaar 1950, wanneer Ik Mijn woord zal intrekken, zal Ik Mijn boodschap 

van vrede en liefde aan de mensen blijven verkondigen. Mijn manifestatie en Mijn woord van deze tijd 

zullen de mensheid beroeren, de religieuze gemeenschappen zullen zelfs op hun grondvesten schudden, en 

zelfs de wetenschap, nieuwsgierig, zal stilstaan om te onderzoeken. 

7 Hier is de waarheid, waarvan gij voorzag, dat zij in deze tijd onverhuld tot u zou komen; maar gij 

hebt niet geloofd, dat gij haar zoudt vinden in deze eenvoud, waarin zij zich openbaart, veel minder nog in 

deze vorm. Maar hier is het, vorm je eigen oordeel erover! 

8 Ik heb tot u gesproken in een voor de mens begrijpelijke taal, soms figuurlijk en in gelijkenissen, 

soms met volle duidelijkheid. Grote waarheden zal Ik jullie nog steeds openbaren door middel van 

verschillende stemdragers, want één alleen zou niet voldoende zijn om de boodschap van Mijn 

Goddelijkheid over te brengen. 

9 Je komt van verre oorden, je reistas is leeg, en in plaats daarvan is je hart vol zorgen. Maar toen je 

die hemelse stem hoorde en Ik je verwelkomde, zag je je levensweg opklaren en vrede, ware vrede, je hart 

binnentreden. 

10 Toen jullie mijn woord hoorden door het menselijk verstandsorgaan, werden jullie je ervan bewust 

dat dit de Derde Tijd is, dat mijn verkondiging in deze vorm kort zal zijn, en daarom moeten jullie gebruik 

maken van deze leer. 
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11 Je raadpleegt je geweten, en het antwoordt dat je afgedwaald bent. Dan voel je een oneindige 

verrukking bij het besef dat het een waar wonder was dat je de weg vond die je zo ver weg had gewaand. 

De reden hiervoor is dat er geen grenzen zijn aan het geloof; voor berouw is een snik genoeg, voor gebed 

een moment van verheffing, en voor vernieuwing vindt men altijd wel een gelegenheid tot herstel. 

12 Toen je de "laatste" was om in de kring van je broeders te komen, voelde je je onwaardig om bij 

hen te zijn en beschouwde je hen als superieure wezens. Later, door je volharding, je geloof en je liefde, 

kwam je tussen de discipelen te zitten. Eenmaal op die plaats, behielden sommigen hun nederigheid, 

terwijl anderen, bij gebrek aan inzicht in Mijn Leer, vervuld werden met ijdelheid, zich meesters waanden 

en zelfs een lage achting hadden voor hen die zij voorheen bewonderd en benijd hadden. Ik moest hen 

berispen en vermanen, maar zoals Ik jullie zeg dat jullie alleen diegenen tot voorbeeld moeten nemen die 

jullie goede voorbeelden geven, zo moeten jullie ook erkennen hoe Ik zelfs de ongehoorzamen en 

ondankbaren gebruik om jullie leringen van grote wijsheid te geven. 

13 Sommigen zijn bereid terug te keren op het pad van gehoorzaamheid bij het eerste 

waarschuwingsteken van Mijn gerechtigheid. Maar er zijn er ook die in hun hoogmoed Mijn geboden 

ontheiligen en de wet veronachtzamen. Mijn Woord wordt dan gedetailleerd en ondubbelzinnig, zodat de 

mens kan begrijpen dat het nederigheid en gehoorzaamheid aan Mijn geboden is die jullie dichter bij Mij 

brengt. 

14 Discipelen, aanschouw het licht dat tot u komt; het is de weerkaatsing van de lichten van het 

Nieuwe Jeruzalem dat u zijn boodschap uit de oneindigheid zendt. 

15 Deze natie, waarin Mijn Woord zich bekend heeft gemaakt, is niet het Nieuwe Jeruzalem dat 

Johannes zag met de ogen van de Geest toen hij profeteerde: "En ik, Johannes, zag de Heilige Stad, het 

Nieuwe Jeruzalem, nederdalen uit de Hemel als een bruid die versierd is voor haar echtgenoot"; niettemin 

zal deze natie een symbool zijn van die Geestelijke Stad. Haar inwoners zullen voorbereid zijn, uit haar 

harten zal vrede vloeien en een welkomstgroet aan allen die aan haar deuren kloppen, uit haar geest zal het 

licht stralen dat de conflicten oplost die de mensheid in verwarring brengen, en uit haar aanbidding van 

God zal het voorbeeld van vergeestelijking en verheffing voor andere volkeren voortkomen. 

16 Vandaag twijfelt gij nog of deze natie zulk een bestemming kan vervullen, en deze twijfel steekt de 

kop op in uw hart wanneer gij ziet dat gij gematerialiseerd zijt, gehecht aan de genoegens van de wereld, 

hoewel gij de Goddelijke Meester hoort en u Zijn discipelen noemt. 

17 Begrijp, dat Ik jullie niet overhaast op het pad van Mijn leer heb willen brengen, maar dat Ik jullie 

ook heb gezegd niet te stoppen. Ben je bang voor de oordelen van de mensen? Ben je bang voor de 

kwellingen die je zou kunnen ondergaan terwille van Mijn Zaak? Voorwaar, Ik zeg u: er zal geen 

doornenkroon om uw slapen worden gewonden, noch zult gij een zwaar kruis dragen onder de geselslagen 

en de vuistslagen van een bloeddorstige schare. 

18 Heb uw medemensen lief, zaai overal Mijn barmhartigheid; maar wees nooit verbitterd omdat de 

mensen de dienst die gij hun bewijst slecht belonen. Denk aan het voorbeeld van Jezus! 

19 De weg die Ik in het verleden in Mijn bloed voor jullie heb uitgestippeld, heb Ik vandaag met Mijn 

licht voor jullie uitgestippeld. Maar zet er geen smet op, laat geen spoor van onvolmaaktheid of 

oneerlijkheid achter, want dan zullen de mensen morgen zeggen, dat Hij, die toen sprak, een bedrieger 

was. 

20 Daag Mijn Goddelijke gerechtigheid niet uit door ongehoorzaamheid of overtredingen van Mijn 

Wet. Noch aanleiding geven voor aardse gerechtigheid om over u te komen voor oneerlijke daden. 

21 Ik wil dat uw geest zich in deze tijd bekend maakt en overvloeit, zonder dat zijn lichaam een 

hindernis is om hem buiten te houden of een sluier om hem te verbergen, en dat elk woord dat van zijn 

lippen komt vol leven is. 

22 Geliefde mensen, voor jullie behoort het Tweede Tijdperk tot het verleden, voor Mij is het heden. 

Judea is vandaag niet de plaats van Mijn manifestaties, Jeruzalem is niet de stad die haar Verlosser 

verwelkomt met psalmen en olijftakken. Het is een andere plaats in de wereld waar ik mij vandaag bevind, 

maar het zijn dezelfde mensen, dezelfde geesten. Nu is uw hart de stad, en uw psalmen en olijftakken zijn 

innerlijke verblijding. 

23 Nu ben ik niet omringd door Petrus, Andreas, Johannes, Jacobus, Bartholomeüs, Filippus en de 

andere discipelen; zij hebben hun zending volbracht en jullie hun voorbeeld nagelaten; vandaag bereid ik 
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grote scharen discipelen voor. Het is duidelijk dat je je spirituele gaven voelt: Bij sommigen komt de gave 

van profetie tot uiting in geestelijke visioenen en dromen, bij anderen in de gave van het woord, bij weer 

anderen in de gave van inspiratie, geestelijke verhandelingen en genezing. Maar in u allen bestaan 

dezelfde vermogens, die u kunt ontwikkelen door uw werken van liefde voor uw broeders. 

24 Jullie hebben allen de transfiguratie gezien of gevoeld tijdens Mijn verkondiging, wanneer de 

stemdrager door wie Ik jullie Mijn Woord geef, uit jullie gezichtsveld verdwijnt en Christus verschijnt in 

geestelijke gedaante, vervuld van liefde voor jullie. 

25 Discipelen, we naderen al de poorten van de "stad". Zie, het is het hart van de mensheid. Zal het 

voorbereid zijn om de Meester en zijn discipelen te ontvangen? 

26 Waakt en bidt, want terwijl sommigen Mij met lofliederen ontvangen, zullen de Farizeeërs u 

opwachten en sommigen zullen u ook geld bieden voor uw stilzwijgen. Waakt, opdat gij niet in verzoeking 

valt, want uit deze beproeving zullen de slechte discipelen voortkomen, die hun geloof zullen verraden. 

27 Ik breng je vrede en een nieuwe leer. Als Mijn offer van het Tweede Tijdperk het offer van 

onschuldige dieren, dat jullie op het altaar van Jehovah offerden, ongedaan maakte, dan heeft vandaag de 

voeding van Mijn Goddelijk Woord ervoor gezorgd, dat jullie niet langer Mijn Lichaam en Mijn Bloed 

vertegenwoordigen door het brood en de wijn van deze wereld. Elke ziel die wil leven moet zich voeden 

met de goddelijke Geest. Hij die Mijn woord hoort en het in zijn hart voelt, heeft zich in waarheid gevoed. 

Deze heeft niet alleen Mijn Lichaam gegeten en Mijn Bloed gedronken, maar heeft ook van Mijn Geest 

genomen om zich te voeden. Wie zal Mij, na dit Hemelse voedsel te hebben geproefd, opnieuw zoeken in 

gedaanten en vormen die door mensenhanden zijn gemaakt? Van tijd tot tijd kom Ik en maak een einde 

aan tradities, riten en gebruiken, en laat in jullie geest alleen de Wet en de geestelijke kern van Mijn 

leringen over. 

28 Dit is een tijd van gedenken, van innerlijk samenzijn en bezinning, laat Mij onder u komen. Ik kom 

uit de steden en van het slagveld en heb met Mijn kinderen het brood van hun bitterheid gedeeld. Ik heb op 

alle manieren gewandeld 

Ik heb licht verspreid, Ik heb wonderen gedaan, en Ik heb bewijs gegeven van Mijn aanwezigheid onder de 

mensen. Maar het is nodig dat jullie Mij aannemen, opdat jullie Mijn woorden tot het laatst horen. 

29 Zie toe dat Ik de woning bereid vind in uw harten, dat daar Mijn tafel is en daarop het brood. Ik wil 

dat jullie voelen dat jullie omarmd worden door Mijn liefde, zoals Ik deed met de zachtaardige Johannes. - 

O mensen, bereid u innerlijk voor en zoek ware geestelijke waakzaamheid, opdat gij het Goddelijke niet 

ontheiligt en het u laat openbaren. Besef dat je Mijn Goddelijke Straal in je geest ontvangt, ook al is die 

nog vol zonden en hartstochten. Indien gij Mij in de tweede Era een kruis hebt doen dragen met slagen en 

spot, laat Mij heden in uw harten wonen. 

30 Ik eis van u een voorbereiding, die vernieuwing en vergeestelijking betekent, opdat, wanneer het 

jaar 1950 aanbreekt, de scharen zeer groot zullen zijn. Want onder de scharen ontdekt Mijn blik hen die tot 

de honderdvierenveertigduizend behoren en die Ik op hun voorhoofden moet merken en die Ik hun 

zending moet doen erkennen. Maar wees niet verontrust indien op de laatste dag (van Mijn manifestatie) 

de twaalfduizend van elke stam niet (allen) zijn gemerkt. 

Vanuit de oneindigheid zal Ik hen Mijn streling laten voelen en hun de taak opdragen die hun is 

opgedragen. De plaats waar ze verblijven is onverschillig. Ik zeg u dit, omdat Ik alleen de bestemming en 

de taken van elk schepsel kan bepalen en er is niemand die het kan doen na Mijn vertrek. 

31 Ik zal u na 1950 laten weten wie er tot dit getal behoren, zonder dat zij Mijn woord hebben 

gehoord; ook zij zullen geloofsbewijzen geven. - Nadat Mijn Woord is beëindigd, zullen sommigen u 

trachten te imiteren om misbruik te maken van de goedgelovigheid der mensen. Maar jullie zullen 

voorbereid zijn, zodat jullie elke leugen zullen ontdekken. 

32 Gij zult Mijn afscheidswoord in uw hart bewaren in de vorm waarin Ik het u zal geven. Maar gij 

zult dit getuigenis naar andere volkeren zenden en de mensheid vertellen, dat Ik in de geest zeer dicht bij 

al Mijn kinderen ben. 

33 Vandaag zeg ik tegen jullie: Hier is de Meester, degene die men de Rabbi van Galilea noemde. Ik 

geef jullie de eeuwige leer, de leer van de liefde. Het banket waartoe ik u vandaag uitnodig is geestelijk, 

het brood en de wijn evenzo. Maar vandaag, zoals altijd, ben ik de Weg, de Waarheid en het Leven. 



U 68 

92 

34 Ik geef jullie Mijn kracht, want deze Derde Tijd is vol beproevingen. Mijn warmte is neergedaald 

in je hart, dat koud was als de stenen plaat die de doden bedekt, en je voelt het nu al kloppen in liefde voor 

zijn Vader. Gij hebt gezien, hoe Ik uit de grote menigte beetje bij beetje diegenen heb uitgekozen, die op 

hun voorhoofd het goddelijke teken zullen dragen, en dat Mijn woord hun zegt, dat deze genade, waarmee 

Ik hen bekleed heb, niet is om zich boven anderen te verheffen en hen te vernederen, maar dat zij deze 

moeten dragen met de nederigheid van iemand, die bereid is zijn naaste te dienen, omdat hij erkent, dat dit 

onderricht voor allen is. 

35 Een tijd van genade ligt voor u; laat dit volk die beleven met verlichte geesten en in volle kennis 

van alles wat zij spreken en alles wat zij zien. Deze tijd van genade mag voor u geen routine worden, en 

nog minder moet u zich bezighouden met het onnodige. 

36 Deze periode waarin Ik jullie met deze manifestatie getuigenissen heb gegeven van Mijn 

Aanwezigheid en wonderen heb verricht op de levensweg van ieder van jullie, zal de herinnering zijn die 

jullie morgen in de strijd zal sterken, zodat jullie je weg kunnen gaan met overgave, vergeestelijking en 

liefde. Mijn wet zal door uw geweten schijnen en uw weg verlichten, zoals het gelaat van Mozes straalde 

toen hij van de Sinaï afdaalde en het volk zocht dat zich aan de voet daarvan bevond. 

37 De twaalf stammen zullen zich opnieuw verzamelen rond mijn wet. Aan hun hoofd zullen de 

twaalfduizend zijn uit elke stam, en wanneer die tijd gekomen is, zal Ik tot hen zeggen: Ga op weg als 

goede discipelen van Christus om het goede nieuws van Mijn aanwezigheid te brengen. 

38 Alle profetieën zullen uitkomen en de mensheid zal uit haar meest verborgen en onbekende hoeken 

een nederig volk zien opduiken, arm aan materiële goederen, maar sterk van geest, ijverig in Mijn Wet en 

barmhartig voor hun medemensen. Zijn heiligdom zal inwendig zijn, onzichtbaar en onaantastbaar, dus 

onmogelijk te vernietigen. Daar zal een onuitblusbaar licht branden dat zijn pad zal verlichten. Haar 

levenswandel en haar bezoekingen zullen pijnlijk en hard zijn, maar zij zal er nooit om verzwakken, noch 

zal zij klagen uit ontevredenheid of verdriet, noch zal zij Mij de rug toekeren, want zij heeft de kracht van 

de apostel. De mensen zullen opstaan van vuil, modder en zonde tot wet en deugd, en wandelen in de 

wegen van liefde en genade. Overal zal Mijn Geest gevoeld worden, ieder oog zal Mij aanschouwen, ieder 

oor zal Mij horen en ieder verstand zal Mijn openbaringen en ingevingen begrijpen. Mensen waarvan men 

dacht dat zij ongeschoold en onopgeleid waren, zullen plotseling verlicht worden en veranderen in Mijn 

profeten. Van hun lippen zullen woorden komen die zullen zijn als kristalhelder water op verdorde harten. 

39 Dit water zullen de profeten putten uit de fontein van wijsheid en waarheid, die Ik ben; daarin 

zullen zij gezondheid, zuiverheid en eeuwig leven vinden. 

40 Alle pijn die thans over de mensheid wordt uitgestort, is de beker van bitterheid waardoor zij 

loutering zal bereiken. De weduwen en wezen zullen van dag tot dag toenemen, maar over hun 

verlatenheid en hun klaagzangen heeft zich de mantel van Maria gespreid. Mijn gerechtigheid is over jullie 

wereld gekomen, en daardoor zal zelfs het aangezicht van de planeet veranderen. De natuur roept de mens 

ter verantwoording voor zijn bezoedelingen, en daarom worden de krachten van de natuur ontketend. De 

geleerden die beweren in Mij te geloven zijn ontsteld en verward, en toen zij Mijn gerechtigheid zagen 

komen, riepen zij uit: "Vader, Vader!" Toch was hun geroep niet uit liefde of uit berouw, maar uit vrees 

voor hun leven en voor wat zij in de wereld bezaten. Ik zeg jullie nogmaals dat niet iedereen die "Vader" 

tegen Mij zegt, Mij liefheeft. 

41 Wanneer de mensheid alle tekenen van het oordeel ziet en de rijken zich haasten om met de armen 

te delen wat zij bezitten, wanneer zij die onrecht hebben gepleegd om vergeving zullen vragen; Indien zij, 

die zich door diefstal, zonde of bedrog hebben bezoedeld, berouw zouden tonen en hunne vlekken zouden 

afwissen, waarlijk, ik zeg u, de wateren zullen zachtelijk tot hunne rivierbeddingen wederkeeren, de 

stormen zullen eene lichte bries worden, en de oorlog, die de menschen in zijn ban heeft gebracht, zal in 

een engel van vrede veranderen. Maar uw hart is hard; u ziet de naakte man aan uw zijde zonder zijn kilte 

te voelen, en u voelt de honger noch de pijn van uw medemensen, hoewel uw hulp hen kan bereiken. 

42 Niemand wil nadenken over het feit dat jullie slechts pelgrims zijn in deze wereld, noch willen 

jullie iets doen dat nuttig kan zijn op jullie reis naar de eeuwigheid. 

43 Hier ben Ik, mensheid, geestelijk aanwezig, echt en waarachtig, in jullie en zonder jullie, opdat 

jullie de stem van Het Woord horen en opstaan om de sandalen, het voedsel en de wandelstok vast te 
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pakken en jullie de weg van Mijn leringen kunnen gaan in de tegenwoordigheid van Hem die jullie enige 

God is. 

44 Volk van Israël, u bent in Mijn aanwezigheid. Jullie komen hier als onwetende kinderen, niet 

beseffend dat jullie in jullie ziel een groot schuldgevoel meebrengen dat jullie moeten afbetalen. Jullie zijn 

in deze tijd uitgezonden naar een andere tijd, opdat jullie de gelegenheid krijgen je oude overtredingen 

goed te maken en op te stijgen tot dat niveau waar Ik jullie zal zien. 

45 Jullie komen vandaag om Mijn Woord te horen en met onzekerheid in jullie hart buigen jullie voor 

Mij en vragen Mij of Ik naar jullie ben teruggekomen. Toch zeg ik tegen jullie: Denk na en jullie zullen 

beseffen dat Ik jullie Mijn Liefde heb geopenbaard en jullie Mijn aanwezigheid heb laten voelen. Ik heb u 

uit grote menigten uitverkoren, opdat gij dit erfdeel moogt ontvangen en het dan aan uw broeders 

doorgeven. 

46 Jullie leggen Mij jullie strijd voor, jullie inspanningen en zorgen voor anderen, en Ik aanvaard ze 

omdat ze Mij welgevallig zijn. Ik zie jullie vermoeid, met bloedende voeten, maar met de ervaring die het 

leven geeft. Sommigen van jullie nemen Mij tot voorbeeld en voeren je taak uit met geduld en geestelijke 

verheffing. Denk aan hen die na u komen en bereid voor hen de weg; uw voorbeeld zal de beste erfenis 

zijn. Zolang jullie nederig leven en in gehoorzaamheid aan Mijn geboden werken, zullen jullie Mijn vrede 

voelen. Maar als jullie je oren laten sluiten voor Mijn instructies, dwalen jullie af van het pad en bedenken 

niet dat de mensen jullie handelingen gadeslaan en jullie ieder ogenblik veroordelen. Hoe zoudt gij over 

Mijn macht en Mijn wijsheid kunnen spreken, terwijl gij Mijn woorden aan uzelf toeschrijft om geprezen 

te worden. Voel de werkelijke grootheid die Ik aan elk van Mijn kinderen heb geschonken en die groter is 

dan die welke jullie pretenderen te hebben. Wanneer Ik jullie een wonder schenk, verheug je dan en 

herinner je dat Ik jullie daarmee Mijn Liefde heb betoond. 

47 Bestudeer mijn parabel: 

48 "In een provincie woonde een eerbiedwaardige oude man, omringd door mannen, vrouwen en 

kinderen, die hij had uitgenodigd om aan een feestmaal deel te nemen. Ze kwamen allemaal van 

verschillende kanten en namen de uitnodiging van die oude man aan. Een melodieuze klok luidde in de 

hoogte, en op zijn roep haastten zij zich in lange treinen vol overgave naar de plaats waar degene woonde 

die hen riep. 

49 Toen die menigten de woning binnenkwamen, zagen zij op de tafel noch brood, noch voedsel, 

noch water om het lichaam te voeden, en bij sommigen begon teleurstelling in het hart op te komen, en bij 

anderen spot. Met schijnbare nederigheid bogen zij hun nek, maar inwendig mopperden zij op de oude 

man. Hij echter, die wist wat er in de harten van die mensen omging, sprak tot hen: 

"Kom tot Mij en hoor! Jullie zijn als schipbreukelingen op het levenspad, zonder een baken om jullie te 

redden. Jullie zijn dood voor liefde en vreugde, en weten niet waarvoor jullie in deze wereld kwamen. 

Jullie hebben je ook laten verslaan door de wisselvalligheden van het leven, door de wereld en haar 

hartstochten, en daarom heb Ik jullie geroepen. Ik zal u de weg wijzen die u gelukkig zal maken, en u het 

licht geven." Angstig, en gevoelende dat de oude man hun harten las en hun gedachten kende, wezen zij 

hem op hun zieke lichamen, hun vermoeidheid, en hun dorst naar vergeestelijking. 

50 "Wees blij," zei de oude man tot hen, "ik zal jullie geven wat jullie nodig hebben, ik zal jullie 

honger stillen en jullie dorst lessen." 

51 Onder die scharen waren zowel huichelaars als mensen van zuiver hart, en zij luisterden allen naar 

de leer. Hij opende het boek van zijn volmaakte onderwijzing en gaf hun zijn woord als voedsel, en toen 

hij geëindigd was, vroeg hij hun: "Hebt gij uw honger gestild? Bent gij verzadigd?" Zij dankten voor het 

wonder dat zij hadden ontvangen, want zij hadden zich nooit kunnen voorstellen dat liefde zo machtig 

was. - De oude man sprak verder tot hen: "Verheugt u, dat gij mij hebt aangenomen. Dit is het brood dat 

de ziel voedt en het water dat de dorst lest naar liefde en volmaaktheid." 

52 Daarna gaf hij wetten en geboden aan dat volk, opdat zij erdoor geleid zouden worden en opdat zij 

altijd waardig zouden zijn dat voedsel te ontvangen. Zij die deze boodschap begrepen, zwoeren te 

gehoorzamen en te allen tijde te leven in de praktijk van de deugden die door die eerbiedwaardige oude 

man werden onderwezen. Hij zei hun, dat als zij zich sterk voelden, zij zijn leer naar andere streken 

moesten brengen, dat de "eersten" deze zending moesten volvoeren, terwijl de anderen moesten blijven om 

de nieuwkomers te ontvangen. 
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53 Zij die daartoe waren aangewezen, gingen op weg om deze taak te volbrengen, de kracht van de 

oude man met zich meenemend. Zij keken toe, baden, en begonnen hun werk. Allen waren verenigd in 

hetzelfde ideaal, één enkele gedachte overheerste hen: dat brood naar de hongerigen brengen. Zij 

ondervonden moeilijkheden op hun weg, en hun geesten worstelden om deze te overwinnen. Maar weldra 

begonnen zij zwak te worden en de oude man (innerlijk) te veroordelen, zich afvragend of zijn 

bescherming hen overal zou volgen? Zij wisten dat zij van tijd tot tijd moesten terugkeren naar het huis 

waar de oude man hen had verzameld. 

De tijd brak aan dat het volk de herdenking vierde van de dag waarop zij voor het eerst de stem van de 

oude man hadden gehoord, en grote scharen haastten zich; maar de discipelen die waren weggegaan, 

keerden niet terug, want zij waren afgedwaald en hadden de wet verdraaid. De oude man voelde pijn door 

de afwezigheid van deze discipelen; hij leidde nieuwe boodschappers op en zond hen uit om te werken. 

Terwijl de eersten in strijd met de plicht handelden en het wezenlijke van die leer vergaten, spraken de 

laatsten in naam van de deugd die die oude man onderwees, en bekeerden de harten door de waarheid van 

hun woorden". 

(einde van de gelijkenis) 

54 Bestudeer Mijn gelijkenis en vergeet niet dat jullie zeer waakzaam moeten zijn als jullie Mijn 

geboden willen vervullen. Verzamel de zieken, de dorstigen en de hongerigen, en geef hun het brood van 

de Geest. Stort liefde in de harten en wees je ervan bewust dat jullie ambassadeurs zijn in Mijn werk van 

licht en herstel. Laat geen trots of ijdelheid opkomen, anders onterft gij uzelf. Verslap niet in de vervulling 

van Mijn wet. Heb elkander lief, en gij zult in vrede leven. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 69  
1 Op dit moment vergeef ik je elke fout, maar ik zeg je ook dit: Ga, als je wilt, tot het punt van het 

offer, maar zondig niet opnieuw. Ik heb een boek in uw hart geschreven; maar als Ik u om deze 

onderwijzing zou vragen, zoudt gij niet in staat zijn Mij ook maar één bladzijde daarvan uit te leggen. 

2 Opdat jullie actieve naastenliefde zouden beoefenen, heb Ik jullie onderworpen aan kleine 

beproevingen door op jullie pad degene te plaatsen die hongert naar brood en troost. Maar hoe vaak heb jij 

je deuren voor Mij gesloten? Ik heb u dikwijls gezegd, dat Ik Mij verberg in het hart van uw broeders, die 

u om barmhartigheid smeken. - discipelen, deze gelegenheden die uw Heer u biedt, namelijk om 

geestelijke en materiële weldaden uit te delen, zijn om volmaakte naastenliefde te beoefenen, dat wat geen 

beloning verwacht en wat in plaats daarvan in het boek van uw goede werken geschreven staat. Heb Ik u 

Mijn barmhartigheid niet bewezen door wat Ik voor u heb gedaan? doe dan een inspanning, voor je 

broeders. Denk eraan hoe vaak ik je heb toegestaan wat je voor onmogelijk hield. Als jullie willen dat de 

wereld weet dat dit de tijd is van Mijn nieuwe openbaring, getuig er dan van door jullie werken van liefde 

en doe niet het tegendeel van wat Ik jullie heb geleerd in Mijn onderricht, want dan zullen jullie Mijn 

aanwezigheid verloochenen. 

3 Als u, ondanks uw inspanningen, de vruchten van uw zaaien niet ziet, maak u dan geen zorgen. 

Deze daad van liefde is als datgene wat gij doet aan een behoeftige die bij u aanklopt en van wie gij geen 

betaling verwacht. Maar Ik zal uw geest (na de dood van het lichaam) de mogelijkheid geven af te dalen 

van het niveau waarop hij zich bevindt, om te genieten van de vruchtbaarheid van het zaad dat hij op aarde 

heeft achtergelaten. 

4 Vaders van gezinnen, heb een scherp gevoel voor de uitingen van de geestelijke vooruitgang van 

uw kinderen. Let met liefde en barmhartigheid op de kinderen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd, opdat 

gij de nieuwe generaties kunt leiden op de weg die door Mijn Licht is gebaand. Leid hen niet in de 

afgrond, noch graaf hen valkuilen. Deze zielen zullen niet binnengaan in het Sodom en Gomorra van deze 

tijd. 

5 Wapent u met geduld, want de tijd zal komen dat velen u over dit woord zullen ondervragen. 

Onder hen zullen de nieuwe Farizeeërs en schriftgeleerden komen om u te ondervragen. Wees niet 

bevooroordeeld in uw antwoorden en geef eerlijke inlichtingen aan allen, want gij zult zelf rekenschap aan 

Mij moeten afleggen voor de antwoorden en het gedrag dat gij tegenover deze vragenstellers aan de dag 

legt. 

6 Vandaag klopt uw hart van verrukking en het gebed dat u opzegt is als wierook of de geur van 

bloemen. Wanneer uw gedachten deze zuiverheid bereiken, verenigen zij zich met die van de 

rechtvaardige geesten die dicht bij uw Heer leven. 

7 Te allen tijde heb ik u gezegd: Bid. Vandaag zeg ik jullie dat je door te bidden wijsheid kunt 

verkrijgen. Als alle mensen zouden bidden, zouden zij nooit afdwalen van het pad van licht dat door Mij is 

uitgestippeld. Door gebed zouden de zieken genezen worden, er zouden geen ongelovigen meer zijn en de 

vrede zou terugkeren in de zielen. 

8 Hoe kan de mens gelukkig zijn als hij Mijn genade heeft afgewezen? Denkt hij dat liefde, 

barmhartigheid en zachtmoedigheid geen eigenschappen van het menselijk leven zijn? 

9 Ook het geestelijk leven wordt door wetten beheerst, en wie daarvan afwijkt, zal zeer spoedig de 

pijnlijke gevolgen van die ongehoorzaamheid ondervinden. Realiseer je hoe geweldig 

Mijn verlangen is om je te redden. Vandaag, net als toen, zal ik het kruis opnemen om je tot het ware 

leven op te wekken. Als Mijn bloed vergoten op Golgotha het hart van de mensen deed beven en hen 

bekeerde tot Mijn Leer, zal het in deze tijd Mijn Goddelijk Licht zijn dat de ziel en het lichaam zal doen 

beven om u terug te brengen op de ware weg. 

10 Ik wil dat zij die dood zijn voor het leven van genade eeuwig leven. Ik wil niet dat je ziel in 

duisternis vertoeft. 

11 Horen jullie de stemmen der gerechtigheid niet? Ziet u niet hoe de natuurkrachten de ene regio na 

de andere verwoesten? Denkt gij dat, indien gij een deugdzaam leven zoudt leiden, het nodig zou zijn dat 

Mijn gerechtigheid zich op deze wijze zou openbaren? Waarlijk, ik zeg u dat ik u niet hoefde te reinigen 

als ik u rein had bevonden. 



U 69 

96 

12 Maak uw lichaam volgzaam in de loop van dit aardse leven, want het is niet goed dat uw ziel zich 

later in pijn moet zuiveren vanwege uw zwakheden. 

13 Zondaars wenen als zij deze woorden horen, en vragen Mij wat zij moeten doen om hun vlekken in 

dit leven weg te wassen. Daarop antwoord ik hen: Doe werken van barmhartigheid onder uw broeders; uw 

wereld is een geschikte akker om liefdadigheid te zaaien. Het wordt bevolkt door miljoenen harten die op 

verschillende manieren lijden, met huizen in ellende, met mannen en vrouwen verdorven in ondeugd. Het 

is een wereld waar plaatsen van boetedoening, ziekenhuizen, gevangenissen, slagvelden in overvloed zijn. 

Vergeef, vergeef veel in je leven, begrijp dat vergeving uit liefde geboren wordt. Wie Mij werkelijk 

liefheeft, moet zijn naaste liefhebben, want hij is Mijn kind, en hij moet hem vergeven wanneer hij door 

hem beledigd wordt. Bedenk dat Mijn eerste woorden, toen Ik aan het kruis hing, voorbede en vergeving 

waren voor hen die Mij kruisigden. 

14 Op elke plaats en in elk gezin zal Ik een kind van het Licht plaatsen, opdat zij de weg zullen banen 

voor de anderen; maar niet alleen op aarde, maar ook in het geestelijk leven, opdat zij de weg voor hun 

broeders zullen reinigen en begaanbaar maken. 

15 Velen komen om Mijn woord te horen, maar Ik alleen weet welke geest in elk lichaam verborgen 

is. Sommigen luisteren naar Mij met een koud hart, anderen twijfelen, maar er zijn er velen die beven van 

liefde en verrukking als zij Mijn Goddelijke Geestelijke Kracht voelen, terwijl anderen gekweld worden 

door wroeging die hun stoffelijke natuur niet begrijpt. Want velen van hen riepen toen tot Pilatus: "Kruisig 

Hem, kruisig Hem!" Maar vandaag snikken zij, en in hun pijn zouden zij met tranen in de ogen kunnen 

uitroepen: "Kruisig Hem niet, het is de goddelijke Meester!" 

16 Ik heb je al zo vaak gezegd dat jij en zij hetzelfde zijn. Kom opnieuw proeven van de wijn en eten 

van het brood van Mijn tafel. Eet van het Lam, het is het zaad van het leven. Komt, gij hongerigen, 

dorstigen, verontreinigden, sterkt u en wordt verzadigd, want hierna zal Ik tot u zeggen: Neemt uw kruis 

op en volgt Mij. Aan Mijn tafel zullen in deze tijd zowel man als vrouw apostelen zijn; aan deze tafel zal 

Ik uw geest plaatsen. 

17 Het zijn de vrouwen geweest die in deze tijd het spiritistische vaandel hoog hebben gehouden, zij 

hebben het spoor achtergelaten van de apostel die met ijver de wet van de Heer in acht neemt. In Mijn 

nieuw apostelschap zal de vrouw naast de man staan, en er zullen geen (bepaalde) leeftijden zijn om Mij te 

dienen: zowel de volwassene als het kind of de oude man zullen het doen, het jonge meisje zowel als de 

moeder. Want ik zeg je nogmaals dat het jouw geest is die ik zoek, en dat hij zijn kindertijd allang achter 

zich heeft gelaten. Er zullen geen twaalf dienaren zijn zoals in het tweede tijdperk, nu zullen het er 

honderdvierenveertigduizend zijn, twaalfduizend uit elke stam. Zij zijn verstrooid over de mensheid, maar 

Mijn liefde heeft hen getekend, en geestelijk zijn zij verenigd, ook al leven sommigen in deze wereld en 

anderen in het geestelijke rijk. Van hen die op aarde leven, spreken sommigen één taal en anderen een 

andere. 

Talen. Toch zal niemand afdwalen van het pad van hun bestemming, want het licht van Mijn Heilige Geest 

leidt hen. Ik ken de stam van deze boom, zijn takken en zijn bladeren, en deze boom heeft de taak de 

mensheid schaduw te verschaffen. 

18 Mijn Geest geeft u Zijn openbaringen in vervulling van de beloften van voorbije tijden. Waarlijk, 

Ik zeg u, gij leeft reeds in de tijden die u zijn aangekondigd. Ik beloofde je terug te komen, en hier ben ik. 

Ik liet u de tekenen kennen, die vóór Mijn komst zouden geschieden, en wat er onder u zou zijn in de tijd 

van Mijn tegenwoordigheid. De belofte van Mijn komst bleef levend in jullie geest, en jullie wachtten op 

Mij. Maar nu Ik bij jullie ben en jullie naar Mij luisteren, vraag Ik jullie: wanneer maak je mijn lijden tot 

het jouwe? Wanneer zul je werkelijk liefhebben en lijden omwille van de taak waaraan Jezus Zijn leven 

wijdde? 

19 Mensen, Mijn Woord doet jullie harten beven en tranen springen in jullie ogen als jullie bedenken 

dat Hij die jullie zo liefhad Zijn leven beëindigde aan een kruis. Je herinnert je dat Ik doodbloedde aan het 

kruis, en dan wordt je geest geschokt. Maar weet, mensheid, dat zelfs als de lichamelijke pijn van Jezus 

wreed was, het slechts een flauwe afspiegeling was van de pijn van de Goddelijke Geest. 

20 Vandaag bied Ik u het brood van Mijn Woord aan, een brood niet geroerd met zuurdesem, noch 

verkregen door het zweet des aanschijns. Elia heeft de deur van het huis geopend opdat jullie zouden 
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binnengaan en zitten aan de tafel van de Heer in de Derde Era, en hij heeft jullie pad gezegend opdat jullie 

zouden binnengaan in de aanwezigheid van de Meester. 

21 Zij die zichzelf bevlekt en onwaardig achtten om voor Mij te verschijnen, voelen zich vandaag 

rein, en dat komt omdat Mijn Bloed nog niet is opgehouden te vloeien, omdat Mijn wonden nog niet zijn 

gesloten, en telkens wanneer de mensen afdwalen of in zonde vallen, is het offer aan het Kruis, de 

eenzaamheid en de duisternis van de mensen aanwezig in Mijn geest. 

22 Zelfs van de geestelijke tafel van deze tijd zal een slechte discipel opstaan om zijn verraad en 

berouw te verbergen, en zelfs vandaag zullen discipelen Mij die vraag stellen: "Wie is het, Meester?" 

23 In die tijd dineerde Ik voor de laatste maal, slechts omringd door Mijn apostelen, en wat Christus 

tot hen zei, hoorden alleen zij. Vandaag dineer Ik geestelijk met Mijn nieuwe apostelen, van wie er velen 

zijn, en onder hen ontdek Ik de Farizeeër, de huichelaar, de verrader. Onder de menigte komen mannen en 

vrouwen van verschillende religieuze gemeenschappen om dit Woord en deze manifestaties te 

onderzoeken, en ze vervolgens te beoordelen op grond van wat zij weten, en om te kunnen zeggen of het 

waarheid is. Ik zend jullie allen uit om getuigen te zijn van deze boodschap van spirituele wijsheid die Ik 

jullie geef. Het is het Derde Testament, dat alleen de Geest der Waarheid u kan openbaren. 

24 Overweeg: de Israëlieten naar het vlees houden de wet van Mozes en het woord van de profeten; 

de christenen hebben de wet van Mozes en het woord van Christus in één wet verenigd. Wat is er dan 

vreemd aan dit spiritistische volk dat deze twee Testamenten verenigt met de openbaringen van de Heilige 

Geest? Dit is de volmaakte ark van het verbond: hier is de wet van Mozes, de liefde van Christus, en de 

wijsheid van de Trooster die voor deze tijd beloofd is. 

25 Mannen, gij die het verstand der mensen richt op de wegen van de godsdienst: opent uw ogen voor 

dit licht, beschouwt dit volk dat is losgebarsten in verlangen naar liefde, dat roept om gerechtigheid en dat 

vraagt om licht. Het is slechts een zeer klein deel van het volk dat als één man opstaat, en op zoek is naar 

Christus, naar Zijn waarheid, en naar Zijn belofte. Pas op voor de wending van de mens naar het eeuwige, 

naar het spirituele! Of is het mogelijk dat, hoewel gij ogen hebt, gij niet ziet? Ik weet alle dingen en zie 

alle dingen; daarom ben Ik gekomen als een dief in de nacht om u in uw slaap te verrassen en u te wekken 

voor het licht van de nieuwe dag. 

26 Reeds lang heb ik dit volk onderwezen en hun de leringen geopenbaard die de mensen voor hen 

verborgen hielden. Ik heb hun ook geopenbaard wat Ik voor hen had bewaard, maar Ik heb hun nog niet 

alles verteld en Ik zal Mijzelf niet eerder in deze vorm bekend maken dan in 1950. Zij die Mijn leringen 

niet hebben gehoord, zullen Mijn boodschap ontvangen door het boek dat geschreven is door Mijn 

"gouden veren". 

27 Na Mijn vertrek, zullen velen opstaan tegen de mensen, tegen Mijn Leer. Zeeën zullen worden 

doorkruist door hen die Mijn dienaren willen bestrijden en vervolgen. Maar wie kan het licht van de 

Goddelijke Meester onderdrukken? Wie kan de evolutie van de geest stoppen of de tijd terugdraaien? 

Indien de mensen in het Tweede Tijdperk geloofden dat, indien zij Christus aan het kruis zouden doden, 

Zijn leer zou sterven, hebben zij slechts met hun eigen hand hun vonnis getekend, want Christus overwon 

aan het kruis alles met Zijn oneindige liefde. Waarheid, zoals licht, zegeviert altijd over duisternis, hoe 

donker die ook is. 

28 Mijn Geest geeft u het zaad om te zaaien op de akkers die de zielen zijn van mensen die vruchtbaar 

zijn geworden door pijn en strijd, slechts wachtend op de komst van de Zaaier. Spoedig zullen Mijn naam 

en Mijn leer opnieuw op alle lippen liggen. 

29 Om jullie een les van liefde te geven was Ik jullie voeten, geliefde leerlingen, zodat jullie de 

leringen die Ik jullie in deze tijd heb gegeven, kunnen verenigen met de leringen die Ik jullie in voorbije 

tijden heb geopenbaard. Ik wil - wanneer 1950 is aangebroken, het laatste jaar van Mijn Woord onder u - 

dat dan zij die nu nog "kinderen" zijn, discipelen geworden zullen zijn. Heden luisteren jullie nog met 

vreugde naar Mij, maar wat zal er zijn wanneer jullie naar Mij luisteren, wetende dat het voor de laatste 

maal is? - Ik herinner u aan de beproevingen van het Tweede Tijdperk, maar Ik spreek tot u met nieuwe 

woorden, door het orgaan van de geest van een mens, want als Ik rechtstreeks tot u zou spreken, zou u niet 

in staat zijn de kracht van Mijn Woord te weerstaan, noch de intensiteit van zijn licht, noch de majesteit 

van Mijn Aanwezigheid. 
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30 Daarom ben Ik eens als mens tot u gekomen en zelfs aan Johannes, na Mijn kruisiging, heb Ik 

Mijzelf geopenbaard met enkele symbolische beelden, opdat hij Mijn openbaringen zou begrijpen. 

Waarlijk, Ik werk aan jullie, opdat jullie de manifestatie van geest tot geest ontvangen, de directe 

verbinding met Mijn Goddelijkheid. Na 1950 zul je Mij niet meer in deze vorm horen, maar je zult Mijn 

aanwezigheid voelen omdat je geestelijke verheffing groter zal zijn, en je zult dan volledig binnengaan in 

de tijd van geestelijke gemeenschap. En wanneer eenheid en broederschap eenmaal bij u zijn ingetreden, 

zal het de tijd van grote wonderen zijn, de tijd waarin Mijn stem door de mensen zal worden gehoord. Dan 

zal de strijd komen en de vervolging, de deuren van deze ontmoetingshuizen zullen gesloten worden, uw 

huizen zullen belasterd worden. Jullie zullen tovenaars worden genoemd, jullie verwanten zullen jullie 

verstoten en sommigen van jullie zullen gevangen worden genomen omwille van het verdedigen van Mijn 

Zaak. Maar Ik zal bij u zijn om u niet moedeloos te maken, want Ik ben het Leven, en als Ik in u ben, wie 

zou dan kunnen strijden tegen het Eeuwige Leven? 

31 Wees waakzaam, discipelen, want wanneer uw stem hen wekt die nu nog slapen, zullen zij uit 

sekten en denominaties komen om u te vertellen dat wat u bezit vals is, dat zij de Ark des Verbonds en de 

vervulling van de beloften bezitten, evenals de inhoud van de Zeven Zegels. En als jullie niet weten te 

vechten met de wapens die Ik jullie heb gegeven, en dat zijn wapens van liefde en wijsheid, zal er veel 

verwarring zijn onder de mensheid en zullen de mensen, die de waarheid verlangen en hongerig zijn naar 

licht, gaan waar zij geroepen zijn en misschien de weg missen. 

32 U, die de opdracht hebt gekregen dit volk te leiden en te leiden - stel een voorbeeld van 

broederschap door u in de geest te verenigen naar het voorbeeld van Jezus, Mozes en Elia, die verenigd 

verschenen bij de verheerlijking op de berg Tabor. 

33 Discipelen, Ik heb jullie in deze tijd niet alleen onderwezen door het Woord, maar ook door Mijn 

weldaden waarmee Ik jullie voortdurend overvloedig heb begiftigd. De tijden van de symbolen zijn 

voorbij, heden zullen jullie in Mij geloven zonder symbolen, jullie zullen Mij liefhebben en Mij begrijpen, 

en zelfs nu worden de symbolen in Mijn Woord minder, omdat jullie nu in staat zijn Mijn leer te 

begrijpen, te doorgronden en in de praktijk te brengen in jullie werken van liefde. 

34 Als u gelooft dat Jezus, omdat Hij de Zoon van God was, geen pijn voelde, vergist u zich. Als u 

gelooft dat ik vrij van pijn ben omdat ik vandaag in de Geest kom, vergist u zich ook. Als jullie denken 

dat, omdat Ik weet dat jullie uiteindelijk allemaal bij Mij zullen zijn, Ik vandaag niet lijd, dan hebben jullie 

ook daarin geen gelijk. Waarlijk, ik zeg u, er is geen ander wezen dat gevoeliger is dan de Goddelijke 

Geest. - Ik vraag het je: Wie gaf gevoel aan alle wezens? Wat voor goeds kunnen jullie doen dat Mij geen 

vreugde schenkt? En welk kwaad kunt gij doen dat niet is als een wonde aan Mijn gevoeligheid? Zie, 

daarom zeg Ik u dat de mensheid Mij opnieuw gekruisigd heeft. Wanneer zal Ik van Mijn kruis worden 

afgehaald, en zal Ik bevrijd worden van de doornenkroon? 

35 Heden zult gij het Avondmaal van Jezus gedenken door het geestelijk brood dat Ik u te allen tijde 

heb gegeven. Ik heb u grote voorbeelden van onderwijs gegeven: het manna van de woestijn in het Eerste 

Tijdperk, het wonder van de vis in het Tweede. Het brood dat Ik zegende en uitdeelde aan Mijn tafel, 

vertegenwoordiger van het Goddelijke, was een les die Ik aan jullie geest gaf opdat hij Mijn Liefde zou 

begrijpen. Vandaag breng ik geen materieel brood dat tot jullie spreekt over de hemelse leringen. De tijd 

van symbolen is voorbij. Vandaag geef Ik jullie alleen Mijn Woord, waarin Ik jullie zeg dat deze 

manifestatie niet het hoogste is dat jullie zullen leren kennen, noch is wat Ik jullie door deze bemiddelaar 

vertel alles wat Ik jullie te vertellen heb. 

36 Geliefde mensen, gedenk en denk in deze uren na over alles wat Ik deed in die nacht, die de laatste 

was die Ik als mens onder u doorbracht, en ook over alles wat Ik u vertelde op die ogenblikken dat Ik u 

onderrichtte: Wees welkom, discipelen van het derde tijdperk, die Ik heb verzameld, waardoor gij van 

verschillende punten der aarde zijt gekomen. Ik heb u verzameld om de nieuwe "karavanen" van Israël te 

vormen, die de woestijn doorkruisen die zich voor uw ogen uitstrekt, en daar zult gij het nieuwe onderricht 

van de Heer ontvangen. 

37 Ik zie dat sommigen zich niet hebben kunnen bevrijden van afgoderij, ondanks de leringen en de 

beproevingen die zij hebben doorstaan. Besef hoe Ik het pad naar jullie opwaartse ontwikkeling heb 

vrijgemaakt, zodat jullie het kunnen bewandelen. Maar laat twijfel zich niet opwerpen als een wolk die je 

geest verhindert Mijn licht te zien. 
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38 Gij hebt gemerkt, dat gij thans vrijer zijt van menschelijke verzoekingen, en dat Ik u slechts de 

noodwendigheden van het leven heb geschonken, en Ik zeg tot u: Wees niet begerig naar overbodige 

dingen. 

39 Je vond een palmboom in de woestijn en een bron met kristalhelder water. Het was geen schijn, het 

was geen illusie, het was werkelijkheid. De takken en de schaduw van de palmboom zijn Mijn geestelijke 

aanwezigheid, de vrucht is Mijn woord, de bron is de liefde en de wijsheid die Ik in je hart heb uitgestort. 

40 Wie aandachtig naar Mij geluisterd heeft, heeft ditmaal geleerd de stem van zijn geweten te horen, 

zichzelf te oordelen, zijn eigen werk te erkennen en de pijn die hij veroorzaakt heeft op zich te nemen. Dan 

openbaart de Geest diepe leringen aan het vlees om het ervan te overtuigen dat het zachtmoedig en 

toegewijd moet zijn in zijn beproevingen. Wie tot deze diepe overpeinzingen komt, zal zich niet verzetten 

tegen Mijn Goddelijke Geboden. 

41 Evenals in het Tweede Tijdperk verbergt Mijn Woord zich voor niemand, Ik laat het komen tot de 

onwetenden, de verstandigen, zij die rein van hart zijn, en de zondaar, de oprechte en de huichelaar. De 

hemelse bel heeft voor iedereen geluid. Indien deze mensheid, die in meerderheid gedronken heeft uit de 

fontein van de Leer die Ik u als Christus heb onderwezen, waakzaam en biddend was geweest toen Ik haar 

de tekenen gaf van Mijn nieuwe komst - hoe groot zou haar vreugde zijn geweest toen zij Mijn 

Aanwezigheid voelde. Het was noodzakelijk dat Ik u een man zond om u Mijn boodschap te verkondigen 

in 1866, en door zijn lippen kondigde Elia u de nieuwe tijden aan. Sindsdien heeft deze palmboom zijn 

gebladerte meer en meer verspreid, Mijn Woord bereikt nieuwe streken, doet de verzegelden wijken en 

onderwijst de scharen. Zij die Mij met zachtmoedigheid hebben aangehoord en Mij zijn gevolgd op de 

weg naar hun geestelijke ontwikkeling, hebben op hun weg geen vermoeidheid meer gevoeld, noch honger 

en dorst. Zij hebben er ondankbaarheid, spot, minachting en onverschilligheid aan overgehouden. Maar 

niets heeft hen tegengehouden, want hun ideaal vindt zijn vervulling aan het einde van het pad, en zij 

weten dat dit doel niet op aarde is. 

42 Alleen wie zich met deze zachtmoedigheid en spiritualiteit voorbereidt, zal de macht verkrijgen 

hem die lijdt van pijn te verlossen; want wie vervuld is van ijdelheid of slecht gebruik maakt van zijn 

gaven, verliest deze genade. 

43 Legt niemand onder een bepaalde naam Mijn leer op, maar wekt degene op die gevallen is en zegt 

hem in Mij te geloven. Wie kan u beletten goed te doen aan uw naaste? 

44 Denk niet meer aan aardse gemakken, zodat jullie je voorbereiden op het vervullen van je taak en 

denk aan die massa's mensen die vol verlangen op weg zullen gaan naar de reddingsark van de liefde, die 

mijn leer is, en die jullie harten op de weg moeten ontmoeten. 

45 Wanneer zullen de apostelen van Mijn Zaak opnieuw verschijnen, zoals zij die Mij volgden in de 

tweede Era? Met hoeveel geloof, liefde en standvastigheid hebben zij Mijn waarheid verdedigd! Gij zoudt 

gaarne die werken en die wonderen doen, maar voorwaar, Ik zeg u: gij zoudt het kunnen doen, indien uw 

geloof even groot was als het hunne. Weest gelovige mannen en gij zult wonderen verrichten, ook al hebt 

gij in materieel opzicht behoeftigen. Hoor Mij en doorgrond Mijn Woord, anders hebben jullie Mij slechts 

in leegte laten spreken. 

46 Wees nederig, erken hoe Jezus voor Zijn discipelen boog om hun voeten te wassen. Doe zulke 

werken voor uw broeders, en gij zult u met recht Mijn discipelen kunnen noemen. 

47 Hoe weinigen zijn er die de dag waarop Jezus aan het kruis stierf, hebben aanschouwd en herdacht. 

Maar waarlijk, ik zeg u, wanneer u denkt aan de dood van de Meester, bedenk dan dat dit moment voor 

ieder van u komt. Ik hoefde de dood niet te vrezen, want ik ben het Leven, maar jij moet bezorgd zijn om je 

missie te volbrengen, van binnen voorbereid en uitgerust. 

48 Laat niemand zich onbeduidend en zielig voelen, want u kent uw gave van spreken niet, noch de 

rijkdom van uw hart om uw broeders lief te hebben. 

49 U weent over de schandelijke dood die u uw Heer op Golgotha hebt gegeven, en u beseft niet dat u 

Mij in deze tijd opnieuw verwondt en met Mijn Woord de spot drijft. Maar Ik heb gezworen al Mijn 

kinderen te redden, en Mijn Wil zal geschieden. Als Mijn bloed dat dan vergoten wordt niet genoeg is 

voor deze mensheid, zal Ik een geestelijk kruis nemen om Mijzelf daarop te laten kruisigen en vonken van 

licht te verspreiden die via het geweten van de mensen de zielen zullen bereiken. 
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50 Wee degenen die in deze tijd door hun ontrouw en ongehoorzaamheid een slecht voorbeeld geven 

aan de kinderen die Ik met een geestelijke zending (naar de aarde) heb gezonden! Zult gij zijn als de 

menigte die, schreeuwend en spottend, Jezus naar Golgotha leidde en afschuw zaaide in de harten van de 

kinderen, die niet konden verklaren waarom zij een man martelden en doodden die alleen maar zegeningen 

uitdeelde. 

51 Elke keer dat Jezus viel, huilden die onschuldigen. Maar waarlijk, ik zeg u, hun geween was meer 

van de geest dan van het vlees. Hoevelen van hen zijn Mij later niet gevolgd en hebben Mij niet liefgehad 

zonder dat zij de herinnering aan wat hun onschuldige ogen hadden aanschouwd, uit hun hart konden 

wissen. 

52 Het is tijd dat je nadenkt over wat ik tegen je zeg. Laat de mensen Mij horen, laat de zieken de 

eersten zijn om in Mijn aanwezigheid te komen. Bid voor de afwezige zieken en bezoek hen die in een 

instelling zijn opgenomen. Bedenk dat in het Tweede Tijdperk veel melaatsen buiten de poorten van de 

stad woonden, en hoewel zij wisten dat Jezus de zieken genas, legden zij zich erbij neer dat zij het geluid 

van Zijn stem slechts van verre hoorden, omdat zij bij zichzelf zeiden: "Hoe zullen wij tot de Meester 

komen als de menigte ons wegjaagt?" Daarna beloonde Jezus hun geloof in het aangezicht van menselijke 

onverschilligheid en egoïsme door hun lichamen te reinigen van het kwaad dat hen kwelde. 

53 Wordt niet moe naar Mij te luisteren in deze tijd, want zij die Mijn laatste woord horen in 1950 

zullen het ontvangen in hun geest als een symbool van de laatste druppel bloed die van Mijn lichaam 

kwam aan het kruis. 

54 Jullie hebben de wet vergeten en gewacht tot de natuurkrachten jullie aan Mijn gerechtigheid 

herinnerden: orkanen, buiten hun oevers tredende waterlopen, aardbevingen, droogtes, overstromingen 

zijn oproepen die jullie wakker schudden en tot jullie spreken over Mijn gerechtigheid. 

55 Welke andere vrucht kan de mensheid Mij op dit ogenblik schenken dan die van tweedracht en 

materialisme? Dit volk, dat sedert jaren naar Mijn onderricht heeft geluisterd, kan Mij evenmin een 

aangename oogst schenken. 

56 Niemand ontsnapt aan mijn gerechtigheid. Ik oordeel over de levenden en de doden. Maar 

waarlijk, Ik zeg u: indien gij u niet opricht en Mijn leer niet waarlijk en luid verkondigt, zal de 

gerechtigheid der mensen u oordelen. - Hoezeer heeft deze mensheid zichzelf verontreinigd! Het bloed van 

het Lam heeft de mensen de weg gewezen naar de evolutie van de ziel, waarop zij moeten wandelen om 

genoegdoening te krijgen voor de begane overtredingen; maar vertrouwend op dat goddelijke bloed, hebt 

gij opnieuw gezondigd. De wereld heeft jullie gevangen genomen, maar Ik eis nu van jullie terug wat Mij 

toebehoort. 

57 Ik zal het onkruid wegnemen, dat een giftige plant is, en Ik zal de gouden graankorrel opnieuw 

zaaien, en de akkers die lang onvruchtbaar zijn geweest, zullen vruchtbaar en productief worden. 

58 Sinds de oudheid weet gij door Mijn profeet Johannes, dat er een tijd zou komen, dat ieder oog Mij 

zou zien; die tijd hebt gij voor uw ogen. In die tijd zal de geest van de mens zijn ogen openen voor het 

licht der waarheid en Mij aanschouwen. Hij zal Mijn woord begrijpen en Mijn aanwezigheid voelen. Niet 

alleen zal er water uit de stenen stromen, maar er zullen ook bloemen ontspruiten. 

59 Vandaag geloven jullie dat Mijn gerechtigheid jullie straft door de krachten van de natuur te 

ontketenen om ellende, verdriet en honger te zaaien. Maar op een dag zult gij begrijpen, dat het uw werken 

waren, die dat onheil, dat oordeel, over u deden komen. Je zult ook leren dat je verdiensten, je geloof en je 

gebed de krachten van de natuur kunnen kalmeren. Hebt gij niet gehoord, dat Ik Mijn kinderen gezag geef 

over de natuurkrachten, wanneer Ik hen geestelijk merk? Dit kan u niet verbazen, als gij u herinnert, dat Ik 

aan de eerste mens het gezag gaf om de schepping der aarde te onderwerpen. Dit is de reden waarom ik u 

soms zeg dat de mens zichzelf nog niet heeft ontdekt en dus zichzelf niet kent. 

60 Ik ben de Koning van het Universum, de mens hier op aarde is een prins, want hij is Mijn kind. 

Heeft de mens goed gebruik weten te maken van de kracht van al zijn vermogens? Waarlijk, ik zeg u, hij 

heeft zijn Vader verloochend en zich koning gemaakt om zijn wil in de wereld te doen. 

Maar hij die zijn wil niet met de Mijne verenigt en buiten de Goddelijke Wetten treedt, schept in zichzelf 

de voorwaarden opdat zij hem oordelen. Dit noem je straf, en tenslotte noem je Mij een onrechtvaardige 

Vader. 
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61 In dit Derde Tijdperk zullen vele zielen Mijn licht aanschouwen, en als zij daardoor hun pad 

verlichten, zullen zij niet meer afdwalen. In plaats daarvan zullen zij op hun verleden terugkijken om al 

hun fouten te zien en er berouw over te hebben. Zij zullen niet langer menselijke glorie zoeken, maar 

alleen de onsterfelijkheid van de ziel. 

62 De mensen zullen naar de top van de berg klimmen, en van daar het beeld zien opdoemen van het 

Beloofde Land, het Nieuwe Jeruzalem dat op u wacht als de hoogste beloning in de eeuwigheid. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 70  
1 Ik ben de schatkist van wijsheid die de mensheid tot nu toe niet heeft kunnen doorgronden. Ik heb 

jullie de sleutel tot de vergeestelijking gegeven, opdat jullie daarmee de kist openen en inzien wat Ik voor 

jullie in petto heb. 

2 Indien iemand van Mijn kinderen zichzelf onwaardig acht of zich niet in staat voelt de deuren naar 

Mijn liefde te openen, zeg Ik jullie in waarheid dat al Mijn kinderen Mijn liefde waardig zijn. Jullie 

hebben allemaal de sleutel om die deur te openen. Verlies het niet, anders zult gij de stam van Juda volgen, 

die in dit leven rusteloos over de aarde zwerft. 

3 Ik zal u niet zien als rijken noch als bedelaars, maar als pelgrims, in wier proviandzakken nooit 

gebrek is aan voedsel voor henzelf en voor de hongerigen, die zij op hun weg ontmoeten. 

4 Ik wil dat je de paden kent, dat je de verschillende "bomen" weet te onderscheiden en dat je in 

iedere reiziger die je ontmoet je eigen broeder herkent, zodat wanneer zij je vragen: "Waar ga je heen?" je 

oprecht en vastberaden antwoordt en altijd Mijn waarheid spreekt. 

5 Zo zullen jullie zijn als de reiziger die op morgen vertrouwt, die vrij van zorgen voor zichzelf 

wandelt en aan anderen kan denken; want Ik leer jullie de pijn van je naaste aan te voelen en haar te 

verzachten met een druppel balsem die Ik jullie schenk, zodat jullie je broeders ermee kunnen bijstaan. 

6 Wat heb ik jullie zielen steeds moeten zuiveren! Denkt gij dat Ik u zou laten verontreinigen, opdat 

gij in deze toestand zoudt beginnen Mijn leer te prediken? 

7 Ik rust je uit om het sterke Israël onder de mensen te zijn. 

8 Bij het horen van Mijn woord heeft uw geest beefd, terwijl hij zich herinnerde dat hij deze stem 

eerder heeft gehoord, en hij vraagt zich af: Waar was die? En ik zeg u: het was in de woestijn, op de 

bergen en aan de oevers van de rivieren van Judea, uit de mond van Jezus van Nazareth, aan wie gij 

twijfelde, ofschoon gij inzag dat er in Zijn woord een goddelijke kracht, een liefde en een macht was, die u 

leven, gezondheid en vrede schonk. 

9 Gij zijt in deze tijd herrezen en uw geest heeft Mijn onderricht opnieuw gehoord, uw hart heeft 

gesidderd bij het geluid van die stem die het reeds kent. Mijn woord is eenvoudig en nederig; maar 

aanschouw niet alleen de kleur van de vrucht, eet haar op, opdat gij daarin haar zaad zult ontdekken. Het 

zal dit zaad zijn dat je morgen zult cultiveren. Als je er goed voor zorgt, zal het goede vruchten 

voortbrengen. Dan zul je weten dat de boom waarvan hij afkomstig is, de liefde van je Vader in zich 

droeg. 

10 Verdien u verdiensten, opdat gij de plaats moogt bereiken die u toekomt, welke niet is op de tronen 

of in de paleizen der aarde, noch met de heerlijkheden van de wereld, met vleierijen of aardse eerbewijzen. 

Jullie plaats hier op aarde is in de strijd voor vrede en goed, en in het hiernamaals zal het met Mijn liefde 

zijn. 

11 Dit hier is niet het land der belofte, gij kent dit aan uw geest beloofde tehuis nog niet, ook leeft er 

geen brandend verlangen in uw geest om daar te komen door uw aardgebondenheid. 

12 Tegen alle mensen van de verschillende geloofsovertuigingen en godsdiensten zeg ik dat zij niet 

wisten hoe zij de materiële rijkdommen op hun plaats moesten zetten, maar alleen die van de geest op hun 

rechtmatige plaats. Indien de mensen Mijn wetten zouden naleven, zouden zij reeds van hieruit de 

weerschijn van het Beloofde Land zien en het geluid van de stemmen van zijn bewoners horen. 

13 Gij beweert te geloven in Mijn bestaan en in Mijn Goddelijkheid; gij zegt ook dat Mijn wil 

geschiede. Maar waarlijk, ik zeg u: Hoe gering is uw geloof en onderwerping aan wat ik beveel! Maar ik 

wek in jullie het ware geloof op, zodat jullie sterk staan op de weg die ik voor jullie bereid heb. 

14 Werk aan jezelf, wacht niet tot de dood je onvoorbereid treft. Wat heb je voorbereid voor de tijd 

dat je terugkeert naar het geestelijk leven? Wilt gij verrast worden, terwijl gij nog gebonden zijt door 

ketenen aan materie, aan hartstochten, aan aards bezit? Wil je met gesloten ogen naar gene zijde gaan, 

zonder de weg te vinden, de vermoeidheid van dit leven met je meenemend die in de ziel is gegrift? Bereid 

u voor, discipelen, en gij zult de komst van de fysieke dood niet vrezen. 

15 Zucht niet omdat je dit aardse dal moet verlaten, want ook al erken je dat daarin wonderen en 

heerlijkheden bestaan, ik zeg je in waarheid dat deze slechts een afspiegeling zijn van de schoonheden van 

het Geestelijk Leven. 
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16 Als jullie niet ontwaken - wat zullen jullie dan doen wanneer jullie je aan het begin van een nieuw 

pad bevinden, verlicht door een licht dat jullie onbekend voorkomt? 

17 Verlaat deze wereld zonder tranen, zonder pijn achter te laten in de harten van uw dierbaren. Maak 

u los wanneer het moment daar is, en laat op het gelaat van uw lichaam een glimlach van vrede achter die 

spreekt van de bevrijding van uw ziel. 

18 De dood van je lichaam scheidt je niet van de wezens die aan jou waren toevertrouwd, noch 

ontslaat het je van de geestelijke verantwoordelijkheid die je hebt voor degenen die je ouders, broers en 

zusters of kinderen waren. 

19 Begrijp dat voor liefde, voor plicht, voor gewaarwordingen, in één woord, voor de ziel, de dood 

niet bestaat. 

20 Ik heb gesproken tot hen die zich dood waanden, en zij hebben tot Mij gezegd: "Wie heeft tot Mij 

gesproken?" Ik heb hen aangeraakt en zij hebben Mij gevraagd: "Wie heeft Mij aangeraakt?" En zij 

hoorden een stem tot hen zeggen: "Ik ben het die Lazarus heeft opgewekt, dezelfde die uit de doden is 

opgestaan om u geestelijk leven te geven." 

21 Mijn leer kan u nooit tot fanatisme verleiden, noch u bijgelovige of afgodische ideeën inprenten; 

integendeel, zij bevrijdt uw geest van de ketenen die de mensheid haar heeft opgelegd. Mijn pad is smal, 

maar wie het bewandelt, bezit en geniet de ware vrijheid. 

22 Ik wil u niet tot slaaf maken met Mijn leer, want daarin zijn geen dogma's, veroordelingen of 

veroordelingen. Ik wil dat jullie tot Mij komen uit liefde, door verdienste, door geloof, door overtuiging. 

23 Ik heb u toegestaan geloofsbelijdenissen, sekten en leerstellige systemen te kennen, opdat gij, 

proevende van de vruchten van verschillende bomen, moogt weten hoe te oordelen over de smaak van de 

vruchten die Ik u aanbied. Maar ik vraag je: Zult gij nog in staat zijn de geestelijken en priesters te vragen 

of het waar is dat Ik Mijzelf openbaar door het menselijk orgaan van de geest? waarom vraagt gij hen, die 

Mijn belofte om terug te keren vergeten zijn en die zich zelfs niet voorbereiden om Mij te ontvangen? 

Waarlijk, Ik zeg u, zelfs de onwetendste onder u zal met eigen ogen zien, dat Ik het ben, als wie Ik tot u 

spreek. Als Mijn woord uw geest doet beven, als hij ontwaakt en diep bewogen wordt, zal dit u bewijzen 

dat Ik met u ben, want Ik ben de enige die macht heeft over de geest. 

24 Menselijke woorden kunnen je hart doen trillen, of indruk maken op je gevoel en verstand. Maar 

als er iets is waardoor je diep geraakt bent, voorbij je gevoel, je hart en je verstand, dan is dat iets de stem 

van je Heer geweest. 

25 Ik zeg u, dat hij, die niet diep bewogen was, toen hij dit woord hoorde, Mijn tegenwoordigheid kan 

loochenen, maar het blijft in zijn geest gegrift, en de tijd zal komen, dat hij zal zeggen: Die stem, die ik 

hoorde, was die van de Heer. 

26 Om u te helpen uw kruis te blijven dragen, deel Ik het manna uit dat uw ziel voedt, bereid Ik uw 

harten voor en maak Ik u tot Mijn dienaren. 

27 De tijden zijn veranderd, Ik maak jullie nu vrij van alle fanatisme en afgoderij, zodat jullie Mij 

alleen jullie vergeestelijking aanbieden. 

28 Ik zend de oproep naar Mijn uitverkorenen in verschillende gebieden en zoek hen op hun 

verschillende levenspaden, zodat zij allen de geestelijke betekenis van Mijn Woord ontvangen en tot het 

heldere en ware begrip van Mijn leer komen en het in praktijk brengen in hun werken van liefde onder hun 

broeders. 

29 ook al zijn jullie nu nog kleine kinderen, morgen zullen jullie discipelen zijn, in navolging van de 

discipelen van het Tweede Tijdperk, en zoals zij gingen en getuigden van de Waarheid, van Mijn 

wonderen en van Mijn Liefde, zo moeten jullie morgen gaan en getuigen van Mijn Waarheid 

30 Ik heb u de deugden geopenbaard die gij moet beoefenen, en met de gaven die uw geest bezit 

vanaf het begin van uw schepping, moet gij u bekend maken onder de mensen. Ik leid nu Mijn nieuwe 

werkers op, die morgen dit zaad over de hele wereld zullen zaaien. Beetje bij beetje komen grote scharen 

naar Mijn Werk, aangetrokken door het licht van de Heilige Geest, die in dit Derde Tijdperk zijn stralen 

uitzendt onder alle mensen. 

31 Ik ben "op de wolk" gekomen om tot de mensheid te spreken, die, omdat zij koppig is in haar 

corruptie, Mijn voetstappen of Mijn aanwezigheid niet heeft gevoeld, noch Mijn verbinding met u heeft 

opgemerkt door middel van het menselijk orgaan van het verstand. Ik zal onvermoeibaar zijn om hen uit 
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hun lethargie wakker te schudden, en gij zult zien dat beetje bij beetje mannen van verschillende wegen 

zullen komen om zich met u te verenigen. Velen zullen zich tot het spiritisme bekeren, want Ik maak nu 

een einde aan fanatisme en afgoderij, aan de stagnatie en verwarring van de mensheid. 

32 Dit is de Derde Openbaring, door Mij en de profeten aangekondigd. Dit is de tijd waarin het licht 

van de Zesde Lamp de mensheid verlicht. Het is de beloofde tijd dat Ik zou komen in stralend licht om 

Mijn woord te vervullen. Ik ben gekomen om u dezelfde geestelijke en Goddelijke wet bekend te maken 

als in alle tijden. 

33 Gezegend volk van Israël, te allen tijde heb Ik u bevrijd uit de slavernij van Farao, en Ik zeg tot u: 

Indien gij niet langer slaven wilt zijn, komt dan tot Mij, want Ik zal u kracht en gezag geven om uw 

ketenen te verbreken. Wilt u de hemelse ladder beklimmen die voor uw ziel klaarligt? Wees dan 

volhardend, bestudeer en doorgrond Mijn Woord, opdat jullie het uiteindelijk in zijn essentie en 

spiritualiteit zullen begrijpen, en opdat jullie onderweg verdiensten zullen verwerven, die jullie tot Mij 

zullen leiden. 

34 Iemand zegt tegen Mij: "Vader, ik wil Uw arbeider zijn, ik wil U dienen, ik wil dat mijn geest 

dicht bij Uw Geest is, maar ik weet niet wat ik moet doen om Uw vergeving te verdienen." En ik antwoord 

het hart dat zich zo tot zijn Vader richt: Vernieuw jezelf, geef beetje bij beetje je oude gewoonten op, je 

aardgebondenheid, opdat je Mij zult begrijpen en je zending zult kennen. Maar ieder die vernieuwing 

verlangt, moet door vele beproevingen heen, want de verzoeking achtervolgt u, en wanneer zij ziet dat u 

uw ziel van de verkeerde wegen afwendt, moet zij u door een verschrikkelijke strijd voeren om u van uw 

voornemens af te brengen, en als u zich zwak toont, zal zij van die zwakheid profiteren en proberen u tot 

uw oude gewoonten te doen terugkeren; maar het is niet Mijn Wil dat u zich door haar laat overwinnen. Ik 

wil dat uw schreden altijd voorwaarts gaan, dat uw geloof standvastig is en dat uw vastbeslotenheid om u 

te vergeestelijken waar is, gebaseerd op wat gij hebt geleerd. 

35 Als jullie Israël zijn, is het alleen maar zo dat jullie Mij leren liefhebben en Mij aanbidden van 

geest tot geest, dat de uiterlijkheden van jullie aanbidding van God steeds minder worden totdat jullie 

vergeestelijking bereiken. Mijn Geest zal jullie mettertijd vrijmaken van elke slechte interpretatie van Mijn 

Werk. - De mens heeft Mijn leringen, Mijn doctrines, Mijn profetieën verkeerd geïnterpreteerd en het is 

Mijn Wil dat Mijn volk Israël verschijnt met de geestelijke gaven en wonderen die zij verkrijgen door hun 

vergeestelijking. 

36 Ik zal u aan de mensen voorstellen als Mijn dienaren, als de Trinitair-Mariaanse Spiritualisten van 

het Derde Tijdperk - Spiritualisten, omdat u meer geest dan materie moet zijn; Trinitair, omdat u Mijn 

Openbaring in drievoud hebt ontvangen; Mariaans, omdat u Maria liefhebt, uw universele Moeder, die 

over u heeft gewaakt opdat u niet zou wanhopen op de weg van het leven. 

37 Aan deze openbaring door het menselijk verstandsorgaan zal een einde komen, maar daarna 

moeten jullie Mij van geest tot geest zoeken om Mijn instructies te ontvangen. Daarom eis ik vernieuwing 

van u, opdat u deze vergeestelijking bereikt. Ik zal u blijven leren om u met Mijn Geest te verbinden, en u 

zult herleven wanneer u die vorm van gemeenschap hebt bereikt die iedereen waardig is die zich een 

Trinitair-Mariaanse Spiritualist noemt. 

38 Wees moedig en verdedig u in alle beproevingen door uw gebed. Mijn geestelijke weldaden zullen 

op u blijven neerdalen omwille van uw volharding en uw bereidheid om te strijden. Je zult niet alleen zijn, 

Mijn geestelijke wereld zal er zijn om je bescherming te geven, je te leiden en je bij te staan in je strijd. 

39 Ik ben het Licht dat jullie uitnodigt om samen met Mij je lamp aan te steken, zodat jullie je geest 

kunnen verlichten en Mijn Aanwezigheid daarin kunnen ontdekken. Vanaf de dag dat jullie weten hoe je 

tot jezelf moet doordringen, zal het voor jullie gemakkelijk zijn om het hart van jullie broeders te bereiken. 

40 Bij mijn woord huilen de eersten en verheugen de laatsten zich. - Waarom? - Omdat de "eersten" 

steeds vermoeider worden en steeds meer wonden met zich meedragen, hoewel ik u moet zeggen dat zij 

het zijn die hun kruis zwaar maken en de beker bitter die zij drinken in hun verzoening. Want Ik heb hun 

altijd Mijn bijstand gegeven op hun reis, zodat de weg van het leven draaglijk is en hun schreden vast zijn. 

41 Gij hebt geen ogenblik Mijn bijstand gemist; Mijn Woord heeft niet opgehouden zich bekend te 

maken. Ik heb u nooit alleen gelaten in uw beproevingen; zelfs aan uw ziekbed is Mijn geestelijke wereld 

neergedaald toen de pijn u drukte en haar hulp en raad ontbraken niet voor u om de noodlijdenden bij te 

staan die dag na dag aan uw deuren komen. De gaven van intuïtie, inspiratie en spirituele visie zijn in je 
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wezen ontwaakt en hebben je pad verlicht. Ik ben met u geweest in uw dagelijks menselijk leven, het heeft 

u niet ontbroken aan het dagelijks brood op uw tafel. Maar nadat ik u zoveel bewijzen heb gegeven van 

Mijn liefde en het bewaren van de vrede voor uw volk, terwijl de wereld veranderd is in een brandstapel 

van haat en hartstochten, klaagt u nog steeds over de last van uw kruis? O discipelen van het Derde 

Tijdperk, vergeet niet dat het kruis dat de wereld eens op Mij legde, bestond uit duisternis, 

ondankbaarheid, spot en verachting, en Ik heb het aanvaard, want het waren Mijn kinderen die het op Mij 

legden! In tegenstelling, denk aan het kruis dat ik je heb toevertrouwd: Hoe troostend en gemakkelijk is 

het als je weet hoe je het met liefde moet dragen! 

42 Het is noodzakelijk dat u uw oorsprong kent en het doel waarheen uw stappen u leiden, zodat u uw 

bestemming met liefde kunt aanvaarden en uw kruis kunt omhelzen tot u eraan sterft, zoals Christus, uw 

Meester, deed. 

43 Ik ben in deze tijd gekomen om tot u te spreken over uw oorsprong, uw zending en het doel dat u 

wacht in de eeuwigheid van de geest. Wie Mijn woord niet begrepen heeft en zich zwak voelt na het horen 

van Mijn onderricht, wie zijn geest niet gevoed en gesterkt heeft, die heeft altijd verlangd naar de 

goederen die tot de wereld behoren, die nooit onontbeerlijk zijn in je leven en die je daarbovenop nog 

krijgt. Waarom laten jullie je verleiden door de wereld? U moet leren boven de aardse wisselvalligheden 

uit te stijgen, want in vele gevallen zijn het slechts kleinigheden, ellende, waaraan u te veel belang hecht. 

Als u voor de goederen van de geest zou zorgen zoals u voor de materie zorgt, zou het u aan niets 

ontbreken en zou uw ontwikkeling groot zijn. 

44 Vergeet uw verleden, vermijd alle fouten die u lange tijd vergezeld hebben, dan zult u geleidelijk 

een absolute verandering in uw wezen ervaren, want u hebt dan uw opgang naar de vergeestelijking 

ingezet. 

45 Begrijpt, dat ik u een waardige plaats aanbied, zowel hier op aarde, zolang gij er op leeft, als in het 

hiernamaals, wanneer gij eenmaal in het geestelijk koninkrijk vertoeft. 

46 Waar wacht je nog op om de beslissende stap te zetten? Vraag, vraag, opdat u gegeven wordt. 

47 Neem Mijn zaad van liefde in je hart en begin het te voeden zonder het ooit te verwaarlozen, en het 

zal spoedig vruchten dragen die je zullen voeden op je zwerftochten. 

48 Spreek tot elkander, met Mijn Woord als onderwerp van gesprek, maar neem steeds het besluit 

elkander te onderrichten. Deze uitwisseling van gedachten en kennis zal u ten goede komen en uw ziel 

verheffen. Ik beloof dat Ik aanwezig zal zijn op die momenten van geestelijk gesprek om jullie te 

inspireren en jullie altijd naar begrip en licht te leiden, maar maak nooit van wat geestelijke gemeenschap 

zou moeten zijn een gewone discussie, want dan zal Mijn aanwezigheid niet bij jullie zijn. 

49 Ik wil spreken tot hen die tot nu toe niet Mijn genezende balsem op hun lichaam hebben gevoeld, 

en in wier hart ook Mijn vrede niet is binnengekomen. 

50 Voorwaar, Ik zeg u: Ik heb mijn balsem over u uitgestort, maar gij waart er niet op voorbereid. 

Sommigen hebben het verworpen door hun godslasteringen, anderen door hun gebrek aan geloof. 

51 Ik zeg jullie dat jullie fouten vergeven zijn, maar jullie moeten leren om door verdienste recht te 

krijgen op alle genaden of weldaden die jullie aan jullie Vader vragen. Want als ik ze je zou geven zonder 

dat jij er iets voor terug zou doen, zou je geest geen vooruitgang boeken. Wat zou je morgen kunnen leren 

aan hen die lijden? Welke ervaring zou u hebben opgedaan met uw beproevingen? Beschouw de zieken 

die een wonder van Mij hebben ontvangen en gij zult ontdekken dat ieder van hen verdienste heeft 

verworven om een beloning te ontvangen. Bij sommigen zegevierde het geloof, bij anderen was er 

vernieuwing; anderen voelden waarachtige bekering, weer anderen kastijdden zichzelf in hun zwakheden 

of in hun hoogmoed. 

52 Met welk een voldoening staat de geest op na een strijd gestreden te hebben en als overwinnaar uit 

de strijd te zijn gekomen! Welke voldoening konden zij hebben, die zonder enige verdienste een weldaad 

van hun vader ontvingen? Zij zouden niet waarderen wat zij ontvingen, noch zouden zij weten hoe het te 

bewaren, daar het hun geen moeite of opoffering kostte het te verkrijgen. Maar wie na een grote strijd de 

vrede heeft verkregen, stelt zich niet bloot aan het gevaar haar te verliezen; hij bewaakt haar en waakt 

erover. Hij die door verzaking en opoffering zijn gezondheid heeft teruggekregen, brengt haar niet 

opnieuw in gevaar, omdat hij weet wat het hem gekost heeft haar te verwerven. 
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53 Vrees niet, gij die uw uitputting en uw zwakke ziel voor Mij brengt; Ik vraag niets onmogelijks 

van u. - Luister: Op deze dag vraag Ik alleen uw aandacht en dat u Mijn Woord in uw hart laat 

binnenkomen, want het zal uw sluimerende gevoelens wekken en uw geest verlichten, zodat geloof en 

hoop als een vlam in uw harten mogen branden. Dit is nodig opdat jullie de weg vrijmaken, en het wonder 

dat jullie van Mij verwachten zal geschieden. 

54 Besef, dat gij niet meer leeft in de tijd, waarin de Vader u alles gaf zonder dat gij het deedt, omdat 

het uw geest ontbrak aan ontwikkeling, ervaring, kennis; dat gij thans veel van uzelf moet doen om te 

verkrijgen wat gij begeert of nodig hebt. 

55 Wanhoop je omdat ik zo tegen je spreek? Verliest gij, die ziek zijt, de moed? Op dit ogenblik 

schenk Ik Mijn genezende balsem aan allen die op het punt staan het kruis van vernieuwing, van 

verbetering, van morele en geestelijke wederopbouw te omhelzen. Ik geef ook gezondheid aan sommigen 

die Mijn weldaad spoedig zullen vergeten; want zij zullen niet eens beseffen waarom hun Meester hen 

genezen heeft. Maar Ik heb van te voren in hun zielen het zaad gelegd dat is voortgekomen uit de 

onderwijzing van deze dag, en te zijner tijd zullen zij rekenschap aan Mij moeten afleggen. 

56 De pijn van sommigen en van anderen bereikt Mij, want al Mijn Liefde heeft een druppel van 

goddelijke balsem. 

57 Voel Mij dicht bij je, word beter en sta op tot leven, zodat je kunt getuigen van Mijn waarheid. 

58 Mensen, de profeten stierven, maar van hun boodschap bleef een onuitwisbaar geschrift over. In 

Jezus werden veel van die profetieën vervuld, maar voor de rest moest die tijd nog komen voordat zij hun 

vervulling zouden vinden. 

59 Negentien eeuwen zijn voorbijgegaan sinds Ik u Mijn laatste woord gaf aan het kruis, maar toen Ik 

Mijn stem weer liet horen onder de mensen, ontdekte Ik dat zij in plaats van elkaar lief te hebben, elkaar 

haten, elkaar niet als broeders erkennen en elkaar zelfs doden - precies zoals de profeten hadden voorspeld 

en Jezus had aangekondigd. Maar juist in deze tijd, waarin de verdorvenheid een grote ontwikkeling heeft 

bereikt, is er een volk ontstaan met een zaad van vergeestelijking, dat de mensen moet opwekken met een 

profetische stem, dat door zijn gezag over de natuurkrachten en over de ziekten, aan de geleerden bewijzen 

van genade en kracht moet geven, en dat door zijn doordringing van de gaven des Geestes, aan hen die 

godsdienst onderwijzen, bewijzen van hun waarheid moet geven. De verschijning van dit volk was ook 

voorspeld door de profeten. 

60 Ik heb Mijzelf bekend gemaakt door het verstandsorgaan van deze stemdragers om Mijn 

Goddelijke Instructie in jullie hart te schrijven; maar zij vertonen een gelijkenis in hun ruwheid met de 

steen waarin Ik de Geboden der Wet schreef in het Eerste Tijdperk. 

61 Wanneer jullie nadenken over de leringen die Ik jullie heb gegeven, over de tijd waarin jullie leven 

en over de wijze waarop Ik Mijzelf bekend heb gemaakt, dan zullen jullie ontdekken dat alles - zowel 

Mijn komst, als de tijd waarin Mijn manifestatie plaatsvond, als de dag waarop die eindigde - gepaard ging 

met een groot aantal verrassende en opvallende gebeurtenissen en gebeurtenissen, zowel in het menselijk 

leven als in het Geestelijk Koninkrijk. Dan zal men in al deze gebeurtenissen de tekenen herkennen, die 

sedert die tijden voor mijn wederkomst zijn aangekondigd. 

62 De geleerden, de godsdiensten en de theologen zullen in deze tijd niet kunnen ontdekken hoe Mijn 

gerechtigheid werkt, maar aan jullie heb Ik haar geopenbaard. - Elk mensenhart is een levend bewijs van 

Mijn rechtvaardigheid en Mijn wijsheid. Soms is in het hart van een ellendeling de ziel verborgen van 

iemand die in een andere tijd een kroon op zijn hoofd droeg, of is in een gevangenis iemand opgesloten die 

in een ander leven een volk van zijn vrijheid beroofde. Uw hele bestaan is een oneindige les van liefde aan 

volmaakte zielen, opdat zij als gewillige en gehoorzame kinderen aan de boezem van hun Vader mogen 

komen. Maar zolang deze duisternis, die nu de mensheid omhult, zich verdikt, wanneer angst hen in zijn 

greep krijgt, zullen de mensen moeten uitroepen: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij ons verlaten?" 

zonder te beseffen dat het licht van Mijn Geest klaar staat om hun harten te doordringen, zodra zij opstaan 

tot geloof. Maar deze duisternis zal niet eeuwig duren, zelfs niet te lang, hoewel het de mensen, door de 

intensiteit van hun pijn, lijkt alsof zij een eeuwigheid heeft geduurd. Geleidelijk zal het licht worden in de 

zielen, en zij zullen het uitroepen vol vreugde: 

"Hosanna, hosanna, de Heer is nu met ons!" 
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63 Mensen, zie al de strijd van deze mensheid, zie de menigte die zich naar hun plaatsen van 

aanbidding begeeft in verlangen naar Mij! Hun harten hebben een onverklaarbaar verlangen, want hun 

geest wacht op Mijn wederkomst. 

64 Vernieuw jullie levens, zuiver jullie harten! Want Ik zeg u, in de geestelijke sfeer leven vele 

geesten van licht, die slechts wachten op uw voorbereiding om in het vlees onder u te komen en hun 

boodschap aan de mensheid te brengen. Zij zijn de beloofde en aangekondigde geslachten, zij zullen uw 

kinderen en nakomelingen zijn. Daarom zeg Ik u, drink uw beker met geduld, opdat de erfenis die gij hun 

nalaat zuiver zijt, en ook zij de weg geplaveid vinden door uw liefde en uw geloof. 

65 Zullen zij, die dit woord gehoord hebben, het ontkennen, wanneer zij ondervraagd worden? - Moge 

het niet gebeuren dat je daarna bitter weent! Getuig met woorden, met werken, met gedachten, met 

gebeden, met uw zwijgen; dit is uw taak. 

66 Jullie Heer zegt tot jullie: Zalig zijn zij die de wil van de Vader doen, want hoewel zij zullen 

wenen wanneer zij Mijn Woord voor de laatste maal horen in 1950, zullen zij Mij daarna aanwezig zien 

"in de wolk" zonder dat het hun ooit nog zal ontgaan. 

67 Op vele plaatsen in uw land heb Ik gebedshuizen ingericht, opdat gij daarin Mijn woord moogt 

horen. 

68 Mijn volk is even nederig als de plaatsen waar Ik Mij bekend maak. Maar het is Mijn Wil om de 

mensheid opnieuw te verbazen door de nederigen van hart; door hen zal Ik bekend maken dat dit de tijd 

van licht en genade is. 

69 Mijn roeping heeft dit volk bijeengebracht, dat Ik geduldig onder Mijn bescherming heb 

voorbereid, opdat zij waardig zouden zijn de Wet te ontvangen en haar aan de mensen te brengen als een 

boodschap van Goddelijke Liefde. 

70 Ik zeg u, de bekering van een zondaar oefent een grote invloed uit op het hart van de mensen, 

omdat het voor hen als een aansporing dient. Dit is de reden waarom Ik niet de rechtvaardigen heb gezocht 

om Mijn nieuwe groep apostelen te vormen, maar de zondaars om van hen Mijn discipelen te maken en de 

mensen te bewijzen dat zij van de weg van het goede zijn afgedwaald en dat het voor hen mogelijk is om 

daarnaar terug te keren door zich te vernieuwen en te veranderen. 

71 Ik zond u een rechtvaardig man om dit tijdperk te beginnen, Roque Rojas, door wiens lippen Elia 

sprak, de Wegbereider. Hij baande de weg van de Heer, opdat Ik Mij aan de mensen bekend zou maken en 

jullie Mijn stem zouden horen. Vanaf het moment dat het voor het eerst klonk, hebben jullie het 

voortdurend gehoord, en hebben jullie Mijn manifestatie gehad. Niemand is gezegd dat hij zich moet 

verbergen om Mij te kunnen horen, noch dat hij zich op een bepaalde plaats moet terugtrekken om zijn 

zending te volbrengen. Noch catacomben, noch verborgen plaatsen zijn nodig geweest om u met Mijn 

woord te verblijden en uw devoties te houden. Integendeel, ik heb jullie de wet geleerd die jullie nu 

moeten naleven, en die luidt: "Heb elkander lief!" 

72 Ik heb u de tijd gegeven om uw taak te volbrengen en een akker zonder grenzen voor u om erin te 

zaaien. Ik heb je niet een bepaalde plaats of een bepaald uur gegeven. Nogmaals zeg ik u: "God is geest, 

en gij moet Hem aanbidden in geest en in waarheid." 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 71  
1 Geliefde discipelen, in deze tijd hebben jullie de genade ontvangen om aan Mijn tafel te zitten; 

kom en wees met Mij in de geest. Bewaar Mijn Woord in uw hart, en uit Mijn lessen van liefde zult gij een 

gedenkboek vormen van wonderbare wijsheid. 

2 Het licht van Mijn Heilige Geest zal paden en woestijnen verlichten, opdat de mensheid de ware 

weg zal vinden, die van haar geestelijke opwaartse evolutie. Ik kom terwijl verdorvenheid en corruptie op 

hun hoogtepunt zijn. Mijn leer verschijnt u als een reddende ark; de wereld is een oceaan van pijn; 

wanneer de mensheid deze ark ziet, zal zij er dan niet naar verlangen er redding in te vinden? 

3 Discipelen, jullie allen kennen de woestijnen en de kruispunten (van het leven); daarom zijn jullie 

geschikt om de scharen op te zoeken die naar licht verlangen. 

4 Ga naar de "melaatse" zodra er geen "melaatsheid" meer in uw hart is. Spreek liefdevol tot hen die 

gebogen zijn door pijn, en wanneer Mijn Leer wordt weerspiegeld in je gevoelens en je liefde en 

barmhartigheid voelt voor je broeders, ben je gevorderd in je spirituele ontwikkeling. Wijs uw broeders de 

weg en wees niet beledigd als zij u ten slotte uit ondankbaarheid met rust laten. Uw voldoening zal 

voortkomen uit het besef dat zij die verloren waren Mij naderen, en gij zult Mijn bijstand voelen in uw 

eenzaamheid. 

5 Dan zal het manna neerdalen om u te voeden, en zult u altijd iets hebben om aan de behoeftigen te 

geven. 

6 Ik hou van je en wil je perfect zien. Daarom wordt Mijn gerechtigheid op onverbiddelijke wijze 

onder de mensen geopenbaard. Alle werken uit het verleden, die God schijnt te zijn vergeten, zullen 

worden geoordeeld in deze tijd, waarin de vleesgeworden geest Mijn oordelen kan bevatten, aanvaarden 

en begrijpen. Koningen, rechters, heren - allen die op enigerlei wijze het zaad van het kwaad onder hun 

broeders hebben gezaaid, zullen aanwezig zijn bij het oordeel van de Heer. Maar Ik zeg u: in plaats van 

hen met ketenen te binden, hun het licht te ontnemen of hen aan de eeuwige kwellingen te onderwerpen - 

zoals de mensen in hun onwetendheid kunnen geloven - zal Ik hun een taak opdragen in Mijn Heilswerk, 

opdat zij hun zielen kunnen zuiveren, de overtredingen die zij hebben begaan, goedmaken en begrijpen dat 

Mijn Gerechtigheid voortkomt uit de Goddelijke Liefde. Als Ik deze grote zondaars, van wie velen de 

geschiedenis zijn ingegaan, te zijner tijd gebruik om werken van broederschap en vrede onder de mensen 

tot stand te brengen, waarom beschouwt gij dan soms sommige van uw broeders als een hinderpaal op uw 

weg? Waarom willen jullie die wezens, die Mijn Wil daar geplaatst heeft, zelfs maar van het pad van jullie 

bestemming verwijderen? O, als jullie wisten dat zij Mij vaak beter dienen en dat zij op het punt staan 

jullie te helpen om tot Mij te komen. 

7 Laat uw hart zijn als deze ontmoetingsplaatsen waar u samenkomt om Mijn Woord te horen. Die 

hun hand hebben bevlekt met het bloed van hun broeder, die diefstallen, laster en schanddaden verbergen, 

en toch, wanneer zijn zij ooit door Mij verworpen? Of wanneer zijn ze zelfs eerder blootgesteld dan 

anderen? Een barmhartige sluier van delicatesse heeft hun smetten bedekt, terwijl Mijn Geest alleen tot die 

zondaars heeft gesproken. Zie hoe zij leren bidden door te luisteren naar Mijn Woord, hun gedachten 

opheffend naar het Oneindige, hoe het gevoel in hen ontwaakt dat wie zich tot het geestelijke wendt 

kracht, licht, inspiratie en genezende kracht ontvangt, moed om te leven, en vrede. 

8 Gezegende mensen, in deze ogenblikken waarin oorlog de wereld op zijn grondvesten doet 

schudden, heb ik u gevraagd op te staan en te bidden voor uw medemensen, mee te voelen met hun pijn en 

hun gevoelens van licht en vrede toe te zenden. Maar ik moet jullie zeggen dat jullie eerst moeten leren 

lief te hebben, te dienen en te vergeven aan de mensen om jullie heen, opdat jullie zullen weten hoe jullie 

moeten liefhebben en dienen aan hen die ver weg zijn. Heb je lot lief, aanvaard je beker, omhels met liefde 

je kruis. Niemand weet welke ziel zijn wezen bezielt, noch weet hij de oorzaak van zijn verzoening terwijl 

hij op aarde is. 

9 De geest zal de ziel verlichten, en de ziel zal de materie leiden. 

10 Laat je droefheid en hopeloosheid los, allen kunnen het beloofde huis van de Vader bereiken, en Ik 

zal jullie helpen. Op welke tijden, gunstiger dan de huidige, wacht je om te vertrekken? Wacht u op tijden 

van vrede om verdiensten te verwerven? Voorwaar, Ik zeg u: dit is de beste tijd om uw verzoening te 

volbrengen en verdienste te verwerven. 
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11 Mensen, zeg ik je: Gebruik de goddelijke instructie die ik jullie heb gegeven, want na het jaar 1950 

zullen jullie het zonder moeten stellen. De zon zou eerder ophouden te schijnen dan dat Mijn woord niet 

zou geschieden. Maar zij die het niet in hun hart hebben bewaard, zullen moeten wenen om hun 

ondankbaarheid, hoewel dit niet Mijn Wil is. 

12 Onophoudelijk schud Ik u wakker, en bij iedere aanwijzing werk Ik aan u, opdat u niet afdwaalt en 

uw ziel niet langer bezoedelt. 

13 Weest niet weinig gelovig, beseft dat wat Ik u in het verleden heb beloofd, Ik in het Derde Tijdperk 

heb vervuld; de mens daarentegen heeft niet geweten hoe hij zijn geloften en zijn plichten moet vervullen. 

14 Voor ogenblikken trekken jullie samen op om Mij te volgen, wanneer jullie voelen dat Ik met jullie 

ben in jullie beproevingen en dat Mijn barmhartigheid jullie helpt om er ongeschonden doorheen te 

komen, maar daarna vergeten jullie het weer door jullie ondankbaarheid. 

15 Onder u zijn ook zij die Mij liefhebben, die slechts wachten op de tijd van bezoekingen en 

vervolgingen om hun trouw en hun kracht te bewijzen. Zij zullen degenen zijn die naar de door de 

natuurkrachten geteisterde landen gaan om hun barmhartige hulp uit te delen aan hen die in nood verkeren. 

Ik zal hen de juiste tijd doen onderkennen om naar de vervulling (van hun taak) te gaan, en zal hen in hun 

hart de boodschap laten voelen die hen zal zeggen geen tweede bundel voor de reis te nemen, en dat zij op 

Mijn hemelse macht moeten vertrouwen. 

16 Andere werkers zullen worden uitgezonden om in andere volken over Mijn werk te spreken, en 

daar zullen zij de oorlog weerstaan door hun werken van liefde en hun gebeden. Dan, wanneer de tijd van 

hun vervulling komt, zullen zij zich niet verzetten tegen Mijn zending, want zij zullen hun eigen en hun 

goederen moeten achterlaten. Zij zullen de rijke vrek niet als voorbeeld nemen. 

17 Wie klaagt, dat hij moet verlaten wat hij bezit om Mij te volgen, zal zijn weg droevig maken en 

zijn kruis moeilijk. Wie daarentegen alles aan Mijn zorg overgeeft met overgave en vertrouwen, zal vrede 

en kracht hebben in de strijd, en wanneer hij terugkeert zal hij alles aantreffen zoals hij het heeft 

achtergelaten. 

18 Ik heb jullie de geestelijke gaven geopenbaard die jullie bezitten en het gebruik dat jullie ervan 

moeten maken, opdat jullie ze nooit gebruiken om werken te doen die niet binnen Mijn Wet vallen, want 

dan zouden jullie, in plaats van licht te geven, duisternis en dwaling verspreiden. 

19 Geef zelfs uw verwanten geen aanleiding om u verkeerd te beoordelen en van u te scheiden 

wegens uw onvolmaakte daden. Zij zullen jullie begrijpen wanneer jullie Mij begrepen hebben. 

20 Ik wil dat Mijn discipelen altijd bereid zijn de roep van degene die lijdt te beantwoorden en hem te 

genezen met ware barmhartigheid. 

21 Zie, hoeveel zieken er rondom u zijn, bedenk, dat er geen huis is, dat vrij is van ziekte. Zie de vele 

bezetenen die van niemand genade krijgen. 

Daar zijn uw akkers om te zaaien: draag uw geestelijke gaven, breng het licht en bevrijd hen van hun 

ketenen, zonder te vergeten dat u ook de onzichtbare wezens met liefde en barmhartigheid moet 

behandelen, opdat u hen naar het licht kunt leiden. 

22 Waarom word je sloom als ik je overspoel met vrede en geluk? Is het nodig dat pijn u altijd 

vergezelt, opdat uw hart Mij gedenkt en uw geest alert blijft? 

23 Sta op en zondig niet meer, verzwak u niet in de genoegens der aarde, want gij zult Mij rekenschap 

moeten afleggen zowel voor uw ziel als voor uw lichaam en het ogenblik zal komen dat hetgeen gij vraagt 

u niet (meer) zal worden geschonken, ook al verheft uw geroep zich tot de Hemel, want de eerste, tweede 

en derde maal werd het u gegeven en ondanks uw kennis hebt gij het ongebruikt gelaten, omdat gij inzag 

dat Ik boven alle liefde sta; maar vergeet niet dat Ik onverbiddelijk ben in Mijn rechtvaardigheid. 

24 Kijk toe, want weldra zal Ik als rechter komen tot elke sekte en elke godsdienstige gemeenschap, 

en Ik zal elke godsdienstige leider, elke pastoor of geestelijke vragen wat hij gedaan heeft met de zielen 

die hem zijn toevertrouwd. Ik zal allen vragen wat zij met Mijn Wet en Mijn Leer hebben gedaan, en al het 

onkruid zal vernietigd worden. 

25 Sta ook op voor de vrede van deze natie, die Ik heb verordend om daarin Mijn Woord te horen en 

te bestuderen. Oorlog, hebzucht, machtswellust en valse leerstellingen liggen op de loer voor uw volk. 

Doch Ik zal u bevrijden uit de handen van Farao, die u tot zijn vazallen zou willen maken, want nu dient 

gij Mijn zaak. 
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26 Maar als gij de slavernij opnieuw wenst, zal zij u worden toegestaan; maar vergeet niet dat gij 

bestemd zijt om te bidden voor de vrede van de wereld en om te voorkomen dat de oorlog kinderen uit de 

armen van hun ouders rukt. Bid, zodat door uw gebed de duisternis verdreven wordt. 

27 Moeders, bid voor de mensheid! Meisjes, blijf in gebed en in deugd! Jullie zijn de bron waaruit de 

geslachten van morgen zullen voortkomen, die zullen getuigen van Mijn waarheid. 

28 Mensen, het waren niet de woorden die jullie spraken in jullie gebed die Mijn kamer van het hart 

openden; het was de stem van jullie geest en het kloppen van jullie hart. Aanvaard alles wat Ik u geef, 

want Ik wil geen verdriet of behoeftigheid bespeuren bij dit volk dat Ik zo liefheb. Verlies het kleed van 

vrede niet waarmee ik je bedek. 

29 Het geestelijke altaar, onzichtbaar voor uw stoffelijke ogen, nodigt u te allen tijde uit om er uw 

offer op te leggen, dat ook geestelijk moet zijn. 

30 Hoor Mijn Woord, het is het zaad dat jullie moeten zaaien; de kern ervan is liefde. Ik geef het je 

zonder enige waarde in ruil. Het is het geschenk dat voor u bewaard wordt voor deze tijd. Ik zal het niet 

moe worden Mijn kinderen met liefde te overladen, noch zal Ik het moe worden te wachten op hun 

terugkeer op de goede weg. Maar de mensheid zal het zeker moe worden om haat, geweld en egoïsme te 

blijven zaaien. Elk zaadje haat dat zij zaaien zal zich zodanig vermenigvuldigen dat hun krachten niet 

toereikend zullen zijn om hun oogst binnen te halen. Dit onvoorziene resultaat, buiten haar menselijke 

macht, zal haar stoppen in haar adembenemende en krankzinnige koers. Daarna zal Ik in alle harten een 

wonder verrichten door naastenliefde te doen ontstaan waar er slechts egoïsme was. De mensen zullen Mij 

weer alle volmaaktheid, alwetendheid en opperste rechtvaardigheid toeschrijven. Zij zullen zich 

herinneren dat Jezus zei: "Geen blad van de boom beweegt zonder de wil van de Vader." Want vandaag de 

dag - volgens de mening van de wereld - bewegen het blad van de boom, de levende wezens en de sterren 

zich bij toeval. 

31 Voorwaar, Ik zeg u: Ik zal u aanraken met Mijn liefdesroede en Ik zal water doen vloeien uit de 

"rotsen". De schuld en de zonden die eeuwenlang de mensheid hebben belast, zullen worden vergeven, en 

vrede zal in de zielen zijn. "Kom tot Mij, o zieken, o blinden van geest, Mijn genezende balsem is klaar 

om in ieder van jullie te gieten! Komt tot Mij, gij die eens meesters waart en nu ontberingen, 

vernederingen en ellende ondergaat - gij die eens feestelijke gewaden en eerbewijzen kende en nu uw 

tranen verbergt in de beslotenheid van uw bedkamer. Nader tot Mij, gij mannen, die uw geween verbergt 

voor uw vrouw en uw kinderen, opdat zij de moed niet verliezen in het aangezicht van het leven. Open je 

hart voor Mij en vertel Mij al je verdriet. Ik zal u een sleutel, een brood en een munt geven, opdat uw 

bitterheid in vreugde zal veranderen." - Vandaag bezit je niets, het huis waarin je woont en waarin je 

kinderen geboren zijn is niet van jou. Jullie zijn als vogels en jullie weten niet hoe, maar jullie leven! 

32 Het is een tijd van oordeel en bezoeking. De tijd van tevredenheid, toen je alles had, is voorbij. 

Verdien verdienste in de beproevingen, en Ik zal u in gerechtigheid, licht en vrede voor uw ziel schenken, 

en wat gij op aarde nodig hebt, zal u daarbovenop gegeven worden. 

33 Hoeveel lijden zie ik in jouw wereld! Zelfs het kind kent de beker der bitterheid, en vroeg verhardt 

zijn hart zich. De bloemen verwelken in hun jeugd, en voortijdig begint het haar zilverwit te glanzen. Ik 

ontvang uw tranen als een geschenk; zij kloppen aan de deuren van Mijn barmhartigheid en Ik open ze om 

u te vervullen met hoop en vrede. 

34 Heb je niet het gevoel dat je weer tot leven komt? - Gij hebt uw klaagzang en uw schuldbelijdenis 

voor Mij neergelegd, wetende dat gij verhoord en getroost wordt, omdat Ik de Opstanding en het Leven 

ben. 

35 Vandaag kom je onder de wolk van Mijn belofte om schaduw te vinden en je ziel wordt verlicht 

door de straling die Mijn onderricht je geeft. 

36 U leeft in de tijd die is aangekondigd door profeten en zieners uit voorbije eeuwen, wier geest nu 

de vervulling van het goddelijke woord aanschouwt. 

37 Als u geestelijk voorbereid was, zou u in het oneindige de scharen van geestelijke wezens kunnen 

zien, die voor uw blik op een onmetelijk grote witte wolk zouden lijken, en wanneer de afgezanten of 

gezanten zich daarvan losmaakten, zou u ze als lichtvonken op u af zien komen. 

38 Uw geestelijk zicht dringt nog niet door, en daarom moet ik met u spreken over het hiernamaals, 

over al datgene, wat gij nog niet kunt zien. Maar ik zeg jullie dat de tijd zal komen dat jullie allen zieners 



U 71 

111 

zullen zijn en zullen genieten van dat wonderbaarlijke leven dat jullie nu nog ver van jullie verwijderd 

voelen, maar dat in werkelijkheid dicht bij jullie trilt, jullie omgeeft en verlicht, jullie inspireert en 

onophoudelijk aan jullie deuren klopt. 

39 Het doel van dit onderricht is alle slapende vezels van uw wezen te sensibiliseren, zodat de mens, 

zelfs van deze wereld, een glimp kan opvangen van het licht van het koninkrijk dat hem wacht. 

40 Vele eeuwen van materialisme wegen op de mensheid, maar dit is niet haar lot. De mens is niet 

gedoemd om voor altijd zonder kennis van het hogere leven te zijn. Als hij nog veel van de heerlijkheden 

van de schepping niet kent, is dat niet omdat God ze voor hem verborgen heeft, maar omdat zijn liefde 

voor de wereld de ogen van de geest heeft verblind. Maar nu zal hij ze openen voor het Licht, en dan zal 

hij weten dat zijn Vader hem ooit heeft gezocht om hem de inhoud van het Boek van het Ware Leven te 

openbaren. 

41 Hoe sterk zullen de mensen zijn wanneer zij zich verenigen met hun broeders die in het koninkrijk 

van het licht wonen! Maar voor het zover is, moet de mensheid nog veel bitterheid drinken. 

42 De pijn zal de kelk van het lijden zijn, die de mensen gevoeligheid, edelmoedigheid, zuiverheid en 

spiritualiteit zal teruggeven. Maar waarlijk, Ik zeg u, het is niet uw Vader, die u die beker geeft, maar gij 

zijt het, die hem gevuld hebt en hem moet drinken, opdat gij de smaak moogt kennen van de vrucht van al 

uw werken. Maar na dat oordeel kunt gij opklimmen tot het ware leven, waarvan de weg verlicht zal zijn 

door het licht van het geweten. 

43 Geliefde arbeiders, hebben jullie een gewetensonderzoek gedaan voordat jullie Mij jullie vruchten 

aanbieden? 

44 Waarom zie ik geween in jou? Waarom verschijnen er tranen in je ogen? Omdat je niet goedkeurt 

wat je gedaan hebt. 

45 Vrees niet, discipelen, Ik aanvaard jullie eerbetoon van liefde, elk werk van barmhartigheid en 

zelfs deze tranen die jullie hebben vergoten. Leun uw hoofd op Mij, rust uit terwijl u luistert naar Mijn 

genadig Woord, en u zult herstellen van al uw wonden. 

46 De taak die Ik jullie heb toevertrouwd is moeilijk, en juist wanneer jullie Mijn stem horen, 

vergelijken jullie met toenemend inzicht de volmaaktheid van Mijn leer met de karigheid van jullie 

werken, en dan vinden jullie ze klein en Mij onwaardig. Maar ik zeg u, alleen uw Vader kan oordelen over 

de integriteit of het gebrek daaraan van uw werken. 

47 Je staat tegenover een volk dat je dag na dag zoekt voor genezing, raad, licht en troost, en soms 

ben je bang hen niet te geven wat ik je heb toevertrouwd. 

48 Ik houd van je angst en je ijver voor de plicht, want daardoor zul je vooruitgang boeken in je 

ontwikkeling, waardoor je alle gaven die Ik je heb gegeven zult ontplooien en gebruiken. 

49 Verlangt u ernaar uzelf te vervolmaken? Luister dan aandachtig naar Mijn leringen. Niemand kan 

je corrigeren met de liefde, wijsheid en tederheid waarmee ik dat doe. 

50 Wil je de vlekken van schaamte wegwassen? Laat dan Mijn barmhartige Liefde u treffen met haar 

wijze en volmaakte rechtvaardigheid. 

51 Ik berisp u niet voor uw broeders, noch ontmasker ik u voor hun aangezicht. Ik weet hoe Ik iedere 

ziel kan bereiken met Mijn licht en hoe Ik tot ieder hart kan spreken in het verborgene, met een zachte 

maar indringende stem. 

52 De dagen zullen komen dat Mijn Woord zich strikter zal openbaren, want hoe langer gij naar Mijn 

Leer luistert en Mijn geboden ontvangt, des te groter is uw verantwoordelijkheid. Als jullie niet willen dat 

de Meester op strenge toon tot jullie spreekt, kunnen jullie dat vermijden door jullie volgzaamheid, door 

gehoorzaam te zijn aan Mijn bevelen, door deze gezegende manifestatie geen gewoonte voor jullie te laten 

worden, en door onvermoeibare zaaiers te zijn van barmhartigheid, licht en vrede. 

53 Laat Mijn Woord u bevrijden van vlekken en onzuiverheden, en wacht niet op pijn om u te 

zuiveren. Hier, op de bodem van Mijn Woord, kunt u alles vinden wat u nodig hebt om de volmaakte 

manier te begrijpen om Mijn Leer te beoefenen, en om geloof te hebben voor de vervulling van uw 

verzoening. 

54 Bedenk, wanneer u een beslissende stap zet op de weg naar vergeestelijking, dat na u de generaties 

zullen komen die een nog grotere vooruitgang zullen boeken. Gij zult blijven als vaste grondvesten, opdat 

uw broeders daarop vol geloof mogen oprijzen. 
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55 U zult een nieuw apostelschap vormen binnen Mijn Werk. Laat u aansporen door de grote 

voorbeelden van hen die Mij in het tweede tijdperk volgden. Maar wanneer u zich realiseert dat sommigen 

van hen momenten van zwakte hadden waardoor zij tekortschoten, let er dan op dat u niet in die fouten 

vervalt. Wees niet bang zoals Petrus, opdat je Mij niet verloochent, koester geen dromen van aardse glorie 

of grootheid, opdat je Mijn werk niet verraadt voor armzalig geld zoals Judas Iskariot, en twijfel nooit aan 

Mijn aanwezigheid zoals Thomas, opdat je geen pijnlijke wroeging voelt. 

56 Weet, dat Ik u liefheb, daar Ik u deze Liefde openbaar in Mijn ieder woord; maar vergeet niet, dat 

Ik u ook hard zou behandelen om u af te brengen van uw fouten of van uw hardnekkigheid in een zaak, die 

Mijn discipelen ongepast is. - Wat ontbreekt jullie om Mijn goede discipelen te zijn? - Je hebt alles. 

Omhels je kruis, draag het met liefde, want daardoor zul je opgaan naar het licht dat op je ziel wacht als je 

taak volbracht is. 

57 Jullie vreugde is zeer groot wanneer jullie zien dat Mijn Liefde nieuwe organen van verstand 

voorbereidt waardoor Ik jullie Mijn Woord zal geven, want jullie begrijpen dat het jullie niet aan manna 

zal ontbreken in de woestijn. Dit woord zal het voedsel zijn dat u de kracht zal geven om de poorten van 

het Beloofde Land te bereiken. 

58 Jullie bidden, mensen, Mijn stem verwijdert jullie van de wereld en helpt jullie innerlijk te stijgen. 

Hoe vaak hebben jullie niet moeten wachten op het moment dat Mijn straal tot jullie neerdaalt om te 

kunnen bidden, omdat jullie dat voorheen niet konden. Let erop hoe je ziel Mijn Aanwezigheid steeds 

dichter voelt terwijl ze zichzelf zuivert. Reeds is de tijd voorbijgegaan dat gij Mij ver van u verwijderd 

gevoelde, dat gij dacht dat Ik een koning was die niet tot u kon nederdalen omdat gij u onwaardig en 

ellendig achtte. Daarom ben Ik in drie tijden gekomen om Mijzelf volledig herkenbaar te maken voor de 

mens. 

59 Vandaag zeg Ik jullie: Bereid je innerlijk voor, opdat jullie Mijn Liefde zullen voelen en Mij zullen 

begrijpen. Hij die zich weet te vergeestelijken, ontdekt overal Mijn spoor en voelt op elk moment Mijn 

Aanwezigheid in hem. 

60 Kom onvermoeibaar om Mij te horen. Ik geef u de nodige wapens, opdat gij de hindernissen en 

slechte invloeden, die uw loop kunnen belemmeren, kunt overwinnen. Overwin de wereld, overwin jezelf, 

en je zult Mij bereiken. Vecht, en ik zal je niet in de steek laten in je strijd. 

61 Het was geen toeval dat je hier bent om mij te horen in deze tijd. Het was de liefde van Mijn Vader 

die u uitverkoos uit het grote aantal mensen, omdat Ik u geestelijk erken als de eerstgeborene. Mijn Wet en 

Mijn Gerechtigheid daalden lang geleden op jullie neer. Bij u was de wet van de Profeten en het bloed van 

het Lam. Op jullie is nu het licht van Mijn Heilige Geest, die jullie de geheimen uitlegt. 

In het verleden heb Ik uit uw zielen een volk gevormd, een volk dat in deze tijd waarin het is 

geïncarneerd, verborgen is onder de mensen. Vandaag de dag verenigen ras, bloed, naam en stammen u 

niet; de een weet niet eens waar de ander is; en toch zult u door de Geest verenigd worden. Alleen Mijn 

doordringende blik kan u ontdekken, maar niet de blik van aardse heersers. Wie zou je kunnen vinden om 

je weg te leiden in slavernij, in de gevangenis? 

62 Ook al heb Ik u de eerstgeborene genoemd, verwacht niet dat iemand voor u buigt; verneder 

niemand. Ik alleen weet wie de "eerste" en wie de "laatste" is op dit pad. Maar zoals ik u tot erfgenamen 

heb gemaakt, maak uw broeders tot erfgenamen. Verenig je in de geest, in je verbeelding, in je gedachten. 

Maak banden van liefde en goede wil onder elkander, dan zult gij sterk zijn en zal niemand u meer 

vernederen. Farao's, koningen, Caesars en beulen waren in voorbije tijden over u in momenten van zwakte 

van Mijn volk. Wie zal u in deze tijd verdrukken, indien gij niet zwak wordt? Je hoeft niemand respect te 

ontzeggen om mijn wet te vervullen. U moet de geleerden niet afwijzen, noch de geestelijken van welke 

denominatie of godsdienst dan ook. Uw taak is beperkt tot het bekendmaken van de openbaring die Ik u 

heb gebracht. 

Ik spreek op deze manier tot jullie, want toen Ik jullie schiep, plaatste Ik in jullie Mijn zaad van 

volmaaktheid. Ik wil dat jullie als Mij zijn door jullie werken. Stel u er niet mee tevreden gelijk te zijn aan 

Mijn Goddelijkheid door geest, intelligentie, geweten en andere eigenschappen te bezitten, want dit alles is 

Mijn werk. 

63 Ik zal u geen fruit aanbieden en tot u zeggen: "Eet het en gij zult als goden zijn!" Ik heb tot u 

gezegd: "Eet dit brood, opdat gij leeft in Mijn genade." Maar waarom heeft de mens niet bereikt om als 
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zijn Meester te zijn door zijn werken...? Omdat hij zichzelf geestelijk en zedelijk misvormd heeft in 

materialisme, en zolang hij verlangt naar de heerlijkheden van de aarde kan hij het Beloofde Land niet 

bezitten. 

64 Ik zei dat een kameel eerder door het oog van een naald zou gaan dan een rijke vrek in de hemel 

zou komen. Maar als iemand Mij vraagt of hij die rijk was, veroordeeld is nooit de gelukzaligheid van 

Mijn Koninkrijk te genieten, dan zeg Ik hem: Zodra dat hart zich bevrijd heeft van zijn hebzucht, zijn 

egoïsme en zijn materialisatie, zal hij niet langer een rijke vrek zijn, en dan kan hij Mijn Koninkrijk 

binnengaan. Mijn gerechtigheid veroordeelt niemand, en zeker niet voor altijd. Het vuur waarover de 

Schrift tot u spreekt, is het onverbiddelijke geweten dat als vuur brandt totdat het de ziel van elke smet 

heeft gezuiverd, en dat vuur houdt op zodra het spoor van de zonde is verdwenen. Begrijpt dat ik het niet 

ben die jullie oordeel uitspreekt, maar dat jullie het zelf zijn. 

65 De tijd die jullie nu binnengaan is de tijd waarin jullie de schat moeten ontdekken waarmee de 

Liefde van Mijn Vader ieder mens heeft begiftigd, en die niemand op aarde jullie heeft leren ontdekken. 

Integendeel, deze leringen zijn u door de mensen onthouden en voor u verborgen gehouden, uit vrees dat 

gij uzelven zoudt herkennen. Maar Ik ben nu gekomen, en Ik weet dat niemand verloren zal gaan op de 

weg van de ontwikkeling van de ziel en de geest, en Ik moedig jullie aan om door te gaan met het 

onderzoeken, bestuderen en erkennen van je wezen - wat een begin is van het vinden en erkennen van Mij. 

Wie zou je kunnen beletten om in je eigen innerlijk te kijken? Wie zou het moment van jouw spirituele 

gemeenschap met Mij kunnen meemaken? Wie zou je ogen kunnen sluiten voor het licht van de waarheid? 

66 Jullie ontdekken jezelf, en door de geest ontvangen jullie de openbaring van het geestelijk leven. 

Wie van hen die ontwaakt zijn en dat licht hebben aanschouwd, zou tegen zijn eigen geest kunnen ingaan? 

Wie zou zijn lichaam van zijn bestaan durven beroven na een vermoeden te hebben van wat het 

Hiernamaals is? Weet dat het geen blind toeval was dat je naar de aarde stuurde. Niets gebeurt zonder 

Mijn wil. Ik heb u hierheen gezonden om de bewakers te zijn van de vrede, die u zult delen met uw 

broeders door middel van gebed, van woord en gedachte, terwijl u van geest tot geest in gemeenschap 

treedt met Mijn Goddelijkheid. 

67 Beschouw oorlog, hongersnood, pestilentie en dood als een sombere begrafenisstoet die van natie 

tot natie trekt en verdriet, ellende en vernietiging zaait. Vecht tegen de oorlog, je hebt de wapens van 

liefde en barmhartigheid. Jullie kunnen al onderdanen zijn van Mijn Koninkrijk van Vrede in deze wereld 

als jullie elkaar liefhebben. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 72  
1 Gezegend zijn zij die eerbiedig en nederig met de ogen van de Geest de Goddelijke openbaringen 

binnengaan, want hun getuigenis van Mijn openbaring als de Heilige Geest zal waar zijn. Ga naar de 

mensen en zaai het zaad van Mijn liefde, zelfs op de dorre velden, en besproei het met het water van Mijn 

liefde. 

2 Er zijn velen die op dit ogenblik het geestelijke zien, maar denk niet dat zij allen Mij liefhebben. Ik 

heb u vroeger gezegd, dat niet ieder, die tot Mij zegt: "Vader, Vader", Mij liefheeft, maar hij, die in stilte 

zijn broeders barmhartigheid bewijst en met Mij deemoedig communiceert. 

3 Het vermogen van geestelijke visie is een gave van de Heilige Geest. Maar terwijl sommigen 

nederig zijn en beven van verrukking en angst bij de visioenen, beroemen anderen zich op de gave die zij 

bezitten. 

4 Waarom zijn er discipelen die naar de eerste plaatsen streven, hoewel Ik niemand aan Mijn tafel 

bevoorrecht? Ik, die de Meester ben en die, omringd door de liefde van Mijn kinderen, de ereplaats zou 

moeten innemen aan de tafel, toen Ik binnentrad in het hart van ieder van hen, vond Ik in sommigen een 

rechtbank waar Mijn woorden en Mijn werken worden geoordeeld, in anderen een donkere kerker waar Ik 

gegeseld en bespot word, en in weer anderen vond Ik een kruis, gereed voor een nieuw offer. 

5 Sommige van Mijn kinderen lijden wanneer zij het onbegrip zien van de mensen, die altijd 

ongehoorzaam zijn aan Mijn bevelen en richtlijnen. 

6 Niettemin, en ondanks zoveel egoïsme, zijn er sommigen die de gevangene in zijn cel bezoeken, de 

zieke in zijn kamp, en sommigen die zich naar de ziekenhuizen haasten om een straaltje licht te brengen 

aan hen die daar vergeten lijden. Zij die op deze wijze werkzaam zijn, hebben Mij lief in hun naasten en 

eren Mij door hun werken. 

7 Stel uw geest gerust, bedenk dat de ogenblikken reeds schaars zijn waarin gij Mij in deze 

manifestatie aanwezig hebt. Het jaar 1950 is al heel dichtbij, en ik zie dat je nog steeds in diepe lethargie 

verzonken bent. De reden is dat je Mijn woorden hoort door een zondig lichaam als het jouwe, en daarom 

hebben ze voor jou niet de geloofwaardigheid die ze verdienen. Maar de dag zal komen dat Mijn 

profetisch woord zal worden vervuld, en jullie zullen berouw hebben over jullie gebrek aan inzicht. 

8 Dit is de door Mij aangekondigde tijd waarin Ik tot de mensheid spreek; daarna zal de uwe komen. 

Maar als jullie je lippen sluiten en Mijn Leer niet bekendmaken, zullen de stenen spreken en de krachten 

der natuur zullen jullie wekken. 

9 Mensen, ik wil jullie bevrijden van de pijn die jullie bezwaart. Steun Mij in dit werk. Heb je de wil 

om dit te doen? Leer dan van Mij, luister naar Mijn onderricht, maak gebruik van deze tijd die voor jullie 

snel voorbij zal zijn. 

10 Als de eetzaal leeg blijft en de tafel verlaten, laat de reden dan zijn dat de discipelen zich naar de 

wind hebben verspreid en de Blijde Boodschap hebben verspreid, en niet omdat zij Mij de rug hebben 

toegekeerd en geen acht hebben geslagen op Mijn oproep. 

11 Ik beloof jullie, dat Ik na Mijn vertrek, maar voordat jullie je over de wereld verspreiden, in de 

geest zal komen om jullie het licht te geven, dat jullie alles zal doen begrijpen wat Ik jullie met Mijn 

onderricht bekend heb gemaakt en om jullie de nodige kracht te geven om je taak te volbrengen. Op die 

ogenblikken zal het licht van de Heilige Geest in elke geest zijn; sommigen zullen Mij zien, anderen zullen 

Mij horen, en allen zullen Mijn Aanwezigheid geestelijk voelen. 

12 Maak u deze genade waardig; geen van Mijn woorden zal uit uw hart verdwijnen, want gij zoudt in 

verboden wegen vallen. 

13 Leer nu, vul je geest met Mijn Licht, want het moment zal komen dat je de impuls zult voelen om 

op weg te gaan en je taak te volbrengen. Maar wat kan hij leren als hij niets geleerd heeft? Kan een blinde 

een andere blinde leiden? 

14 In waar geloof voelen jullie dat Ik in jullie midden ben, maar jullie voelen je niet in staat om grote 

werken te doen ten bate van jullie broeders. Maar waarlijk, Ik zeg u, ondanks uw koudheid zullen er in 

deze tijd onder u discipelen opstaan die alles opgeven om Mijn voetstappen te volgen, net als de zondige 

vrouwen die op Mijn woord een nieuw leven beginnen, niet meer zondigen en een voorbeeld zijn voor hun 

broeders en zusters. 
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15 Weet dat het licht van het zesde zegel uw geest verlicht. Het boek is geopend, want de zegels zijn 

losgemaakt van de eerste tot de zesde. Ik verzamel nu degenen die Mijn teken zullen dragen om hen een 

zeer moeilijke taak toe te vertrouwen. Aan het einde van deze periode zal Ik hen ontvangen die haar 

hebben vervuld, en hen die Mijn instructies niet hebben opgevolgd of die haar hebben vervalst, zal Ik zeer 

streng berispen, en Mijn woord zal streng over hen blijken. 

16 Mensen, begrijp dat u niet langer tijd moet verspillen met kleinigheden, met het verwerven van 

onnodige rijkdommen, of met nieuwe wereldse avonturen. Begrijp dat elk moment dat ik je schenk licht en 

vooruitgang is voor je geest. 

17 Mijn aanwezigheid verrast deze mensheid, die niet voorbereid is om Mij te ontvangen. Mijn 

manifestatie in de geest in dit Derde Tijdperk valt samen met het grootste materialisme van de 

wetenschap, dat zijn hoogtepunt heeft bereikt. Ik zie de wapens waarmee de mensen zich opmaken om 

Mijn Leer te bestrijden, namelijk hun wetenschap, hun filosofie, hun materialistische theorieën, hun 

eigenliefde, hun eerzucht en hun hoogmoed. Maar ik bezit een zwaard, dat de waarheid is, welks stralende 

pracht niemand kan weerstaan. Haar licht zal de mensheid in deze tijd verlichten, alles wat vals is 

blootleggen en de duisternis verdrijven. Wanneer Mijn licht op alle wegen schijnt en de waarheid in alle 

zielen is, wie zal dan nog zijn toevlucht kunnen nemen tot de leugen? Wie zal zijn broer kunnen 

bedriegen? 

18 Het menselijk hart heeft zich verhard tot het uiteindelijk ongevoelig werd voor het geestelijke, dat 

zijn diepste wezen en zijn oorsprong is. Ik zeg het je: Terwijl Mijn Vaderlijke Liefde aan uw hart klopt 

zonder antwoord te krijgen, voelen de schepselen lager dan de mens en alle geschapen dingen de 

aanwezigheid van de Schepper. Ik spreek tot de bergen en zij antwoorden Mij; Ik spreek tot de vogels en 

zij antwoorden Mij met gejubel; Ik zegen de velden en zij spreiden een tapijt van bloemen. Als ik echter 

tot de mensen spreek, moet ik, om gehoord te worden, voor hun ogen sterven als een mens. Toch ben Ik 

opnieuw gekomen, wetende dat hun geest zal oprijzen naar het licht van Mijn leringen, om terug te keren 

op het ware pad. 

19 Geliefde volk, Ik geef u de naam van Israël, want Ik heb u Mijn wet opnieuw gegeven en u de 

volmaakte eredienst van God geleerd. Jullie aanbaden lang niet de natuurkrachten en de sterren, zoals de 

ouden deden; maar ik ontdekte dat jullie in deze tijd in een nieuwe afgodendienst vervielen. Mijn Woord 

heeft moeten strijden tegen uw dwalingen, en nog steeds zijn er in vele harten wortels van vroegere 

gewoonten, geloofsovertuigingen en tradities. 

20 Waar zijn de afgoden van goud en zilver, die de mensen vroeger gemaakt hebben, en waar zijn de 

goden, die de mensen in hun verbeelding geschapen hebben? Steen na steen is gevallen van de onvolmaakt 

gebouwde altaren. 

21 Vandaag kom ik tot u met een Leer die, eenmaal begrepen, het gemakkelijkst te vervullen is, ook 

al lijkt het voor de wereld onmogelijk ze te verwezenlijken. Ik leer u de cultus van de liefde tot God door 

uw leven, uw werken en het geestelijk gebed, dat niet door de lippen op een bepaalde plaats wordt 

uitgesproken, noch cultische handelingen of beelden nodig heeft om geïnspireerd te worden. 

22 Het is niet Mijn wil dat jullie in duisternis blijven leven. Daarom heb Ik jullie Mijn Licht gezonden 

en jullie uitgenodigd om van geest tot geest met jullie God te spreken. 

23 Mijn Leer leert jullie Mij van nabij te zien als een liefhebbende Vader, en niet als een verre God, 

zoals het grootste deel van de mensheid Mij voelt. Het toont je ook de zuiverste, gemakkelijkste en 

veiligste manier om in Mijn aanwezigheid te komen. 

24 Mensen, ik geef jullie een perfecte instructie. Streef ernaar uzelf te verheffen, strijd om de berg te 

beklimmen, zuiver uzelf zodat uw ziel zich kan bevrijden van wereldse hartstochten en het geluk kan 

ervaren van het vertoeven in het Oneindige. Begrijp dat uw ziel hongert en dorst om zich te voeden met 

Mijn Liefde in de regionen waar de trilling van Mijn kracht, Mijn geest van liefde en Mijn universele 

uitstraling heerst. 

25 Indien gij eenige schreden vooruit zijt gekomen, wordt dan niet ijdel, omdat gij uzelven als de 

eersten der aarde beschouwt, bezitters der waarheid. Vergeet niet dat zonder nederigheid al uw werken 

vals zullen zijn. 
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26 Ik wil dat gij u onderscheidt door actieve naastenliefde, door vergeestelijking, door deugd, opdat 

gij door uw leven aan de mensen het beste getuigenis kunt geven dat gij "Israël" zijt, het volk van God in 

welks schoot Mijn Woord iedere ziel uitnodigt binnen te gaan. 

27 Vandaag wilt gij verklaren waarom gij Israël zijt en gij hebt geen argumenten; gij wilt verklaren 

waarom gij spiritualist zijt en gij hebt geen woorden. Je probeert uit te leggen wat je geestelijke gaven zijn, 

maar je mist het bewijs en de geestelijke ontwikkeling om ze overtuigend uit te leggen. Maar wanneer je 

opwaartse evolutie werkelijkheid wordt, zullen de nodige woorden je tegemoet vliegen, want je zult met je 

werken van liefde laten zien wie je bent, wie je heeft onderwezen en waar je heengaat. 

28 Tijden van verrassingen en onverwachte gebeurtenissen naderen voor de mensheid. Ik wil dat dit 

volk weet hoe het de juiste interpretatie van deze gebeurtenissen moet geven, want alles wat moet 

gebeuren is u geopenbaard in Mijn Woord. 

29 Jullie zijn in de Goddelijke smeltkroes van Mijn Werk om te testen en voor te bereiden. Maar 

wanhoop niet in het aangezicht van pijn, want het is nodig dat je gepolijst wordt. Leer de beker van het 

lijden met geduld te ledigen, opdat gij het recht zult hebben hen die lijden te troosten, en gij de pijn niet 

vervloekt. Want als jullie het in jezelf voelen, zullen jullie dat van jullie broeders beter kunnen begrijpen. 

30 Ik leid jullie op, zodat jullie spoedig dokters van de ziel en het lichaam worden. Maar weet dat 

voor Mij degene die de ziel geneest belangrijker is dan degene die alleen de pijn van het lichaam geneest. 

31 Tot de mannen, vrouwen en kinderen die Mijn Woord horen, zeg Ik: Bewaar het in uw hart en 

denk in het licht van uw geweten aan Mijn Leer en Mijn Geboden, want morgen zullen zij de wapens zijn 

die u zullen dienen om de Leer te verspreiden en bekend te maken wat uw kruis van liefde en verlossing 

zal zijn, zodat Ik tot u kan zeggen: Weest gezegend, want gij herkent meer en meer de ware weg van de 

Geest, waarvan velen zijn afgedwaald omdat hij lang is, en die dan tot Mij hebben gezegd: Heer, we 

kunnen U niet volgen. 

32 Velen zijn het die naar Mij geluisterd hebben, maar weinigen zijn het die Mij volgen, en dezen 

gebruik Ik om hen aan te moedigen die van het smalle pad zijn afgedwaald - om de blinden te doen zien, 

de doven te doen horen, de lammen te doen lopen, en de "doden" te doen opstaan. Door Mijn dienaren heb 

Ik wonderen verricht en zal Ik wonderen blijven verrichten onder de mensen, om hen uit hun diepe slaap 

te doen ontwaken. 

33 In de tweede Era hebben jullie Mij alleen gelaten aan het kruis toen Ik de beker van gal en azijn 

dronk, en alleen Mijn bloed werd vergoten op Golgotha. Maar nu zult gij Mij vergezellen met uw kruis, 

met uw Heer als uw helper, zoals Ik een man had op de weg van pijn om Mij te helpen het kruis te dragen. 

Uw leven is de weg van bitterheid, waarop gij, vallend en weer oprichtend, stap voor stap zult komen tot 

de top van de berg, waar gij in staat zult zijn tot uw Vader te zeggen: "Heer, in Uw handen beveel ik mijn 

geest." 

34 Wie zijn zij die Mij volgen tot het einde zonder op te scheppen? Je weet het niet. - Welke zullen er 

komen? Allemaal, zegt de Meester, eerst sommigen, dan anderen. Sommigen met minder pijn, anderen 

met grote offers, al naar gelang het pad dat ieder kiest en de wijze waarop hij het bewandelt. 

35 Het rechte pad is het kortste; het is geplaveid door licht, liefde en deugd. Het is het pad van de wet. 

36 De kromme wegen verlengen de loop van de ontwikkeling, maar uiteindelijk zullen jullie allemaal 

bij mij komen. 

37 Jullie kennen de plaats van vrede niet die de zielen bereiken die de "berghoogte" bereiken, maar 

jullie hebben vertrouwen in het bestaan van het beloofde land, en daarom zeg ik jullie opnieuw: Zalig zij 

die geloofd hebben zonder te zien. 

38 Van oudsher hebben de profetieën u aangekondigd dat in die tijd ieder oog Mij zou zien - dat van 

de zondaar en dat van de vrome; maar niet allen zullen Jezus in menselijke gedaante zien. Mijn 

aanwezigheid zal gezien worden met de ogen van jullie geloof, liefde en geestelijke verheffing. 

39 Mijn stem zal weerklinken in het diepst van je wezen, en je zult voelen dat ik bij je woon. Maar gij 

moet de kamer van uw hart reinigen, opdat gij u niet zult schamen Mij daarin te ontvangen, wanneer het 

bevlekt is. Zoek de hulp van uw geestelijke broeders, en zij zullen u helpen bij uw voorbereiding. 

40 U bent reeds begonnen met uw omzwervingen op de weg naar uw spirituele evolutie, zet ze zonder 

vrees voort. Ik heb u bemoedigd in de beproevingen die ik u heb opgelegd. Welke menselijke macht zou 

degene die in de afgrond was gevallen, te voorschijn kunnen halen? Wie kon het onmogelijke mogelijk 
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maken dat in jullie levens gebeurde? Wie had de strikken van de verleiding kunnen vernietigen die uw ziel 

omringen? 

41 Ik ben de enige die in staat is deze werken onder u te verrichten zonder daarvoor loon te vragen. Ik 

som Mijn weldaden niet op om Mij tegenover u te beroemen op wat Ik u geef, maar omdat Ik niet wil dat 

Mijn leringen onopgemerkt voorbijgaan en dat uw geest ze doorgrondt en doorgrondt. Ik wil dat uw hart 

vriendelijk wordt, opdat het de ziel zal helpen goede werken te doen en het pad van uw broeders met liefde 

en barmhartigheid te bezaaien. 

42 Jullie komen naar deze nederige ontmoetingsplaatsen waar jullie Mijn woord horen, als naar een 

school waar jullie moeten leren wat jullie later op je levensweg in praktijk zullen brengen. Begrijp, dat 

door alleen de instructie te horen, u uw taak nog niet hebt volbracht. Ik vertrouw jullie de wereld toe, 

opdat jullie er het zaad van Mijn leer in verspreiden. Ik vertrouw u uw huis toe, ik wijs u de werkterreinen 

en de te volgen paden. De gevangenissen, de ziekenhuizen, de weeshuizen, de plaatsen waar ondeugd en 

verdorvenheid heersen, zijn geschikte werkterreinen voor uw gebed en uw werken van barmhartigheid. 

43 Versla jezelf, en de weg zal gemakkelijk voor je worden. Dan zul je in staat zijn het beest te 

verslaan dat Mijn apostel Johannes in zijn Openbaring zag. 

44 Vele malen hebt gij een gelofte willen afleggen om Mij te volgen, maar Ik heb uw lippen 

verzegeld, opdat zij de gelofte niet zouden uitspreken. Anderen onder u hebben de gelofte willen 

neerschrijven dat zij Mij altijd zullen liefhebben, en Ik heb uw pen tegengehouden omdat Ik wil dat het uw 

geest is waaruit de onherroepelijke vastbeslotenheid ontspringt Mij te volgen. 

45 Indien gij uw eigen geest voor een oogenblik zoudt kunnen zien, zoudt gij verbaasd zijn te 

vernemen wie gij zijt; gij zoudt u verwonderen over zijn licht en eerbied gevoelen voor u zelven. Maar al 

ziet gij hem niet met de ogen van uw lichaam - hebt gij geloof in hem door zijn uitspraken, dan zal uw 

lichaam niet langer een kerker zijn of een belemmering voor zijn verheffing. Bedenk dat uw geest, als een 

wezen gelijk aan de Schepper, bestemd is om werken te verrichten waardig aan Hem die hem het leven 

schonk. 

46 Meer dan ooit moeten jullie je krachten verzamelen om te zorgen voor de rijping van je ziel, die 

voor velen van jullie een spoor van pijn, verdriet en tranen heeft achtergelaten. Maar nu gij de stad der 

zonde hebt verlaten en stap voor stap het nieuwe land nadert dat liefdevol op u wacht - keer uw aangezicht 

niet om, maar ga op weg naar het doel. 

47 Denk aan de misleide mensheid - misleidt omdat de grote religieuze gemeenschappen die zich 

christen noemen meer belang hechten aan rituelen en uiterlijkheden dan aan Mijn Leer zelf. Dat Woord 

des levens, dat Ik verzegeld heb met werken van liefde en met het bloed aan het kruis, leeft niet meer in de 

harten der mensen; het is opgesloten en stom in de oude en stoffige boeken. En zo is er een "christelijke" 

mensheid die Christus niet begrijpt, noch weet hoe te volgen. 

48 Daarom heb ik in deze tijd slechts enkele discipelen - zij die hun broeders die lijden liefhebben, zij 

die de pijn verzachten, zij die leven in deugdzaamheid en haar prediken door hun voorbeeld: Dit zijn de 

discipelen van Christus. 

49 Wie Mijn leer kent en ze verzwijgt of ze alleen met de lippen bekend maakt en niet met het hart, is 

niet Mijn leerling. 

50 Ik ben in deze tijd niet gekomen om tempels van steen te zoeken en Mij daarin bekend te maken. 

Ik zoek zielen, harten, geen materiële feestkledij. 

51 Ik kijk met barmhartigheid naar hen die Mijn bestaan loochenen omdat zij verdwaald zijn op de 

paden van de wetenschap. Zelfs hen, die trachten Mij te vernietigen in de harten der mensen, beschouw Ik 

niet als vijanden; Ik heb hen lief en vergeef hen, omdat zij Mijn zeer geliefde kinderen zijn. 

52 Doordringt u in Mijn Woord, maar doet dat met eerbied, niet eisend te weten wat alleen uw Heer 

mag weten. Maar voel de oneindige vreugde te weten dat je een volmaakt, wijs en rechtvaardig wezen 

hebt als God. 

53 Geliefde mensen, zie deze onderdrukte en zieke mensheid, onbewust van de tijd waarin zij leeft, 

noch van Mijn aanwezigheid onder de mensen. 

54 Ontwaak, mensen, want Ik geef jullie een boodschap van licht, van geloof en van verlossing voor 

deze mensheid. Bevrijd u uit uw lethargie en denk na over de taak die u hebt in deze tijd op aarde. 
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55 Ik zeg jullie niet dat jullie de redders of verlossers van deze mensheid zullen zijn, nee; maar ik laat 

jullie wel weten dat jullie de Blijde Boodschap moeten uitdragen naar de provincies en de naties. Jullie 

zending zal niet beperkt blijven tot het herhalen van Mijn leerstellingen, maar zal bestaan uit het 

uiteenzetten ervan en ze altijd te versterken met werken van barmhartigheid, liefde zaaiend onder jullie 

broeders. 

56 Twijfel niet aan uw gezag om werken te doen die uw medemensen verrassen en overtuigen. Dat u 

eenvoudig en ongeschoold bent, is geen beletsel om de zending te volbrengen die Ik u heb toevertrouwd. 

Er is een geest van licht in je die alleen je geloof nodig heeft om zich te manifesteren. 

57 Onder deze menigte armen en onterfden zal Ik hen verlichten die raadgevers, zielendokters, 

uitleggers van Mijn Werk, boodschappers van vrede en profeten zullen zijn. 

58 Sommigen zullen weggaan naar andere naties, de rest zal wachten op de komst van hen die jullie 

vreemdelingen noemen, de vreemdelingen die vrede, licht, broederschap en gastvrijheid zoeken. 

59 Ik heb u gezegd, dat deze natie op dit ogenblik wordt voorbereid, opdat zij op het door Mijn Wil 

bepaalde uur als een banier van vrede en vergeestelijking onder de volkeren der aarde zal opgaan. Zij zal 

onderdak bieden, een toevluchtsoord zijn en bescherming bieden aan hen die door pijn tot haar komen. 

Groot is het lot van dit volk, daarom stel Ik hen op de proef en doe hen Mijn gerechtigheid gevoelen. 

60 Zouden uw harten niet met vreugde vervuld zijn, wanneer gij de treinen van vluchtelingen tot uw 

deuren ziet komen, op zoek naar vrede? Zou jij je niet verheugen om je brood te delen met de hongerigen? 

61 Bereidt uw harten voor en veredelt uw gevoeligheden, want gij weet het uur noch de dag waarop 

Mijn woord zal worden vervuld. Ontwikkel de gave van genezing waarmee Ik u geestelijk rijk heb 

gemaakt, want met de daklozen zullen velen komen die ziek zijn, en anderen die depressief zijn door 

uitputting. Bekende en onbekende ziekten zullen hen kwellen; maar Ik geef u één enkele genezende 

balsem voor alle kwalen, hetzij geestelijke of lichamelijke. Om wonderen te verrichten, vereist die balsem 

ware naastenliefde, die het gebed als grondslag heeft. 

62 O gezegend volk, waarin Ik Mijn lichtstraal, die een woord is geworden, heb laten binnengaan, 

waarin Ik Mijn volk heb laten verschijnen: Vernietig je religieus fanatisme, bevrijd jezelf van 

onwetendheid, en je zult nooit meer een slaaf zijn! 

63 Ik heb deze landen gezegend opdat, wanneer de dag aanbreekt, het manna van barmhartigheid op 

hen zal vallen en de grote scharen die de waarheid zoeken ervan zullen eten. 

64 Waak over uw erfenis, waak over uw gaven, want gij zijt voorbestemd om de mensheid te 

onderrichten in de vergeestelijking, de leer die de grootste wijsheid openbaart en die de vrede van de mens 

en de verheffing van de geest verzekert. 

65 De missies en opdrachten die ik jullie toevertrouw zijn in geen geval een juk of een last voor jullie. 

U hebt de last van uw onvolkomenheden niet gedragen, noch de ketenen van vernedering en 

dienstbaarheid met u meegesleept, opdat Ik u een nieuw juk zou aanbieden. De taken die ik u toevertrouw 

zijn zeker moeilijk en van zeer grote verantwoordelijkheid, maar de vervulling ervan waarborgt uw vrede, 

uw welzijn en uw verlossing. 

66 Als je je taak goed vervult, is dat in plaats van een zwaar kruis of een pijnlijke last, een 

onuitsprekelijke vreugde voor de geest en een onmetelijke voldoening voor het hart. 

67 Dit is het tijdperk van Elia, die tot u is gekomen in de Geest, alle wegen effen makend, barrières 

afbrekend, licht brengend in de duisternis, ketenen van onwetendheid verbrekend, en de weg wijzend aan 

alle zielen. 

68 Zoals Mozes Israël bevrijdde van het juk van Egypte en hen binnenleidde in het land Kanaän, zo 

zal Elia u in deze tijd bevrijden uit de duisternis van deze wereld om u binnen te brengen in het licht van 

het Geestelijk Koninkrijk, het nieuwe Beloofde Land. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 73  
1 De dorstige scharen zijn in Mijn Aanwezigheid gekomen en hebben Mijn Woord ontvangen als 

een waterval van kristalhelder water dat hun vlekken heeft weggespoeld. Dankbaarheid heeft vele harten 

doen opengaan voor liefde, zoals de kelken van bloemen. 

2 Dit is het moment waarop ik jullie aanbood om tot jezelf terug te keren. Het was nodig, dat uw pijn 

zeer groot was, opdat gij tot Mij zoudt komen, maar alles was voorbereid sedert het begin der tijden, en 

alles was voorzegd. U hebt niet gewaakt, noch gebeden, en daarom zijt gij van het pad afgedwaald. Maar 

voorwaar, Ik zeg u, ondanks zoveel "doornen en stenen" die de "aarde" heden ten dage bedekken, ondanks 

zoveel valkuilen, afgronden en afgronden die er in bestaan, is de weg van De Heer altijd herkenbaar voor 

hem die verkiest die te bewandelen. Ik ben gekomen om het onkruid en de hindernissen op jullie pad te 

verwijderen, zodat jullie de pracht van het Beloofde Land kunnen aanschouwen. Morgen zullen de mensen 

deze tijd "de tijd van het licht" noemen. 

3 Groot zal de verandering zijn die de mensheid binnen korte tijd zal ondergaan. Maatschappelijke 

organisaties, beginselen, geloofsovertuigingen, leerstellingen, gewoonten, wetten en alle ordes van het 

menselijk leven zullen op hun grondvesten schudden. 

4 Ja, dit is de tijd van het licht. Ik zeg je, het licht is kracht, is zuiverheid, en is waarheid. Daarom 

moeten deze oprechtheid en deze waarheid uitstralen in alle wegen en werken van de mensen. - Velen 

zullen nu zeggen: "Heer, hoe lang hebt U U voor ons verborgen gehouden!" Maar Ik zal hun antwoorden: 

"Het is niet dat Ik Mijzelf verborgen heb, maar jullie hebben een dikke sluier voor jullie ogen gelegd, 

zodat jullie Mij niet gezien hebben. 

5 De mensheid is Mijn akker, Ik ben haar bewerker. Maar ik zie dat ontelbare plagen op hun pad zijn 

gekomen, en dit heeft uw verlossing buitengewoon zwaar gemaakt. Materialisme, oorlog en zonde zijn de 

plagen geweest die de velden van de Heer onophoudelijk hebben geteisterd. Maar de macht om ze uit te 

roeien is in Mij, en spoedig zal de tijd komen dat ze voor altijd zullen worden verwijderd. Dan zullen de 

velden bloeien, vrede zal in de harten zijn, en brood zal er in de huizen zijn. Het menselijk leven zal zijn 

als een aanbidding die tot Mij opstijgt, wanneer het het gebod vervult dat tot u zegt: "Hebt elkander lief." 

6 Ieder die Mijn onderricht hoort en een "zaaier" wil worden, moet het in zijn geest inprenten en 

gebruik maken van het zaad, het werktuig en het water, om vervolgens uit te trekken naar de dorre akkers, 

die hij met zijn liefde vruchtbaar moet maken. 

7 Welke grotere erfenis zou u uw broeders kunnen nalaten dan dat u uw Heer hebt gediend op Zijn 

gezegende velden? Uw nagedachtenis zal ooit gezegend worden, en uw voorbeeld zal worden nagevolgd. 

8 Begrijp dat dit de tijd is waarin jullie jezelf moeten verlossen door jullie eigen werken. In het derde 

tijdperk van de mensheid, ben ik niet de enige die zich verdienstelijk moet maken. 

9 Om jullie te helpen ben ik opnieuw gekomen om jullie met mijn licht de weg van het goede te 

wijzen in deze diepe duisternis, opdat jullie spoedig het koninkrijk van vrede bereiken, waarnaar jullie hart 

verlangt, ook al weet het dat niet. 

10 Je kent de eindbestemming van het pad niet, maar je hebt vertrouwen om het te bereiken. Jullie 

kennen de Vader niet helemaal, maar Zijn stem wekt in jullie harten een onvoorwaardelijk geloof en een 

onverwoestbare hoop. Tot hen die zo geloven, zeg ik opnieuw: "Zalig zij die geloven zonder te zien." 

11 Weest niet langer aardgebonden mensen die de Vader elk ogenblik kwellen opdat Hij zou 

neerdalen in hun woning van het hart zonder het eerst te hebben voorbereid. Wees nu zij die in staat zijn 

om tot hun Schepper te stijgen. Maak jezelf waardig om de dialoog van geest tot geest te verdienen. 

12 Indien gij een bewijs van Mijn waarheid op uw levensweg hebt ontvangen, laat dit dan een 

getuigenis en een aansporing zijn in uw dagelijks werk. Maar sta niet toe dat het vlees uw ogen sluit voor 

de waarheden die uw geest ontvangt, want het is blind, zwak en ondankbaar, en met zijn weerspannigheid 

kan het uw ontwikkelingsweg belemmeren. 

13 Ik heb u de nodige kracht gegeven om uw taak te volbrengen, en met wat ik tot nu toe tot u 

gesproken heb, zou u de hele mensheid kunnen redden. Maar gij zijt zwak, en Ik zal Mijn leringen aan 

Mijn volk blijven geven totdat het aangegeven uur komt waarop deze manifestatie eindigt. 

14 Ik zou Mijn volk in twee groepen kunnen verdelen: Een die Mij begrepen heeft, en een ander die 

Mijn waarheid niet begrepen heeft. Beiden hebben hetzelfde onderricht ontvangen, maar degene die Mij 
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niet begrepen heeft, klaagt, voelt zich behoeftig en mislukt. Nu eens meent zij dat zij vervolgd wordt, dan 

weer dat zij gebonden is en niet tegen de verleidingen kan opkomen. Op haar weg voelt zij dat de distels 

haar bij iedere stap prikken, en iedere dag vergiet zij tranen van pijn; op de doornen van het pad laat zij 

flarden achter van het kleed van genade waarmee Ik haar heb getooid. - De andere groep is de groep die 

een overwinningslied zingt wanneer zij klaar is met haar dagelijkse werk, de groep die weet op te staan in 

de strijd om Mij te zegenen; de groep die niet klaagt, niet smeekt, niet uitscheldt. Zij is het die, wanneer zij 

tot Mij spreekt, slechts tot Mij zegt: "Heer, ik dank U oneindig omdat ik Uw vaderlijke liefde in mij heb 

ervaren, omdat U Uzelf bekend hebt gemaakt in mijn beproevingen die mijn geest vervolmaken. Ik dank U 

omdat ik te midden van die beproevingen Uw vrede en levensonderhoud zal hebben." 

15 Zo loven zij Mij die Mij begrepen hebben. Voor hen is elke dag, elke dageraad, een nieuw licht 

van hoop en een nieuwe stap op het pad van hun evolutie. Maar ik wil u niet verdelen, ik wil u 

samenvoegen tot één familie, waarin ik geen beginners en discipelen zie. Ik wil geen hogere wezens naast 

lagere. Omdat ik iedereen dezelfde macht heb gegeven, wil ik dat jullie die allemaal op dezelfde manier 

waarderen. 

16 Jullie die voortdurend klagen, luister naar mij: Toen gij, verborgen in uw menselijk lichaam, in 

Mijn tegenwoordigheid kwam, bracht gij hem voor Mij moe en uitgeput, ziek en vergaan. Maar ik genas 

hem, herstelde zijn kracht, vulde je hart met vreugde en hoop. Ik gaf in uw handen de sleutels om de 

poorten te openen om te werken, en gaf u brood. Ik zegende en reinigde je dierbaren en maakte je pad vrij 

van obstakels. Ik wekte uw geest uit zijn diepe slaap en gaf hem geen verdere gave, alleen omdat hij alles 

van zijn schepping bezat. Maar ik moest de ziel bevrijden van vermoeidheid, van haar ziekte, en op dat 

moment beoordeelde ik haar via haar geweten. Nadat lichaam en ziel waren versterkt, voegde Ik ze samen 

tot één wezen, tot één wil, zodat die Mijn Wet vervulde. Wat kan je nog meer vragen? Ik zeg u: vervult 

deze wet en gij zult vrede hebben in deze wereld, en daarna zal uw geest in het Koninkrijk der hemelen 

zijn. - Zo heb Ik jullie doen ontwaken, opdat jullie zouden weten wie jullie zijn, en daardoor ook het 

sublieme van jullie bestemming en jullie taak zouden leren begrijpen. 

17 Nu zeg Ik tot jullie: volhardt niet in het alleen luisteren naar Mij, jullie moeten ook handelen! 

Word sterk en leer in de beproevingen! Als u alleen maar luistert en niet nadenkt, zult u niets geleerd 

hebben, noch in staat zijn iets in daden om te zetten. Beschouw deze ontmoetingsplaatsen als een school 

waar de Meester u onderwijst, en beschouw de wereld als een uitgestrekt werkterrein waar u kunt 

toepassen wat u hebt geleerd. 

18 Deze wereld is het juiste veld om in te werken. Daarin is pijn, ziekte, zonde in alle vormen, 

ondeugd, tweedracht, verdwaalde jeugd, ouderdom zonder waardigheid, wetenschap misbruikt voor het 

kwade, haat, oorlog en leugens. 

19 Dit zijn de velden waarin je moet werken en zaaien. Maar als de strijd die u onder de mensen te 

wachten staat, gigantisch lijkt, dan zeg ik u waarlijk dat, hoewel hij groot is, hij niet te vergelijken is met 

de strijd waarmee u zelf moet beginnen: de strijd van de ziel, van het verstand en van het geweten tegen de 

hartstochten van het vlees, hun eigenliefde, hun egoïsme, hun verstoffelijking. En zolang gij niet over 

uzelf hebt getriomfeerd, hoe kunt gij dan oprecht over liefde, gehoorzaamheid, nederigheid en 

vergeestelijking spreken tot uw broeders? 

20 Erken dat je de machtigste vijand in jezelf hebt. 

Wanneer gij hem overwonnen hebt, zult gij de draak met zeven koppen, over wie de apostel Johannes tot u 

sprak, onder uw voeten zien. Alleen dan kunt gij in waarheid zeggen: "Ik kan mijn aangezicht opheffen tot 

mijn Heer, om tot Hem te zeggen: Heer, ik wil U volgen." Want dan zullen het niet de lippen alleen zijn 

die het zeggen, maar de Geest. 

21 Als de ogen van uw lichaam voor een ogenblik uw eigen geest konden zien, zou u verblind zijn te 

weten wie u bent en hoe u bent. Je zou respect en genade voor jezelf hebben en een diepe pijn voelen om 

te zien waar je dat licht hebt gebracht. 

22 Vandaag kom ik jullie zeggen wie jullie zijn, want jullie kennen jezelf niet. U blijft zeggen dat u 

geest hebt, zonder te weten wat dit betekent, zonder tenminste het geloof te hebben dat u geest hebt; want 

u hebt het niet gezien, zoals u in uw materialisme hebt gewild. Als je het niet weet, hoe zul je het dan 

ontwikkelen? 
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Wees niet langer de kerker of de beul van je geest. Laat het lichaam niet de eigenaar of meester zijn. 

Laat het zichzelf bevrijden, laat het de wereldse neigingen van het vlees verwerpen, zoals iemand de wolf 

wegjaagt die hem bij elke bocht opwacht. 

23 Zij die innerlijk menen Mij begrepen te hebben en die menen hun taak te volbrengen, zullen hen 

die volgen bijstaan. Maar bied Mij nog niet uw vruchten aan, want het werk dat gij hebt geschapen - niet 

alleen in deze tijd, maar in alle tijden - is Mij nog niet waardig. 

24 Wees niet beschaamd, en verlies de moed niet. Indien ik u zou zeggen dat gij reeds de 

volmaaktheid hebt bereikt en dat uw werken geen gebreken vertonen, zoudt gij u dan inspannen om voort 

te gaan op de weg van uw geestelijke rijping? 

25 Sta niet langer stil, fixeer je ogen niet op het verleden. Wat je achterliet was pijn, tranen en zonden. 

U hebt de stad Sodom achter u gelaten, wend uw aangezicht er niet naar. Het was de stad van de zonde. Ga 

naar een nieuw land waarvan de bronnen van kristalhelder water en de vruchtbare velden uw bestaan 

heerlijk en gelukkig maken. 

26 Zie, er zijn vele wegen die opengaan voor de geest van de mensheid. Toch zeg Ik u, dat Ik in deze 

wereld geen enkele volmaakte godsdienstige gemeenschap zie, hoewel sommigen op Mijn Leer zijn 

gegrondvest. Ik kom niet in tegenspraak met het Woord dat Ik u in de Tweede Era gegeven heb, Ik kan 

Mijzelf niet verloochenen. Toch vraag ik je: Waar is dat woord, dat onderricht? Ik zoek het in de harten 

van de mensen en vind het niet. Zij hebben het in de oude en stoffige boeken bewaard, en er zijn er zelfs 

onder de mensen die het hebben aangedurfd het te vervalsen. Daarom zeg ik u dat ik onder u geen 

volmaakte godsdienstige gemeenschap vind. Want in plaats van liefde en barmhartigheid, nederigheid en 

rechtvaardigheid, vind ik slechts riten, tradities en ijdelheden, veel leed en onwetendheid. Maar dit zijn 

fouten die Mij niet bereiken. Alleen liefde, zachtmoedigheid, rechtvaardigheid en geduld bereiken Mij. 

27 Hij die liefheeft leeft Mijn Leer. Hij die de pijn van zijn medemensen voelt, voor hen lijdt en hen 

troost brengt, is Mijn discipel. Hij die deugdzaamheid onderwijst door werken, door zijn eigen leven, is 

een meester. Hij die zijn eigen broeder in waarheid liefheeft, is mijn waardig kind. 

28 Hij die mijn wet kent en ze verbergt, kan zich niet mijn discipel noemen. Wie Mijn waarheid 

alleen met de lippen en niet met het hart doorgeeft, neemt Mij niet tot voorbeeld. Hij die spreekt van liefde 

en het tegendeel bewijst met zijn werken is een verrader van Mijn leer. 

29 Wie de reinheid en volmaaktheid van Maria ontkent, is dwaas, want in zijn onwetendheid daagt hij 

God uit en ontkent hij zijn macht. Wie Mijn waarheid in het Derde Tijdperk niet erkent en de 

onsterfelijkheid van de ziel ontkent, slaapt nog en heeft geen acht geslagen op de profetieën uit voorbije 

tijden die de openbaringen aankondigden waarvan de mensheid in deze tijd getuige is. 

30 Dit is de reden voor Mijn Derde Openbaring. Ik ben niet verschenen in de schoot van synagogen of 

kerken, want deze zijn niet Mijn huis. De stenen tempels, door mensenhanden gebouwd, kunnen niet Mijn 

tempel zijn, maar het hart van de mensen zelf, waar zich het altaar van hun liefde, het licht van hun geloof 

en het offer van hun verdiensten bevindt. 

31 Ik zoek harten en zielen om Mijzelf in hen te openbaren. 

32 Als je wilt dat de waarheid in je leeft, beoefen dan liefde, verspreid licht met woorden, werken en 

gedachten, genees hen die ziek zijn in ziel en lichaam. 

33 Indien sommigen zich opwerpen als Mijn vijanden, dan zie Ik hen niet als zodanig aan, maar 

slechts als behoeftigen. Zij die denken dat zij geleerden zijn en Mijn bestaan loochenen, Ik kijk naar hen 

met medelijden. Zij die trachten Mij te vernietigen in de harten der mensen, beschouw Ik als onwetenden, 

want zij menen de macht en de wapens te hebben om Hem te vernietigen die de Auteur van het leven is. 

34 Alleen een wezen dat zo almachtig is als ik, zou met mij kunnen vechten. Maar gelooft gij dat, 

indien uit Mij een godheid zou voortkomen, dit tegen Mij zou zijn? Of geloof je dat het uit het niets kan 

ontstaan? - Niets kan uit niets voortkomen. - Ik ben Alles, en ik ben nooit geboren. Ik ben het begin en het 

einde, de Alfa en de Omega van alles wat geschapen is. 

35 Kunt gij u voorstellen dat een van de door Mij geschapen wezens tot God zou kunnen reiken? Alle 

schepselen hebben grenzen, en om God te zijn is het noodzakelijk geen grenzen te hebben. Zij die deze 

dromen van macht en grootheid koesterden, zijn in de duisternis van hun eigen arrogantie gevallen. 

36 In Mij kan geen egoïsme bestaan. Daarom, daar Ik groot ben in Mijn Goddelijkheid, was het Mijn 

Wil dat jullie ook groot zouden zijn. Ik weet dat zolang jullie klein zijn, jullie zwak zullen zijn en niet in 
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staat zullen zijn Mij te volgen, Mij te begrijpen en Mij lief te hebben. Daarom zoek ik je op om je te 

onderwijzen en je groot te maken in geest en inzicht. Ik hou van je en wil dicht bij je zijn. Nooit zal een 

vader gelukkig kunnen zijn, zolang hij weet dat zijn kinderen afwezig zijn en dat zij bovendien lijden. 

37 Het huis van mijn Vader is voor jullie bereid. Als je er aan toe komt, zul je er in waarheid van 

genieten. Hoe kan een vader in een koninklijke kamer wonen en heerlijk eten, wetende dat zijn eigen 

kinderen als bedelaars aan de poorten van zijn eigen huis staan? 

38 Mijn kinderen, jullie hebben het oordeel voor jezelf bereid door jullie overtredingen van Mijn wet. 

Gij zijt gestruikeld op den weg, menende dat Ik u heb gestraft, en gij hebt Mij onbarmhartig genoemd, 

vergetende dat Hij, dien gij onrechtvaardig en onbarmhartig noemt, uwen hemelsen Vader is. 

39 Heb jij de liefde van de Vader niet herkend in de strenge rechter van het Eerste Tijdperk? En in de 

liefhebbende Meester van het Tweede Tijdperk, heb jij de Vader niet ontdekt? Herinner u, dat Ik u zeide: 

Wie den Zoon kent, kent den Vader. 

40 Vandaag, als Mijn Heilige Geest tot jullie spreekt, spreekt inderdaad de Wijsheid van de Vader en 

de Liefde van de Zoon tot jullie. 

41 Ik wil jullie niet vernederen door mijn grootheid, noch er prat op gaan, maar toch toon Ik het jullie, 

voor zover het mijn wil is, zodat jullie de grootste vreugde voelen over het feit dat jullie een God van alle 

macht, wijsheid en volmaaktheid als vader hebben. 

42 Verheugt u in de gedachte dat gij nooit het einde van Mijn macht zult zien en dat hoe hoger de 

ontwikkeling van uw geest is, hoe beter gij Mij zult herkennen. Wie kan het er niet mee eens zijn te weten 

dat hij nooit de grootheid van zijn Heer zal bereiken? Was je het er op aarde niet over eens om jonger in 

jaren te zijn dan je aardse vader? Hebt gij hem niet gewillig ervaring en gezag geschonken? Was je niet 

blij te zien dat je een sterkere man dan jij als vader had, trots, moedig en vol deugden? 

43 Discipelen, gebruik nooit dit licht dat ik in jullie heb geplaatst voor kwaad. Ik wijs jullie hierop 

omdat deze vorm van Mijn manifestatie spoedig zal eindigen en de genade die Ik onder jullie heb 

uitgestort zo groot is dat sommigen, wanneer zij Mij zien vertrekken, zich vrij zullen voelen in hun 

irrationaliteit om gebruik te maken van hun gezag en geestelijke gaven alleen om zichzelf voor de mensen 

te verheffen. 

44 Want wee degenen die op zoek zijn naar vleierij, ijdelheid en geld! Want de pijn en de 

beproevingen zullen hun broeders doen komen en zich voor hen neerwerpen voor een druppel genezende 

balsem. Maar wee degenen die zich goden wanen en niet beseffen dat hun gezag tot verderf is geworden 

en hun licht tot duisternis! Wee Mijn goede discipelen, want zij zullen lijden omwille van hen, want er zal 

verwarring ontstaan! 

45 Telkens wanneer gij wilt weten of de weg die gij volgt, de weg is van opwaartse evolutie, moet gij 

het geweten raadplegen, en als er vrede in is en naastenliefde en goede wil jegens uw broeders thuis zijn in 

uw hart, zult gij er zeker van zijn dat uw licht nog schijnt en uw woord troost en genezing brengt. Maar als 

u ontdekt dat hebzucht, kwade wil, materialisme en vleselijkheid wortel hebben geschoten in uw hart, dan 

kunt u er zeker van zijn dat uw licht duisternis is geworden, bedrog. Wilt gij, dat wanneer de Vader u 

wegroept, gij in plaats van gouden tarwe, een onreine oogst zult hebben? 

46 Bewaar deze woorden in je diepste wezen, zodat ze onuitwisbaar zijn. Vervul (de opdracht) in uw 

leven met zachtmoedigheid, en gij zult vrede hebben. Ik wil dat het brood zoet is in uw mond, dat uw huis 

geen wankele boot is, dat u eensgezind bent, zodat wanneer zij die niet in dit woord geloven tot u komen, 

de stormwind van hun woorden en hun boze bedoelingen uw geloof niet wegvaagt. 

47 In het Tweede Tijdperk waren velen ontsteld over Mijn aanwezigheid in Jezus, want het 

veroorzaakte verdeeldheid in de boezem der families. Van de vijf die in één huis woonden, waren er drie 

tegen twee en twee tegen drie, en terwijl drie Mij volgden, verwierpen twee Mij. Hetzelfde gebeurt op dit 

moment. Er zijn tehuizen waarin de vader Mij heeft herkend en de gezellin en de kinderen tegen hem in 

opstand zijn gekomen. Andere waarin de vrouw, de moeder van het gezin, tot Mij is gekomen en Mij in 

tranen heeft gezegd: "Meester, ik volg U en ik wil dat de mijne U ook volgen. Maar zij, Mijn eigen 

kinderen, hebben Mij misrekend." 

48 Hoe zeldzaam zijn de gezinnen waarin allen in volmaakte harmonie handelen volgens Mijn 

instructie! 
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49 Zo verdraagt dit volk het onbegrip van verwanten en buren, hun wordt brood ontzegd, deuren 

worden voor hun neus dichtgeslagen, hinderlagen worden gelegd en laster en valse getuigenissen worden 

naar hen geslingerd. Vrees niet, wees sterk, want zij die u het meest misgunnen, zullen degenen zijn die in 

berouw komen zoeken naar het spoor dat u volgt. 

50 Ik heb u lief en zal u altijd redden en het zal Mijn barmhartigheid zijn die u zult ontvangen op uw 

levensweg, die zelfs de ongelovigen zal verbazen wanneer zij zien dat u vrede hebt in uw hart, brood op 

uw tafel en kracht in uw geest. 

51 Om jullie te helpen, zend Ik jullie Mijn tedere streling, o discipelen. Wanneer Mijn Goddelijke 

Straal tot Mij terugkeert, zal Mijn vrede in jullie blijven. Maar vandaag zegt de Meester jullie: word 

wakker, mensen! Dit is niet het moment om te slapen. De stormen razen elk moment over je heen en je 

moet sterk blijven. Het is de tijd van oordeel en bezinning: pest, hongersnood, oorlog, dood, en alle 

zichtbare en onzichtbare ontberingen en plagen worden losgelaten. Bidden en werken in stilte. Doof uw 

lamp niet en verberg de gave die u bezit niet. Wees altijd bereid degene te ontvangen die aan je deur klopt, 

dan zul je een voorbeeld nemen aan de trouwe maagden uit Mijn parabel - zij die met brandende lamp op 

de kuise echtgenoot wachtten. 

52 Uw vergeestelijking zal de gedachten beïnvloeden van allen die u wilt helpen. Op deze wijze zult 

gij het pad kunnen verlichten van uw broeders die u op aarde regeren. Zij zullen de deuren van hun hart 

openhouden en de vreemdeling welkom heten, en zij zullen hem de boodschap van vrede doorgeven die Ik 

hun zal geven. 

53 Deze natie zal een moeilijke missie te vervullen hebben onder de andere naties van de aarde. Maar 

daarvoor zal ik eerst elk onkruid bij de wortel uittrekken. Ik zal ervoor zorgen dat de mensen het masker 

van huichelarij afwerpen en hun harten vullen met oprechtheid, broederschap en licht. Ook op geestelijk 

gebied zal deze natie het voorbeeld moeten geven; maar het is noodzakelijk dat zij haar eredienst 

vergeestelijkt en religieus fanatisme en afgodische culten uitroeit. 

54 Mijn leer moet door u worden beleefd, opdat de anderen haar kunnen geloven; maar wanneer dit 

volk zich geestelijk verheft, zullen in alle streken van de aarde verlichte mannen verschijnen om Mijn leer 

te verspreiden. Zij zullen mij dan dankbaar zijn omdat zij zich niet alleen zullen voelen en zullen inzien 

dat allen gaven van gunst bezitten. Want voordat zij naar de aarde kwamen, ontvingen zij deze uit Mijn 

Vaderlijke goedheid wegens de gelofte hun zending te volbrengen. 

55 Gezegend is hij die zijn geestelijke gaven ontplooit, slechts geleid door de innerlijke stem van zijn 

geweten, zoals de profeet Johannes, die u de Doper noemt, die verlicht zijn weg ging door het licht dat hij 

van zijn Heer ontving. Wie anders kon hem onderwijzen of tot hem spreken in de woestijn? 

56 Sta op tot nieuw leven, o volk, val niet in het verderf! Vergeet niet dat ik jullie altijd "kinderen van 

het licht" heb genoemd. Laat elke dag tenminste een sprankje licht in je geest schijnen. "Hoe kan dit 

gebeuren?" vraagt Mij je hart. Hierop antwoord ik dat de mensheid vol is van behoeftigen, en dat je hun 

iets kunt geven van wat je als geestelijke rijkdom bezit. Lang geleden heb Ik jullie voor deze taak bestemd 

en wat Ik in deze tijd heb gedaan, toen Ik jullie voorhoofden heb gemerkt, is slechts de bevestiging van de 

bestemming en de geestelijke gaven die jullie vanaf het allereerste begin van jullie bestaan van Mij hebben 

ontvangen. De vrede, de kracht, het eeuwige licht, het gezag over verwarde zielen, de gave van genezing, 

het (innerlijke) woord, het geestelijk gebed, en zovele gaven die uw geest sieren, zijn de wapens waarmee 

u de vrede van dit volk kunt scheppen, dat een vruchtbare bodem zal zijn voor profeten, afgezanten, 

meesters en apostelen van het goede. 

57 Wanneer al deze profetieën eenmaal zijn uitgekomen en de mensen er een aankondiging van 

zoeken in de Schriften, zullen zij tot hun verbazing bij elke bocht een duidelijke aanwijzing vinden van 

alles wat uw ogen in deze tijd hebben gezien, en alles wat zij in de komende tijden zullen zien. Dan zal de 

mensheid zeggen: "Voorwaar, dit is de derde tijd, de wederkomst van de Heer! 

58 Voor sommigen lijkt het alsof dit volk een voorrecht geniet; maar hierna zal de hele wereld 

bemerken dat de Geest des Heren zonder gunst wordt uitgestort over zijn gehele universele familie. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 74  
1 Het is een uur van genade waarin ik mij onder de mensen manifesteer ter wille van uw geestelijke 

verheffing. Als jullie Mij horen, keren jullie je af van de wereld om jezelf geestelijk te verzamelen. 

2 Voel werkelijk dat jullie aan Mijn tafel zitten, wachtend op Mij om het brood uit te delen en jullie 

de wijn te schenken. Jullie weten dat Ik figuurlijk tot jullie spreek en jullie herinner aan Mijn Woord van 

de Tweede Era, want het brood is Mijn Woord en de wijn is de Goddelijke essentie die in het Woord is. 

3 Brood en wijn, lichaam en bloed, manna en water, dit alles is het symbool geweest van woorden, 

liefde en leven, die de eeuwige voeding van uw geest zijn. 

4 Het manna van de woestijn en het water uit de rots symboliseerden in hun tijd het brood en de wijn 

van de Geest; het zijn dezelfde symbolen die Ik gebruikte bij het Laatste Avondmaal, toen Ik, omringd 

door Mijn discipelen, tot hen zei: "Eet en drink, dit is Mijn Lichaam, en dit is Mijn Bloed". Met deze leer 

luidde ik voor de mensheid een nieuw tijdperk in, dat van de liefde. 

5 Vandaag verzamelen zich nieuwe discipelen rond Mij, en de scharen volgen opnieuw Mijn 

voetstappen. Maar het middel waardoor ik de Goddelijke leringen voor jullie begrijpelijk maak is niet 

meer alleen de allegorie of de gelijkenis; het is het onmiskenbare woord dat tot jullie geest spreekt met een 

Goddelijke essentie die jullie alleen met de geest kunnen waarnemen. 

6 Denk na over deze leringen, discipelen, en je zult uiteindelijk begrijpen dat de tijd van allegorieën 

en symbolen ten einde loopt, want je geestelijke ontwikkeling en geestelijke ontplooiing zullen je in staat 

stellen de waarheid beter te begrijpen. 

7 Ik ben onder jullie, hoewel jullie Mij niet met jullie handen kunnen aanraken en Mij niet met jullie 

sterfelijke ogen kunnen zien. Ik kom in de geest om tot jullie te spreken en jullie te leren hoe je Mij kunt 

zoeken in je gebeden. 

8 Ik zal geen materieel spoor nalaten van Mijn nieuwe manifestatie, zoals Ik er geen naliet in het 

Tweede Tijdperk, hoewel Ik onder jullie leefde. De mensheid is geneigd tot afgoderij en tot het wijden van 

materiële dingen om ze als goddelijk te beschouwen en ze tot voorwerp van aanbidding te maken. Wat zou 

de mensheid gedaan hebben als zij Mijn Lichaam, het kruis van Mijn martelaarschap, of de beker van die 

laatste maaltijd met Mijn discipelen had kunnen bewaren? Maar alles werd gedoofd, zodat alleen Mijn 

Goddelijke essentie zou overblijven in de geest van de mensheid. 

9 Zelfs in lang vervlogen tijden heb ik zowel de voorwerpen die als symbool dienden als de 

boodschappers of verkondigers van het woord uit de ogen der mensen verwijderd. In het Eerste Tijdperk, 

toen Mozes op een berg was, verdween hij voor zijn volk, dat hem aanbad. Elia, de profeet van het vuur, 

verdween in een "wolk" die hem van de aarde wegvoerde. Beiden hebben, evenals Jezus, in de zielen 

slechts het spoor van hun werken als geestelijke essentie achtergelaten. 

10 Nu ben Ik hier, in vervulling van een van Mijn beloften, alle geslachten verenigend in één volk, en 

mensen van verschillende rassen in één en hetzelfde apostelambt. 

11 Ik laat de mensheid nog een testament na vol licht en helderheid. Zie hoe religieus fanatisme zijn 

hoogste graad heeft bereikt in sommige van Mijn kinderen, terwijl in anderen materialisme en gebrek aan 

geloof hun zielen als prooi hebben genomen. Groot en bloedig is de strijd die beiden te wachten staat, 

totdat het licht weer onder de mensen schijnt en hen de ware vrede doet voelen die voortkomt uit de liefde 

van sommigen voor anderen. 

12 In het aangezicht van een ware chaos van hartstochten en wereldbeschouwingen, zullen de mensen 

naar buiten moeten treden als getuigen en dragers van Mijn nieuwe leringen. Om geloof te vinden is het 

nodig dat zij zich voorbereiden en bekleden met nederigheid, gehoorzaamheid, spiritualiteit, kracht en 

barmhartigheid. 

13 Wees niet bang voor de storm, geliefde discipelen, want Ik zal met jullie zijn in de boot, en als 

jullie vertrouwen in Mij hebben, zullen jullie niet omkomen. Gij zult vol geloof strijden, daar, evenals gij 

de gelukzaligheid hebt Mijn Woord te ontvangen, al uw broeders het verdienen te weten, want er zijn er 

reeds velen die er op wachten. 

14 Zeg niet dat Mijn leer moeilijk in praktijk te brengen is, of dat zij u zware lasten oplegt. Hij die 

Mij met liefde volgt, voelt de last van zijn kruis niet. 

15 Dit is mijn woord, leg het in je geest, want spoedig zul je ervan afhankelijk zijn. 
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16 Het luiden van de melodieuze klok heeft u gewekt, het geluid ervan heeft in uw geest 

weerklonken, en toen hebt u zich herinnerd dat dit een dag van genade is waarop de Meester aan u 

verschijnt. Snel bent u opgestaan met het verlangen om dit goddelijke woord te horen, dat leven is voor uw 

geest en uw hart vervult met vertrouwen. 

17 Waarlijk, Mijn Woord openbaart u de weg die de stormen van het leven voor u hebben versluierd. 

Begrijp, dat Ik even dicht bij u ben als bij alle mensen; Mijn Licht is met allen. - In deze tijd zullen vele 

zielen het pad van het Licht volgen en niet langer verloren gaan. Je zou verbaasd zijn te zien dat de 

hardharten en de stijfhoofden degenen zijn die het snelst Mijn spoor volgen. Maar de reden is dat ik 

iedereen de tijd heb gegeven die nodig is om te ontwaken tot het licht van het geestelijk leven. 

18 Hoevelen, verhard in de zonde, zijn in deze tijd gekomen om Mijn woord te horen, en nog voordat 

Mijn onderricht was beëindigd, hebben zij in tranen tot Mij gezegd: "U bent het, Meester!" Dit gebeurde 

omdat Mijn zuiver, vriendelijk en overtuigend Woord tot het hart van die mensen sprak. En Ik zeg u, dat 

hij, die eenmaal Mijn tegenwoordigheid heeft gevoeld, niet in staat zal zijn zich met valse voorwendselen 

te bedriegen. - Jullie die Mij in deze tijd gehoord hebben, bereidt je voor, opdat jullie weten hoe je van Mij 

kunt getuigen, want jullie moeten Mijn leer verkondigen zoals Ik het jullie heb geopenbaard en niet naar 

jullie eigen goeddunken of wil. 

19 Zoals u op uw levensreis een vriend had die u het goede nieuws bracht, zo zal ook de gehele 

mensheid, wegkwijnend in een wereld van zwoegen, de wenk ontvangen dat de Heer aanwezig is, en Mij 

horen. 

20 Wat zou er van u worden, indien Ik, in Mijn barmhartigheid, de dagen uwer verdrukking niet 

verkortte? Jullie zouden allemaal al omgekomen zijn. In deze tijd ben Ik op zoek naar zondaars om hen 

een taak te geven in Mijn Goddelijk Werk en om hen te zeggen dat Mijn Liefde hen nooit heeft 

buitengesloten. Wat een voldoening en vreugde zal er eens in die zielen zijn, wanneer zij door de 

beoefening van de naastenliefde geestelijke opgang hebben bereikt. - In de oneindigheid bestaat er een 

liefde die die van de Vader is, die geen andere wens heeft dan dat gij zult worden gered en eeuwige vrede 

zult verkrijgen. 

21 Sinds 1866 heb Ik opnieuw de fontein van Mijn Liefde geopend die over jullie is uitgestort als 

troost en openbaring. Ik heb niet gewacht op de dag van Mijn vertrek om jullie te zeggen dat jullie moeten 

beginnen Mijn leringen in praktijk te brengen, maar vanaf het eerste ogenblik dat jullie ze hoorden, heb Ik 

tot jullie gezegd: "Wees barmhartig, breng troost aan de zieken, spreek over Mijn nieuwe openbaring, 

breng de behoeftigen en de verlorenen." En dit is omdat Ik niet wilde dat jullie theoretiserende discipelen 

zouden worden, die prachtig spreken over Mijn Werk en die niet in staat zijn hun arm uit te strekken om 

de zieke aan te raken en zijn pijn te verzachten. Was uw hart niet vervuld van vreugde toen de terminaal 

zieke man door uw zorg en gebeden weer tot leven kwam, en u zijn lippen u hoorde zegenen? 

22 De tijd is zeer nabij dat deze kinderen van Mij niet langer Mijn woord aan u zullen overbrengen. Ik 

zal weggaan, en de Meester zal je deze instructie niet meer geven. Ik wil dat tegen die tijd het verlangen 

naar naastenliefde in jullie harten gezuiverd zal zijn en vergeestelijking in jullie levens zal zijn 

binnengedrongen. Elias, jullie geestelijke herder, kondigde Mijn komst bij jullie aan en voorspelde ook de 

dag van Mijn vertrek. 

23 Mijn woord, eenvoudig en nederig in zijn vorm, is diepgaand in zijn inhoud, en zo zal het zijn tot 

de laatste dag. Vraag Mij niet tot u te spreken met gekozen woorden, want uw geest heeft ze niet nodig om 

Mijn onderricht te begrijpen. 

24 Ik ken hen die Mijn Leer in praktijk brengen volgens Mijn Wil, en hen die afwijken van de kern 

van hun wezen. Niets is verborgen voor Mijn wijsheid en waarlijk Ik zeg jullie, als jullie Mij willen 

bereiken, kom dan naar boven op de ladder van liefde, barmhartigheid, rechtvaardigheid en nederigheid. 

25 Streef er niet naar dit geestelijk werk om te zetten in een stoffelijk werk, in de hoop de vruchten 

ervan hier op aarde te aanschouwen. Twijfel niet aan de overwinning van Mijn Leer, heb er vertrouwen in 

en gij zult in staat zijn de vlakten in bergen en de woestijnen in groene weiden te veranderen. Bedenk dat 

in het Tweede Tijdperk, toen Jezus aan het kruis stierf, verlaten door Zijn discipelen behalve Johannes, zij 

dachten dat alles voorbij was. Niettemin begon later het Goddelijke zaad in hun harten te ontkiemen, dat 

niet kon sterven omdat het voortdurend werd bewaterd door het bloed van de martelaren - het bloed dat 

liefde en geloof was. 
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26 Ik zeg u, in deze tijd moet Mijn Goddelijk Zaad bewaterd worden met werken van barmhartigheid, 

met tranen van berouw en verzoening. 

27 In deze tijd heb Ik jullie bevrijd van een nieuwe slavernij: de verleidingen, de genoegens, de 

ondeugden die zijn als de tirannieke en wrede Farao die jullie in ketenen had. Morgen zal de mensheid 

deze nieuwe bevrijding vieren, niet met feestelijkheden of tradities, maar door de geestelijke liefde van de 

een voor de ander. 

28 De dierenoffers die u op het altaar van Jehovah bracht, werden door Hem aanvaard. Toch was het 

niet de beste vorm om je geest tot de Heer te verheffen. Toen kwam Ik tot u als Jezus, om u het Goddelijk 

Gebod te onderwijzen, dat u zegt: Hebt elkander lief. Nu zeg Ik u, dat de leringen, die Ik u in het Tweede 

Tijdperk heb gegeven, door de werken van Jezus, soms werden veranderd en soms slecht werden 

uitgelegd. Daarom ben Ik gekomen, zoals Ik jullie heb aangekondigd, om Mijn waarheid te verlichten. 

Mijn offer heeft toen vele dierenoffers voorkomen, en ik heb u een volmaakter aanbidding van God 

geleerd. Mijn nieuwe openbaring in deze tijd zal de mensheid doen begrijpen, dat gij de symbolische 

vormen van aanbidding niet moet gebruiken zonder eerst hun betekenis te doorgronden, want zij zijn 

slechts een allegorische voorstelling van Mijn leringen. 

29 Voordat ik door een hart gevoeld word, verschijnt Elia aan het hart om het te zeggen zich te 

bekeren van zijn zonden omdat de Heer naderbij komt; hetzelfde deed hij in het Tweede Tijdperk door de 

Doper toen hij hen gebood zich te bekeren en zich te reinigen omdat het Koninkrijk der Hemelen naderbij 

kwam. 

30 De liefde van Mijn Vader bereikt op dit moment de geesten en harten van de velen die Mij horen. 

Dit is de aangekondigde tijd waarin de Geest der Waarheid tot de mensen neerdaalt. Hoor zijn stem in de 

oneindigheid, herken hem in het onzichtbare, voel hem in je hart. Mijn liefde en Mijn inspiratie helpen je 

geest om op te stijgen en Mijn leringen te ontvangen. 

31 De mensen interpreteerden Mijn wet slecht en vervalsten Mijn leringen. Daarom stort Ik in deze 

tijd Mijn Licht uit op iedere geest en op ieder verstand, opdat jullie de les zullen leren begrijpen die Ik 

jullie door het leven heb gegeven. Deze wereld die een thuis is geweest van onvolmaakte wezens, van 

zielen in verzoening, zal een plaats van licht en vergeestelijking worden. Vandaag reinigt Mijn 

gerechtigheid de velden en ontwortelt het onkruid om het te vernietigen door het vuur van verzoening en 

liefde. 

32 De broederoorlogen, afgekondigd sinds de oudheid, doen u beven van dag tot dag. De verslagen 

ervan verontrusten je, en de gevolgen doen je tranen vergieten. deze mensen die oorlogen veroorzaken 

door hun verlangen naar macht en hun haat zijn Mijn kinderen die Mij zoeken op altaren en Mij aanbidden 

in tabernakels zonder te beseffen dat in plaats van Mij een geschenk van liefde aan te bieden, zij Mij het 

bloed van hun offers offeren. Ach, blinde mensen, die in hun arrogantie menen onbeperkt te kunnen 

heersen, vergetend dat zij zeer klein zijn vergeleken bij Mijn Goddelijkheid! - De menselijke ijdelheid 

heeft haar grens bereikt, en het is nodig dat Ik hen Mijn aanwezigheid en Mijn macht laat voelen. Het is 

niet nodig dat Ik al Mijn almacht gebruik om Mijn grootheid aan jullie te bewijzen. Een zwak duwtje of 

een lichte aanraking van de natuurkrachten zijn voor Mij voldoende om de dwaze en ijdele mens zijn 

kleinheid te bewijzen. 

33 Zoals toen het gouden kalf werd afgeschaft, zo zal in deze tijd de aanbidding van rijkdom 

verdwijnen. En zoals de kooplieden uit de tempel werden verdreven, zo zullen nu diegenen worden 

getroffen die, gebruik makend van zwakheid en onwetendheid, profiteren van het leed van hun 

medemensen. 

34 De mensen zijn de strijd met hun Heer begonnen, maar overal waar zij zich wenden zien zij Mij de 

weg versperren voor hun slechte daden. Maar wie in deze strijd niet luistert naar de stem van zijn geweten, 

vindt de dood en het oordeel, en daarna de boetedoening. 

35 O discipelen die Mij horen - onderzoek de Openbaring van het Zesde Zegel! Daar zul je alles 

ontdekken wat je vandaag ziet, hoort en ervaart. Maar als jullie vertrouwen hebben in Mijn Woord, 

doorgrond het en bewaar het in jullie harten. Want het jaar 1950 is reeds zeer nabij, aan het einde waarvan 

gij Mijn stem niet meer zult horen in deze vorm. 



U 74 

127 

36 Een wervelwind omhult deze mensheid. Maar waarlijk, Ik zeg u, Mijn woord zal uw verwarring 

niet doen toenemen. Het is licht dat uw geest leidt en uw onderscheidingsvermogen verlicht om u bij te 

staan in uw spirituele evolutie. 

37 Ik ben opnieuw bij jullie en ik herinner jullie aan jullie missie van liefde onder de mensheid. 

Intussen gaat Elia overal op zoek naar verloren schapen om ze op zijn schouders naar de omheining te 

brengen, zodat ze daar de liefde van hun Schepper zullen vinden. 

38 Gedenk dat ik de Weg ben die uitnodigt wie hem vergeten is. Ik verspreid Mijn woord onder u, 

opdat gij er morgen getuige van zult zijn met uw werken van liefde. Velen zullen de eenvoudige huizen 

opzoeken waar Ik Mijzelf manifesteerde en jullie herinneren aan de tijden dat Ik tot jullie sprak door de 

Stemdrager, zodat jullie hun kunnen uitleggen op welke wijze Ik Mijzelf bekend maakte en welke daden 

van liefde en wonderen Ik onder jullie verrichtte. Alleen de herinnering zal onder deze daken blijven, want 

Mijn Woord en zijn echo's zullen in jullie harten bewaard blijven. - Momenteel bereid Ik de jeugd voor, 

opdat zij later degenen kunnen ontvangen die Mijn Woord niet gehoord hebben en die liefdevolle hulp 

nodig hebben. Hoevelen zullen wenen omdat zij Mij niet gehoord hebben! maar Ik zeg u ook: hoevelen 

van hen die Mij gehoord hebben, zullen wenen omdat zij zich niet hebben voorbereid, en wanneer zij zich 

ervan bewust worden dat Mijn Woord zich niet meer openbaart, zullen zij begrijpen dat zij de gave van 

liefde van de Vader niet hebben gebruikt om Zijn Goddelijke Leer te leren, Zijn leer van oneindige 

barmhartigheid en liefde Zij zullen hun blik richten op de plaats waar de Woorddrager ging zitten om het 

Goddelijke Woord te verkondigen, en zullen slechts leegte zien. 

39 De jaren gaan snel voorbij, zij zijn als ogenblikken; weldra zult gij Mij niet meer horen en daarom 

zeg Ik u: Laat Mij u genezen, u strelen en troosten en u Mijn onderricht geven. Ik ben gekomen om u 

uitgerust achter te laten; maar als gij zwak zijt in geloof en in wil, zult gij ziek worden, en wie ter wereld 

zal tot u kunnen spreken, u kunnen onderrichten en u genezen, gelijk ik gedaan heb? 

40 Als Ik u zou zeggen dat Ik Mij altijd rechtstreeks met uw geest wilde verbinden door Mijn stem 

hoorbaar te maken in uw hart, zou u Mij niet geloven. Maar alleen jullie aardsheid en jullie twijfels waren 

er de oorzaak van dat de Heer Zich bekend maakte door middel van bepaalde organen van verstand die Hij 

door Zijn liefde had toebereid, opdat jullie Mij zo zouden kunnen horen en, door Mijn leringen te 

bestuderen, in staat zouden zijn de grootsheid van Mijn barmhartigheid te begrijpen. 

41 Indien Ik jullie zou zeggen, dat tijdens de slaap van jullie lichaam jullie ziel zich soms losmaakt en 

de drempels van het hiernamaals nadert, Mij zoekend, dan zouden jullie daaraan twijfelen. Maar het heeft 

u ontbroken aan de voorbereiding en het geloof om die ogenblikken geestelijk te gebruiken, en ik heb 

zieners en profeten moeten wekken om u te helpen en tot u te spreken over de morgen, om u wakker te 

schudden en u te vermanen wakker te worden en te bidden. 

42 Gelooft gij, Mijn volk, dat deze persoon door wie Ik Mijzelf bekend maak, degene is die u het 

Woord geeft? Nee, Mijn kinderen, het is jullie meester. - Gelooft u dat de Geest van God in de drager van 

het woord is terwijl hij spreekt? Nogmaals, dit is niet waar. - Ik heb u gezegd, dat een straal van Mijn licht 

voldoende is om zijn geestesorgaan te verlichten en te bezielen en om op zijn lippen een onuitputtelijke 

stroom van woorden vol betekenisvolle leringen te leggen, als bewijs voor de ongelovige. Luister 

aandachtig naar Mij in deze tijd, opdat jullie sterk mogen zijn voor de komende beproeving. 

43 Voordat jullie Mijn geestelijke aanwezigheid ontvingen, hebben jullie tot jullie Hemelse Moeder 

gebeden om Haar te vragen jullie te helpen een heiligdom voor Mij in jullie harten te bereiden. hiervoor 

zegen ik jullie, mijn discipelen. Hoor Mijn Woord, dat is de weg die leidt naar de volmaakte, naar de 

eeuwige. 

44 Jullie vragen Mij: Wat zijn de Goddelijke woningen en levens van de volmaakte wezens? 

Waarlijk, Ik zeg u, vraag niet wat gij op dit oogenblik niet kunt begrijpen. Handelt naar Mijn wetten, deze 

handeling zal jullie stap voor stap hoger brengen op de ladder van volmaaktheid, vanwaar jullie zullen 

kunnen zien, bewonderen en erkennen hoeveel de Vader in gereedheid heeft voor het geluk van Zijn 

kinderen. 

45 Hoewel uw geest een bewoner van het geestelijke rijk is geweest, heeft hij weinig gezien en weet 

hij bijna niets van dat leven. Hoe beschouwt gij van hieruit de drempels van datgene wat gij 

gelukzaligheid of hemel noemt? 
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46 De ogen van uw lichaam waren hoogstens in staat om naar de dichtstbijzijnde sterren te kijken; uw 

wetenschap bracht u niet veel verder, en uw geest, die de afstanden zou kunnen opheffen en de mens het 

onzichtbare zou kunnen openbaren, omdat hij in zichzelf en los van zichzelf de geestelijke kennis 

gewaarwordt die om hem heen is, laat zich meeslepen door het materialisme van de wereld, versmelt met 

zijn lichaam, en in plaats van op te stijgen vernedert hij zich, en in plaats van te bewonderen twijfelt hij. 

47 Soms, als je je verwondert over de wonderen van de schepping, roep je overweldigd uit: "Heer, 

hoe groot is Uw macht!" zonder te beseffen dat alles wat je omringt niet meer is dan een flauwe 

afspiegeling van wat het Eeuwige Leven is. 

48 Het is waar dat Ik met Mijn woorden jullie belangstelling voor het geestelijke leven wil wekken, 

maar begrijp goed wat Ik jullie zeg: om dat leven te bereiken, moeten jullie het bereiken door de 

ontwikkeling van je geest, en niet alleen door die van je verstand. De intelligentie, het hart, de gevoelens 

en al uw vermogens moeten zich verenigen met de geest, dan zult u de noodzakelijke verheffing bereiken 

om de heerlijkheid van uw Vader te kunnen aanschouwen. Maar als de geest zich toevertrouwt aan het 

verstandsvermogen en zich daaraan overgeeft, dan zal zijn kennisvermogen beperkt zijn, zoals alles wat 

menselijk is. 

49 De hemel is niet een bepaalde plaats in het heelal, Mijn heerlijkheid is overal, in het geestelijke en 

in het stoffelijke. Zegt gij niet, dat God is in den hemel, op aarde en in alle plaatsen? Begrijpt dan, wat gij 

zegt, opdat gij zult begrijpen, dat waar God is, daar ook zijn heerlijkheid moet zijn. 

50 Ik wil dat jullie in dit oneindige Vaderhuis vertoeven, dat jullie tot een staat van geestelijke 

verheffing komen, zodat jullie, waar jullie je ook bevinden in het universum, de gelukzaligheid van het 

Goddelijke zullen voelen, het Eeuwige Leven zullen genieten, en de aanwezigheid van de Schepper zullen 

ervaren. Deze berghoogte is alleen bereikt door hen die Mij tot voorbeeld hebben genomen en liefde als 

hun pad. 

51 Wie deze leer begrijpt, moet beseffen dat deze wereld slechts een kleine verblijfplaats is die de 

geest tijdelijk vasthoudt om hem fundamentele leringen te openbaren. Sinds de vroegste tijden heeft een 

fakkel van het geloof gebrand om het pad van de mensen met zijn geestelijk licht te verlichten. Maar hoe 

weinigen hebben zich er bij aangesloten! Hoe weinigen hebben volhard op de weg, en hoevelen moesten, 

toen zij op dat kruispunt kwamen waar de dood hen tot stilstand brengt, voor de geestelijken verschijnen 

alsof zij vreemdelingen waren, onwetend van de wegen, de wetten en de plichten van de geestelijke 

wereld, die het ware tehuis van de geest is! Hoe onrechtvaardig zijn jullie tegen jezelf geweest! 

52 Vandaag leg Ik jullie Mijn leer uit, opdat jullie berouw zullen tonen en, bewust van het doel dat 

jullie nastreven, de weg naar het ware leven zullen inslaan. En dan, wanneer de dood komt om u van het 

vlees te bevrijden, zal uw ziel zich kunnen verheffen en de geestelijke wereld bereiken zonder overmand 

te worden door verwarring, wat iets ergers is dan de dood. Wanneer gij dit alles weet, zult gij kunnen 

leven met de overtuiging, dat gij slechts vergankelijke aardse wezens zijt, kleine kinderen, die deze school 

hebben moeten doormaken. Vervloekt uw vlees niet, hoe weerbarstig en opstandig het ook moge zijn, en 

verafschuwt niet het leven dezer wereld, dat gij hebt beschouwd als een bedrieglijk paradijs vol 

bekoringen en afgronden. Want dit vlees, dat jullie hebben als middel van bestaan op deze aarde, zal geen 

belemmering zijn voor jullie geestelijke opwaartse ontwikkeling, of voor een deugdzame levenswandel, 

als jullie in staat zijn de zwakheden, hartstochten en ontberingen ervan te beheersen, zodat alleen het zaad 

van de vergeestelijking in jullie harten kan ontkiemen. Dan bevat deze aarde en de natuur die de mens 

omringt nieuwe lessen en ook geheimen die toekomstige generaties zullen leren kennen. 

53 Niet langer zal de pijn van de Meester de mensen helen, noch de oorlogen die de trots der naties 

treffen, noch de ellende die het hart der mensen zuivert. Andere, tot nu toe onbekende lessen zullen 

worden gegeven aan de mensen van die tijden, die ik u vandaag aankondig. 

54 Zegen uw pijn, veeg uw tranen niet weg in woede, zegen uw brood, hoe mager het ook is. Want 

hoe lang uw beproeving u hier op aarde ook mag toeschijnen, als u eenmaal in het Geestelijk Leven bent, 

zult u zich voelen alsof het maar een minuut was geweest, en zult u beseffen hoeveel goed het u gedaan 

heeft. 

55 De hemel is de staat van volmaaktheid. Ik heb haar voor u gesymboliseerd als een uitgestrekte en 

verblindend witte stad, die gij zult innemen door uw moed, uw geloof en uw standvastige wil. Wees 

soldaten van deze zaak! Verenigt allen die dit hoge doel reeds voor ogen hebben, rukt onverzettelijk op en 
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wint gevechten in het leven, totdat gij er in geslaagd zijt die stad te doen overgeven aan hen die haar met 

hun liefde veroverd hebben. Die stad is je thuis, dat thuis is het universum zonder einde, waar de Schepper 

woont met Zijn kinderen. 

56 Draag Mijn Woord in uw hart, en in de eenzaamheid van uw kamer of in de rust van de natuur, 

gedenk en doorgrond het. Wees mijn goede discipelen. 

57 Tot jullie die de genade hebben gehad Mij in deze vorm te horen, zeg Ik: Bewaar Mijn woord, 

bestudeer het, breng het in praktijk in jullie leven, want spoedig zal het niet meer gehoord worden. Ik wil, 

wanneer dit gebeurt, dat jullie blijven als meesters, stevig gegrond in Mijn Leer, en niet als verwarde 

discipelen of als kinderen die zich verweesd voelen. 

58 Vandaag kunt gij het volk nog oproepen, opdat het mijn aankondiging hoort; morgen, als 1950 

voorbij is, zullen zij alleen nog de stem van mijn discipelen en getuigen horen. 

59 Twijfel niet aan de mensen, hoe hardnekkig en fanatiek u hen ook vindt in hun godsdienstoefening. 

Iedere ziel is in een staat van ontwikkeling, en voor ieder is de juiste tijd gekomen om deze openbaringen 

te ontvangen. 

60 Discipelen, begrijp jullie taak en aanvaard die met die liefde en gehoorzaamheid waarmee Jezus 

Zijn bestemming aanvaardde. Bid, waak, drink de beker van het lijden met geduld en draag je kruis met 

liefde. Zegen allen inwendig en vergeef hen die u hebben gekwetst, vanuit het hart en met daden. 

61 Gezegend zijn zij die in tranen tot Mij zeggen: "Meester, ik leg mijn pijn in Uw handen, Uw wil 

geschiede voor mij." Mijn Wil is dat jullie Mijn Vrede hebben, o geduldig en arm volk, maar vergeet voor 

enkele ogenblikken jullie lijden en bid voor de wereld, bid voor de volkeren. Heb elkander lief! 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 75  
1 Jullie beseffen dat het nu een geschikt moment is om jezelf in Mijn discipelen te veranderen. U 

begrijpt dat deze weg u zal leiden naar het volmaakte vaderland, dat u niet kent, maar waarvan u weet dat 

het bestaat en op u wacht. De ogen van je lichaam zullen nooit in staat zijn te zien wat alleen je geest kan 

aanschouwen. Maar er blijven voor hen oneindige wonderen over om zich over te verheugen, en terwijl 

jullie ze bewonderen roepen jullie uit: "Heer, hoe groot is Uw macht, hoe wonderbaarlijk Uw schepping, 

hoe onmetelijk Uw liefde!" - Voorwaar, Ik zeg u: Houdt niet op binnen de grenzen van wat gij met uw 

sterfelijke ogen kunt aanschouwen, want voorbij dit alles is een volmaakt en eeuwig leven. 

2 Probeer je niet voor te stellen hoe het huis van de Goddelijke Vader eruit zal zien. Wacht tot je 

geest het leert kennen, wanneer hij het bereikt door op te stijgen door zijn eigen verdiensten. Waarlijk, ik 

zeg u, gij zult u niet teleurgesteld gevoelen, want het is de Goddelijke verrassing, die voor ieder kind van 

God als beloning bewaard wordt. 

3 Dit aardse leven is vergankelijk en dient u als een opstapje en als een smeltkroes om het ware 

leven te bereiken. De Leer die Ik u openbaren zal u de weg wijzen, opdat gij door dit leven het licht en de 

vrede moogt bereiken en u kunt bevrijden van de stoffelijke banden die u aan de wereld onderwerpen. Hij 

die hier reeds zijn geest op die overgang voorbereidt door zijn werken van liefde voor zijn broeders, zal 

zich in zijn ware thuis voelen, in zijn ware vaderland, wanneer hij het Geestelijk Rijk binnengaat; hij is er 

geen vreemdeling meer. Maar wie deze oneindige sfeer onvoorbereid betreedt, zal zich een vreemdeling 

voelen in een vreemde 

land moet voelen. - Sommigen geloven niet in dat leven, anderen geloven er wel in maar vrezen het, maar 

er zijn er ook die er naar verlangen vanwege hun ontelbare lijden. Tot deze laatsten zeg ik: verlang niet het 

geestelijk leven binnen te gaan omdat je gelooft dat je daarin bevrijding van je lijden zult vinden, want ik 

beloof je iets meer dan dat in dat bestaan. Houd vol, verdraag je pijn, bid en mediteer, en de afstand die 

jullie van Mij scheidt zal korter worden. Uw wenen in deze wereld is niet eeuwig, Ik heb u niet geschapen 

om u een zware kwelling op te leggen. Begrijp dat elke pijn een oorzaak heeft, dat die oorzaak een 

onvolkomenheid van jou is. Daarom, drink de inhoud van deze beker die u vele lessen zal openbaren. 

Denk over dit alles na voordat Mijn stem je wegroept naar gene zijde. 

4 Zo spreek ik tot de hele mensheid. Maar tot Mijn discipelen zeg Ik: Jullie zullen Mijn dappere 

soldaten zijn, zij die een spoor van liefde achter zich laten, met vrede, broederschap en goede wil als hun 

banier. Doorgrond Mijn leringen, zodat jullie niet in verwarring worden gebracht door de vele theorieën en 

leringen die er tegenwoordig in de wereld zijn. Maar als iemand uiteindelijk toch op een zijspoor geraakt, 

is dat een teken dat hij Mijn Woord niet begrepen heeft. Daarom zeg ik tegen jullie: Onderzoek Mijn 

Woord kritisch als je wilt, maar laat de wind het niet wegvoeren. Bewaar het in uw hart, gedenk het in uw 

eenzaamheid en herhaal het in de rust van de natuur, en gij zult Mijn aanwezigheid, Mijn liefde en Mijn 

barmhartigheid opnieuw voelen. 

5 Wie zullen meesters worden in Mijn Leer? - Begrijpt, dat gij niet alleen met het woord, maar ook 

met de werken moet onderwijzen, want deze zullen het eerste zijn, wat gij aan de wereld zult tonen. De 

mensheid is moe van woorden. Is het dan een offer, om de wet te vervullen, die uw Heer u heeft geleerd? 

In zijn tijd zei ik jullie: "Heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad." En Elia heeft u nu gezegd: "Hebt uw 

naaste lief en hebt ook uw broeders lief, dan zult gij Mijn 

Vader in al Zijn glorie aanschouwen." 

6 Jullie vormen een volk of liever een gemeenschap van geestelijke wezens in wier midden Ik Mij nu 

en te allen tijde heb geopenbaard. 

7 De Messias die door de profeten is voorzegd en waarop de aartsvaders hebben gehoopt, de Meester 

die zijn Woord en zijn Leven aan de wereld heeft gegeven met de belofte dat Hij zou wederkomen, is 

dezelfde die vandaag is verschenen in de nederigheid van dit volk, onzichtbaar voor het stoffelijk oog, 

maar vol van heerlijkheid en majesteit voor uw geest. Ik ben niet gekomen om u te kwetsen door u te 

verwijten hoe u mij ooit behandeld hebt. Had God het lot niet kunnen voorzien dat Hem wachtte toen Hij 

mens werd? Voorwaar, Ik zeg u, de Vader heeft gewillig dat offer gebracht uit liefde voor u. Hij wist, zelfs 

voordat Hij kwam, dat het kruis Hem wachtte, Hij wist ook dat Zijn offer u de volmaakte les van de 

zuiverste liefde zou geven en u de weg zou wijzen waarop u de vergeving van uw zonden zou verkrijgen. 



U 75 

131 

8 Begrijp, dat ik de trouwe wachter ben, die over allen waakt, zowel over de rechtvaardigen als over 

de zondaars. Zoals de dief die 's nachts wacht om de slapenden te verrassen, kom ik je hart binnen. Van 

daaruit neem Ik alleen de pijn met Mij mee en laat jullie Mijn vrede in ruil na als bewijs van Mijn 

aanwezigheid. Leer Mij te voelen in de gebeurtenissen van je materiële leven. Voel Mij als je aan tafel zit 

om je brood te eten. Waarlijk, ik zeg u, op dat moment ben ik aanwezig. Eet in vrede, en Ik zal het zijn die 

uw brood uitdeelt - brood van eensgezindheid, vrede en zegen. 

9 Hoezeer lijdt de goddelijke Geest wanneer Hij tweedracht, kwade wil en gebrek aan naastenliefde 

in gezinnen aantreft! Als je terugkeert naar het pad van liefde, zul je onmiddellijk de vrede van Mijn 

Aanwezigheid voelen. 

10 Mijn onderricht is zeer gedetailleerd, zodat je er iets van kunt absorberen. Wanneer zij, die gij 

vreemdelingen noemt, tot dit volk zullen komen en van deze openbaring zullen vernemen, zullen zij Mij 

nieuwsgierig vragen: "Heer, waarom hebt Gij dit volk zo lief en hebt Gij het begunstigd door Uw 

onderricht?" Hierop zal ik hen antwoorden: "Ik hou er evenveel van als jullie en de hele mensheid. Maar 

niet allen zouden Mij begrepen hebben in de vorm waarin Ik Mijzelf bekend heb gemaakt - Gij zult hen 

niet als vreemdelingen beschouwen, zult hen aan uw tafel zetten en met hen spreken, want onder die 

harten zijn er die Mijn Woord aan andere volken zullen brengen. Zij zullen zaaien op hun manier en 

strijden als goede soldaten. Maar als de strijd voorbij is en de vrede verschijnt als een goddelijke 

regenboog aan het firmament, zal een geestelijk loflied losbarsten van al Mijn kinderen die op 

verschillende punten van de aarde zijn geweest, maar verenigd in gebed en in de strijd. Die lofzang zal 

luiden: "Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen van goede wil." 

11 Vandaag zijn jullie nog als kinderen die de liefde van hun Vader nodig hebben. Daarom overlaad 

Ik jullie met Mijn strelingen, want Ik ben jullie Vader. Ik dring door in je hart en weet alles wat je 

daarbinnen verbergt. Niemand kan geheimen voor Mij hebben, want Ik woon in jullie. 

12 Toen u nog maar net was begonnen met het horen van dit Woord, was de vlam van uw geloof 

zwak, zijn licht gering. Maar naarmate jullie geleidelijk Mijn leer begrepen, is het licht van jullie geloof 

veranderd in een vlammende fakkel. 

13 Voorwaar, Ik zeg u: alleen met geloof en met een onwankelbaar verlangen om Mijn Wet te 

vervullen zult gij in staat zijn deze woestijn te doorkruisen als het Sterke Israël van het Eerste Tijdperk. 

14 Trek u niet terug voor de beproevingen van het leven en werp Mijn leringen niet in de wind, want 

zij vormen uw ziel. 

15 De sterken zullen zij zijn die het beste getuigenis afleggen van Mijn manifestatie en Mijn 

waarheid. De zwakken zullen een manier zoeken om te doen alsof zij hun zending vervullen, terwijl zij in 

werkelijkheid niet met hun werken getuigenis afleggen van de liefde en barmhartigheid van Mijn Leer. 

16 Er resten u nog enkele jaren waarin gij deze leringen kunt blijven vernemen, opdat gij behoorlijk 

voorbereid zult zijn om Mijn leringen door te geven zodra Mijn (gesproken) Woord voorbij is. 

17 Nu reeds zeg Ik u, dat gij niet méér zijt dan wie ook, dat het geloof dat gij hebt gekoesterd, dat gij 

een volk van bevoorrechte wezens zijt, een dwaling is; want de Schepper, in Zijn volmaakte liefde voor al 

Zijn schepselen, bevoordeelt niemand. Ik zeg u dit, omdat gij morgen aan uw broeders de leer moet 

voorleggen, die Ik u in deze tijd heb gebracht, en Ik wil niet, dat gij aan hen, die na u komen, overkomt als 

superieure wezens, noch wil Ik, dat het lijkt, dat verdienste u waardig heeft gemaakt, de enigen te zijn, die 

Mijn woord hebben gehoord. 

18 Jullie moeten begripvolle, nederige, eenvoudige, nobele en barmhartige broeders zijn. 

19 Je moet sterk zijn, maar niet aanmatigend, zodat je de zwakken niet vernedert. Indien gij eene 

groote kennis van mijne leer bezit, moet gij u niet op de borst slaan, opdat uwe broeders zich niet 

minderwaardig naast u zouden gevoelen. 

20 Jullie moeten weten dat alles wat jullie in je hart hebben verzameld niet aan jullie is gegeven om 

op te potten, maar om Mijn Waarheid bekend te maken aan jullie broeders en zusters, aan wie Ik een 

aantal heb toebedeeld. 

21 Waarom zou je jezelf steeds voorhouden dat al het goede dat je doet voor het welzijn van je ziel 

zal zijn? 
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22 Koester geen zelfzuchtige begeerten en denk alleen aan uw redding en beloning; want uw 

teleurstelling zal zeer pijnlijk zijn wanneer u in het geestelijke binnengaat, want u zult ontdekken dat u in 

werkelijkheid geen beloning hebt verdiend. 

23 Opdat jullie beter zullen begrijpen wat Ik jullie wil zeggen, geef Ik jullie het volgende voorbeeld: 

Er zijn mannen en vrouwen, en dat zijn er altijd geweest, die er hun beroep van maakten liefdadigheid te 

bedrijven onder hun broeders, en toch, toen zij tot Mij kwamen, konden zij Mij geen enkele verdienste 

tonen voor hun geestelijk geluk. Wat was de reden hiervoor? Kunt u zich voorstellen dat zij het slachtoffer 

waren geworden van onrechtvaardigheid van de kant van hun vader? Het antwoord is eenvoudig, 

discipelen: zij konden geen goed voor zichzelf oogsten omdat hun werken niet oprecht waren. Want 

wanneer zij hun hand uitstrekten om iets te geven, deden zij dit nooit uit een waar gevoel van 

barmhartigheid jegens degene die leed, maar door aan zichzelf te denken, aan hun redding, aan hun 

beloning. Sommigen werden ertoe bewogen door eigenbelang, anderen door ijdelheid, en dit is geen ware 

barmhartigheid, want zij was noch gevoeld, noch onbaatzuchtig. Ik zeg u, dat hij, die geen oprechtheid en 

liefde in zich heeft, de waarheid niet zaait, en geen loon verdient. 

24 De schijnbare naastenliefde kan jullie op aarde veel voldoening schenken, die voortkomt uit de 

bewondering die jullie opwekken en de vleierijen die jullie ontvangen; maar de schijnbare naastenliefde 

bereikt Mijn Rijk niet, alleen de waarachtige bereikt daar. Daar zullen jullie allemaal heengaan zonder ook 

maar de geringste bezoedeling of oneerlijkheid te kunnen verbergen. Want voordat gij voor God kunt 

verschijnen, zult gij de galakleding, de kronen, de insignes, de titels en alles wat de wereld toebehoort, 

terzijde hebben gelegd om voor de Opperrechter te verschijnen als eenvoudige zielen die voor de Schepper 

rekenschap afleggen van de taak die hun is toevertrouwd. 

25 Begrijp dat jullie het volk zijn dat al sinds het Eerste Tijdperk ronddoolt. Verenig je nu in één Wil, 

dan zul je Mijn wonderen kunnen ervaren en zeggen: God heeft ons vergeven, de Heer overlaadt ons met 

zijn liefde. 

26 Sommigen van u komen hier in het aardse gewaad van een kind, anderen in dat van een jongeling 

of een maagd, en weer anderen in de gedaante van een oude man. In deze lichamen kan alleen Mijn blik je 

ontdekken. 

Ik alleen ken de last die ieder draagt en de boetedoening die hij vervult. De distels die zich in je voeten 

hebben geboord, alleen Ik zie ze, en het is Mijn Liefde die ze verwijdert om daarna je wonden te helen. 

27 Ik wil dat Mijn Woord, dat jullie tot 1950 zullen ontvangen, jullie allen verenigt, en dat het geen 

pijn is. Maar zolang gij zegt: "Op zulk een plaats is wat men zegt niet de waarheid", zult gij in uw harten 

het zaad van verdeeldheid en tweedracht koesteren. Door uw hoogmoed en uw ijdelheid voelt u zich 

superieur aan de anderen (broederschappen) en de eersten; maar zo neemt u de Goddelijke Meester niet tot 

uw voorbeeld. Het Woord, dat één is met de Vader, is mens geworden uit liefde voor de zondaars, maar 

jullie zijn niet in staat om je arrogantie, je valse zelfbesef te verwerpen, om je broeders lief te hebben zoals 

ik jullie heb geleerd. 

28 Om Mijzelf bekend te maken aan dit volk, moest Ik Mijn stem materieel hoorbaar maken, door een 

menselijke stemdrager te gebruiken die niet eens zuiver van geest en hart is. Jullie oordelen over de daden 

van jullie broeders, en als jullie hen onvolmaakt vinden, verwerpen jullie hen en distantiëren jullie je van 

hen. Maar ik vraag je: Is dit het onderwijs dat ik u gegeven heb? Wat een nieuwe Lazarus betreft, ik heb 

tot dit volk gezegd: "Sta op en wandel!" Maar het leven dat ik het gegeven heb, is dat het datzelfde leven 

wijdt aan liefde en dienst aan de naaste. Maar gij hebt niet getracht de lankmoedigheid des Lams te 

beleven; gij zijt stijfkoppig, hardvochtig, en daarom is er strijd en verdeeldheid in uw midden, waardoor 

gij gelijk zijt aan de volken die in oorlog zijn. Onthoud dat ik tegen jullie gezegd heb: Veroordeel uw 

broeder niet, want uw God en Heer zal te zijner tijd komen om u te oordelen. Doe niet het slechte 

voorbeeld van mannen na, maar gedraag je als je Meester. U hebt een volmaakt voorbeeld om u te 

onderrichten op uw weg van ontwikkeling naar de Beloofde Stad, waar de liefde van uw Vader op u 

wacht. 

29 Wilt gij dat de profeten van het eerste tijdperk onder u verschijnen, die u met jammerkreten in de 

straten en op de pleinen waarschuwden, opdat gij berouw zoudt hebben en berouw zoudt hebben over uw 

overtredingen? Voorwaar, ik zeg u: gij zoudt hen voor gek verklaren en hen niet gelooven. Toch zullen 

sommigen opstaan en spreken tot de menigte aan de poorten van kerken en plaatsen van aanbidding, waar 
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mensen bijeenkomen om Mij aanbidding aan te bieden, en zij zullen de valsheid van afgoden ontmaskeren 

en de aanbidding verkondigen die God van Zijn kinderen verlangt. 

30 Hier onder u is elke stemdrager, spiritueel instrument of ziener een profeet geweest. Hun stemmen, 

verenigd als één, zijn opgegaan om dit volk de weg (van de verlossing) te onderwijzen door het gebed, de 

praktijk van de barmhartigheid en de aanbidding van God door middel van uw werken van liefde voor uw 

broeders. Hoe komt het dat je soms van het pad afdwaalt, ook al is het gemarkeerd met het bloed van 

Goddelijke liefde? Is het mogelijk dat je het verwart met de paden die mensen hebben gemarkeerd met het 

bloed van broedermoordenaars? 

31 Je geweten weet hoeveel reden ik heb om op deze manier tot je te spreken. Maar uw hart verzet 

zich en gelooft dat ik met buitensporige hardheid tot u spreek. En dan vraagt gij Mij met berouw en tranen 

of gij behoort tot hen die deze weg bezoedeld verlaten of die de harten van hun broeders met pijn 

vervullen? Ik zeg u, dat gij niet zult dwalen, want Mijn weg is duidelijk en helder, en wie zijn ogen opent 

en hem zoekt, zal hem weldra vinden. 

32 Ik zal Mijn woord voleindigen, en later zullen mensen uit verre landen komen om u te vragen of 

het waar is dat God tot u is gekomen en tot u heeft gesproken als Meester. Wat zal je dan antwoorden, en 

wat zal je getuigenis zijn? 

33 Reeds lang klop Ik aan de deur van uw hart, en daarom zeide Ik, dat Ik dicht bij u was, maar gij 

hebt de deuren niet geopend, opdat Ik zou binnengaan om in u te wonen. Ik ben buiten gebleven en ben 

geduldig blijven kloppen. 

34 Een van de ernstigste gebreken van het karakter is dat van hypocrisie. Spreek niet luidkeels van 

liefde terwijl je niet in staat bent Mij lief te hebben in je medemens. Hoevelen van hen die de kus van 

Judas veroordeelden, willen niet beseffen dat zij hun broeder de kus van geveinsde broederschap gaven, en 

dat zij hem in de rug verraadden! Hoeveel van hen die zeggen de behoeftigen te dienen, zie ik licht, 

waarheid en liefdadigheid brengen in ruil voor geld. - Waarom hebt gij, toen iemand u met zijn vragen 

intimideerde, gehandeld als Petrus in zijn zwakheid, Mij verloochende en beweerde dat gij Mij niet eens 

kende? Waarom vreest u "menselijke gerechtigheid" en niet de mijne? Maar waarlijk, ik zeg u, tussen de 

goddelijke gerechtigheid en uw zonden staat de voorspraak van Maria, uw hemelse Moeder, die altijd voor 

u bemiddelt. 

35 Ik leer u de scharen te leiden, hoewel Ik u reeds in het Tweede Tijdperk heb getoond hoe hen te 

leiden zonder dat zij moe worden - namelijk door hen te verkwikken door de goedheid van Mijn Woord, 

hen te voeden in de woestijn en wonderen te verrichten om het geloof in hun harten aan te wakkeren. 

36 Ik heb jullie gezegd dat met het jaar 1950 Mijn verkondiging zal eindigen die Ik met jullie heb 

gehad door middel van de organen van de geest van de stemdragers. Maar evenzo zeg Ik u, dat voordat Ik 

er een einde aan maak, er stemdragers zullen zijn wier geest Ik vóór de aangegeven tijd zal sluiten wegens 

hun onreinheid en gebrek aan spiritualiteit. Maar dit zal geschieden opdat zij niemand in verwarring 

brengen met leringen die niet Mijn waarheid bevatten. 

37 Mijn licht verlicht, maar het verblindt niet en het verwart niet. Ik ben de waarheid. Doorgrond dit 

Woord en deze openbaring en uw geweten zal u zeggen of het u het ware leven leert. 

38 Onthoud dat deze mensheid tot nu toe in twee tijden heeft geleefd: De eerste, die verlicht werd 

door het licht van de kennis van de Goddelijke Wet; de tweede, die versterkt werd door de leer van de 

Goddelijke Liefde, die Ik u in Jezus gaf. Reeds begint een nieuw tijdperk zijn stralen over de mensen te 

verspreiden, en toch zaaien en oogsten zij nog het zaad van het kwaad, vernietigen elkander, doen elkander 

kwaad, en strijden broeder tegen broeder tot de dood. 

39 Eeuwen en eeuwen zijn voorbijgegaan, en nog worden de mensen niet moe zoveel kwaad te zaaien 

en te oogsten, noch zijn zij het beu geworden zoveel tranen te doen vloeien, noch zijn zij het beu 

geworden de aarde met mensenbloed te besproeien. Tot welke graad van bitterheid wensen zij de kelk der 

pijn te ledigen, opdat deze hen op hun onverbiddelijken weg moge ophouden, en zij op het ware pad 

mogen terugkeeren? Je Vader wil niet dat je het gist drinkt dat op de bodem van die kelk is 

achtergebleven. Toch is dit waar je naar streeft met je trots en je haat. 

40 Geliefde mensen, vergeet niet dat de mensen hongerig zijn naar vrede. Waarom bereidt gij u niet 

voor, opdat gij hun met uw werken van liefde de blijde boodschap kunt brengen en hen kunt opwekken tot 
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het geloof en tot het ware leven? Waarom reiken wij hun niet een broederlijke hand, edelmoedig en 

oprecht, door hen tot bezinning en gebed op te roepen? 

41 U zult zeker de arrogantie tegenkomen van de wetenschappers die menen alles te weten en te 

beheersen, die menen het geheim van de oneindigheid te hebben ontdekt. Maar met welke wijsheid en 

rechtvaardigheid zal Ik hen treffen, en dit zal de tijd zijn waarin dit volk, dat reeds van Mijn leer weet te 

getuigen, zal spreken over de geest, over het eeuwige leven, en over de kennis van de geestelijke 

gemeenschap met God. Zijn stem zal de volken der aarde bereiken, en dat getuigenis zal zijn als een 

ontkiemend zaad dat op vruchtbare aarde valt. 

42 De mensen zullen hun geestelijke ogen openen voor het Licht. Maar waarlijk, ik zeg u, voordat dit 

gebeurt, zullen zij nog vele bezoeken van de Natuur moeten ontvangen, waardoor de mensheid ontredderd 

en geschokt zal worden. 

43 Wanneer dit alles is geschied, zal de onverbiddelijke gerechtigheid van God verschijnen en een 

einde maken aan zo'n grote ontheiliging en zo'n onmatige trots. 

44 Wanneer de zware beproeving voorbij is, zullen velen van hen die Mij vergeten waren, terugkeren 

tot het gebed, en velen die meenden dat - om de mysteriën van de natuur te ontdekken en te kennen - het 

noodzakelijk was afstand te doen van alle geestelijk geloof en alle verering jegens God, zullen hun 

dwaling inzien. Mijn licht zal hen overspoelen en hen laten kennismaken met wat hun arme intelligentie 

nooit zou hebben ontdekt. 

45 De wetenschappers zijn zeer ondankbaar geweest, want zij hebben Hem vergeten, die alles 

geschapen heeft, waarop zij thans zo trots zijn, denkende dat zij het ontdekt hebben. 

46 Dom en dwaas zijn zij ook geweest, want zij waren vervuld van trots en een gevoel van 

superioriteit, menende dat zij waren doorgedrongen tot de kennis van de schepping, hoewel zij die slechts 

oppervlakkig kenden. 

47 In de geheime raad van God dringt niemand door, tenzij Hij het goed acht iets van de inhoud ervan 

aan Zijn kinderen bekend te maken. Dit is om u te doen begrijpen dat wie datgene wil weten wat de Heer 

bewaakt in zijn verborgen nest van wijsheid, het moet zoeken langs de weg van nederigheid, liefde en 

vergeestelijking. 

48 De hoogste kennis is niet voorbehouden aan mensen met een hoogontwikkelde geest, maar aan 

mensen met een hoge maturiteit van geest. 

49 Het zou voldoende zijn indien gij, getuigen en hoorders van dit Woord, deze Leer bekend zoudt 

maken, waarover de mensen niet hebben nagedacht, en onmiddellijk, verlicht door hun geest, zouden zij 

Mijn Waarheid in uw woorden ontwaren. 

50 Ik heb mensen van goede wil nodig, moedige en trouwe mensen, gevoelig voor buitenlandse pijn 

en ijverig in de vervulling van Mijn Wet, zodat zij als Mijn afgezanten de grenzen en landen overschrijden 

en de kennis van deze Goddelijke Boodschap verspreiden - mensen die de reden van de bezoeken, van 

Mijn gerechtigheid, de oorlogen, de vernietiging en de pijn verklaren; die ook de zekere weg wijzen om 

vrede en gezondheid te vinden, hetzij die van de ziel of die van het lichaam. 

51 Uit dit volk moeten de herauten, de profeten van mijn nieuw woord voortkomen, de werkers en 

zaaiers van deze leer van liefde en vergeestelijking, waarom er zuivering en oordeel onder u moet zijn. 

52 De openbaring van Mijn Geest die door Mij werd beloofd in het Tweede Tijdperk is datgene 

waarvan jullie thans getuige zijn, mensen. Bedenk dat het einde al nabij is. Gebruik elk van Mijn leringen, 

want na 1950 zullen zij niet meer in deze vorm gehoord worden. Het Uur staat vast, en Mijn Wil is 

onherroepelijk. Als Ik Mij niet aan Mijn woord zou houden, zou Ik niet langer jullie Vader zijn, want dan 

zou Ik afdalen tot het niveau waarop die mensen zich bewegen die zich vandaag sterken in een voornemen 

en morgen zichzelf verraden. 

53 In de raadsbesluiten van God kan geen verandering zijn, want omdat Hij de toekomst kent, kan Hij 

zich niet vergissen. 

54 God heeft alle dingen van het begin af aan voorzien, met opperste rechtvaardigheid en 

volmaaktheid. 

55 Begrijp wat ik u zeg, opdat ook gij standvastig zult zijn in uw werken, zoals uw Meester u geleerd 

heeft. 
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56 Ik spreek tot u over de stralende wolk van licht, die Mijn discipelen van het tweede tijdperk in 

Bethanië hebben aanschouwd, en die de zieners nu hebben aanschouwd. Waarlijk, Ik zeg u, zelfs zij die 

Mij tussen de wolken door zagen gaan, begrepen de betekenis van die manifestatie niet. Ook zij die Mij 

toen in de geest zagen neerdalen, begrepen de betekenis van die wolk niet, totdat Mijn Woord het u 

allemaal uitlegde en Mijn geestelijke boodschappers het u duidelijk maakten met hun gedetailleerde en 

duidelijke woord. - Zelfs bij de leerlingen van het Tweede Tijdperk, op de ogenblikken waarop zij de 

Hemelvaart van hun Meester aanschouwden zonder het te begrijpen, was een geestelijk wezen aanwezig, 

dat hun uitlegde dat de wereld deze Jezus, die zij tussen de wolken zagen opstijgen, op dezelfde wijze, dat 

wil zeggen in de geest, zou zien neerdalen in een nieuwe tijd. 

57 Deze huidige manifestatie is de vervulling van die belofte, o volk. Als voor een van Mijn kinderen 

de wijze waarop Ik gekomen ben te onbeduidend lijkt, komt dat omdat hij niet in staat is geweest zich 

geestelijk te verheffen om het stralende licht te aanschouwen waarmee Mijn Geest het nieuwe tijdperk 

verlicht. 

58 Ook in de Tweede Era voelden velen zich teleurgesteld, die droomden van de komst van de 

beloofde Messias, toen zij de eenvoudige uiterlijke verschijning van Christus zagen, en daarom 

verloochenden zij Mij. Zij waren niet in staat om de aanwezigheid van het Koninkrijk der Hemelen, het 

Koninkrijk van Licht en Waarheid, te ontdekken door de uiterlijke armoede van Jezus. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 76  
1 Het is een dag van genade voor jou. Je komt om Mijn liefdevolle woord te horen dat je hart 

overstroomt met liefde. Jullie beven van jubel bij de gedachte dat jullie de voorlopers zijn van die 

generaties van Mijn discipelen die spoedig op aarde zullen komen. Dan bekennen jullie voor Mij dat jullie 

te onhandig en te zwak zijn om een taak uit te voeren die Mij waardig is. Jullie twijfelen omdat jullie Mij 

niet begrepen hebben. Maar ik zou je niet sturen om zo'n moeilijke missie uit te voeren als ik je zo zwak 

zag als je nu bent. Mijn onderricht daalt tot u neer, dag na dag, om u te onderrichten en u te sterken, opdat 

Ik u ten strijde zend, zodra gij sterk zijt in uw geloof. 

2 Voorwaar, Ik zeg u, als iemand denkt dat zondaars het niet waard zijn dat Ik hen red, dan kent hij 

Mij niet. Ik wil voor geen van Mijn kinderen de dood en Ik ben nogmaals bereid offers te brengen om hen 

te redden en hen tot het ware leven te brengen. Begrijp dat het niet mogelijk is dat er een wezen is dat - 

geschapen voor een bepaald doel - in staat is de wil van de Schepper te doen veranderen; en jullie zijn 

geschapen om tot Mij op te stijgen langs de weg van de waarheid. Dit is de weg die de mensen door hun 

materialisme zijn kwijtgeraakt en die Ik jullie opnieuw wijs door mijn liefde. 

3 Ik zal deze mensheid, net als het volk Israël, de ketenen der slavernij doen verbreken en op weg 

gaan naar de voet van de berg waar zij Mijn stem zullen horen die hun de weg zal wijzen naar het 

Beloofde Land. 

4 Ik heb niet aan de gehele mensheid de genade geschonken om Mijn woord te horen in dit Derde 

Tijdperk; Ik heb dit alleen gedaan aan hen die Mij konden voelen in deze vorm en Mij konden geloven. 

Deze manifestatie, dit woord, moet dienen als voorbereiding, opdat later de gehele mensheid Mijn 

aanwezigheid kan voelen in één enkele vorm: de geestelijke. 

5 Vrees niet, mensen, heb de zekerheid dat jullie in dit Uur van het Lot niet alleen zullen zijn; want 

de Natuur zal spreken en de krachten van de Natuur zullen getuigen en Mijn profetieën vervullen, zodat de 

mensheid zal weten dat dit de Derde Tijd is, die van de manifestatie van de Heilige Geest. 

6 Mijn gerechtigheid zal over elk schepsel komen en ieder mens raken, zoals de Engel des Heren 

over Egypte kwam en Mijn oordeel voltrok, waarin alleen zij zich redden die hun deur hadden gemerkt 

met het bloed van een lam. 

7 Waarlijk, Ik zeg u, in die tijd zal een ieder die waakt en vertrouwen heeft in het Woord en de 

beloften van de Heiland, het Goddelijk Lam, dat Zich heeft opgeofferd om u te leren bidden en met 

volmaakte liefde de taken van uw verzoening te vervullen, omdat Mijn Bloed u zal beschermen als een 

mantel van liefde. Maar wie niet waakt, wie niet gelooft, of wie lastert, die zal getroffen worden, opdat hij 

ontwaakt uit zijn lethargie. 

8 Het jaar 1950 nadert, en weldra zal de tijd des oordeels komen waarover ik tot u spreek, de tijd van 

de strijd van het Licht tegen de duisternis. Bereid je voor, mensen, kijk en bid, voel de pijn van je 

broeders. Zie hoe de lichamen en de zielen steeds zieker worden; vol vrees voor de gevaren die op hen 

liggen te wachten, zoeken zij een baken dat hen zal verlichten en een balsem die hun kwalen zal genezen. 

Ik heb jullie bereid om herders te zijn van deze verloren schapen, hen tot Mij te brengen om hun zielen te 

zuiveren, hun lichamen te genezen en de weg voor hen vrij te maken door hen liefde en gerechtigheid bij 

te brengen, zodat zij een nieuw leven kunnen beginnen. 

9 Mijn licht is verschenen op deze aarde en verspreidt zich overal; het verzamelt rondom Mij Mijn 

kinderen van alle rassen en geloofsovertuigingen. Jullie die nu Mijn woord horen hebben jullie geestelijke 

gaven teruggekregen, jullie zijn genezen en zijn vol kracht. Als de mensheid deze gebeurtenissen 

meemaakt, zal ze jullie gezegenden noemen. Zij zullen u vragen hun iets te geven van deze waarheid die 

Ik u heb geopenbaard, en zij zullen gretig naar uw woorden luisteren. Er zijn velen die dit boek reeds 

zouden moeten lezen, maar die hun komst hebben uitgesteld, en die zullen komen wanneer Mijn woord 

voleindigd is. Maar voor die tijd zullen jullie voorbereid zijn, en jullie zullen hen met liefde onderwijzen, 

zoals ik jullie geleerd heb. 

10 Vrees niet de duisternis waarin uw broeders leven, noch de "melaatsheid", noch het zwaard van 

hun tong. Zij zullen u benaderen, sommigen met tegenzin, anderen met begrip, en allen zult u liefdevol 

onderrichten. Ik heb met liefde tot u gesproken en Mijn woorden zijn een streling en een troost geweest 

voor al Mijn kinderen. Ik heb Mij aan grote menigten van mensen voorgesteld, er niet om gevend dat 
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sommigen Mijn woorden geloven en anderen ze ontkennen. Ik heb het menselijk hart gevoed zonder enige 

voorkeursbehandeling. Deze besproeiing door Mijn liefde zal haar vruchtbaar maken, en in korte tijd zal 

het leven van de mens veranderd worden. Nadat Mijn woord zal zijn geëindigd, zult gij daar blijven als 

Mijn discipelen, en gij zult Mijn voetstappen volgen en met uw werken getuigenis afleggen van de 

waarheid van Mijn leer. 

11 Ik zal van u een sterk volk maken, een strijder die de hindernissen zal overwinnen en het doel van 

zijn opdracht zal bereiken om de hoge beloning te winnen die Ik hem heb beloofd. Toen Ik u zalfde, 

maakte Ik u bekend met uw geestelijke gaven en werd u toegerust voor het grote werk van de dag. Stel 

deze geestelijke gaven niet op de proef, maar geloof erin en schend het geloof niet. Stel Mij niet op de 

proef, want als jullie dat doen, zal Ik altijd laten zien Wie Ik ben! Maar als ik je op de proef zou stellen, 

zou je zwak worden. 

12 Als je de zieken wilt genezen, doe het dan in Mijn naam en voer je taak uit in nederigheid. 

Wanneer Ik het einde van het leven van jullie broeders en zusters bekend maak, vraagt Mij dan niet hun 

bestaan te verlengen. Wordt de gids van de zielen die weggeroepen zullen worden naar de andere wereld 

en die ik aan uw barmhartigheid toevertrouw. Maar als het uw taak is de gezondheid van het lichaam te 

herstellen, voel dan de pijn van uw broeder aan en gebruik uw geestelijke gaven, geef raad en bemoedig, 

en uw liefde zal wonderen doen. 

13 Gij beveelt Mij de harten aan die, door hun ongevoeligheid, Mijn Leer niet hebben aanvaard. 

Wapent u met geduld, want als gij vertrouwen hebt in Mijn Woord, zult gij dit zaad in alle harten zaaien 

en Ik zal degenen die aan u zijn toevertrouwd het nodige bewijs van hun overtuiging geven. 

14 Ik wil dat jullie je altijd Mijn leringen herinneren, want Ik ben niet gekomen om in het luchtledige 

te spreken, maar om Mijn Licht in jullie geesten en harten te plaatsen. Onthoud: als jullie geen gebruik 

maken van Mijn leringen, zullen vele hongerigen die al lang op Mij wachten, met lege handen weggaan, 

omdat zij weten dat Ik zal komen om alle fouten te corrigeren. 

15 Mijn uitverkorenen zijn wijselijk verstrooid in alle natiën, zij hebben allen een zending van Mij te 

vervullen. Sommigen zullen naar dit land komen, kennelijk om materiële redenen: sommigen om werk te 

zoeken, anderen om uit te rusten. Ik wil dat jullie tegen die tijd voorbereid zijn, om al Mijn discipelen te 

zijn. Alleen zo zal Mijn woord geloof vinden - door het voorbeeld en het geloof dat de mensen aan hun 

broeders kunnen geven. 

16 Ik ben de goddelijke rentmeester die u te zijner tijd zal uitzenden om het zaad te strooien. Maar Ik 

wil van Mijn discipelen niet de volgende woorden horen: "Meester, U zei mij dat de grond was voorbereid 

en gereinigd, maar ik vond doornen en stenen waarover ik struikelde." 

Maar ik antwoord je: Ik heb u geen bloemrijke weg aangeboden, ik heb u gezegd dat het dezelfde is die 

Jezus in het Tweede Tijdperk heeft afgelegd, en na Hem al zijn discipelen. 

17 Jullie kunnen me allemaal volgen omdat jullie rein zijn. Voordat Ik je tot Mij trok, heb Ik je 

gezuiverd. Daarom zijn jullie waardig om Mijn zaad te zaaien in het hart van jullie broeders. De velden 

zijn bereid, want de Geest van Elia is in deze tijd geweest als het geluid van een klok, die allen wekt die 

sliepen. Hij wekt u, opdat gij Mijn stem moogt horen, en opdat gij de Meester niet eenzaam in de woestijn 

moogt laten spreken. Jullie allen die verkwikt worden als jullie Mijn Woord horen, zijn gewekt door de 

genade van die geestelijke Herder. Waarlijk, Ik zeg u: wanneer Ik u verzameld zie, terwijl gij naar Mij 

luistert, is er vreugde bij Mij, en wanneer gij niet nadert tot de boom om van zijn vrucht te eten, is er 

droefheid bij uw Vader. 

18 Ik ben gekomen om u te verenigen met het volk dat reeds lang over de wereld verspreid is; Ik wil 

de Twaalf Stammen verenigen om vervolgens van hen één te maken en hem met een vredesmissie onder 

de mensheid te zenden. Maar als ik de ondankbaarheid van deze kinderen zie, kan ik alleen maar pijn en 

verdriet voelen. 

19 Ik vertrouw u de boom van het eeuwige leven toe, waarvan de heerlijke zoete vrucht gezondheid, 

vreugde en vrede is. Ik heb de mensen verschillende bomen laten planten en heb gezien dat de meeste van 

hun vruchten bitter waren en dat hun producenten de mensen ervan hebben doen eten. 

20 Mijn woord heeft voldaan aan uw egoïsme. Daarom heb Ik u gezegd, dat gij hetgeen Ik u geef, ter 

kennis van uw broeders moet brengen. Maar gij wilt u slechts laven aan Mijn manifestaties, zonder 

plichten tegenover anderen op u te nemen. Maar de Meester heeft u niet geroepen om u nutteloze leringen 
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te leren, Hij heeft u gezegd deze goddelijke les te leren, opdat u die later in uw leven kunt gebruiken door 

ze op uw naaste toe te passen. Ik openbaar je op dit moment dat je geest een oude schuld heeft aan 

iedereen die met een kwaal, met een behoefte of met een verzoek tot je komt. Bedenk met welke liefde Ik 

hen op uw levenspad plaats, opdat gij uw genoegdoening kunt vervullen door hen tot voorwerp van uw 

naastenliefde te maken. 

21 Sinds lange tijd heb Ik tot u gesproken om in de boezem van dit volk een nieuwe groep apostelen 

te vormen. Generatie na generatie heeft Mijn woord gehoord, en toch ontdek Ik niet hen die door hun 

standvastigheid de pilaren van Mijn tempel zijn. 

22 Het jaar 1950 zal voor jullie verrassend snel komen, en wanneer jullie dan mijn woord niet meer 

horen, zullen jullie je als wezen voelen. 

23 Mijn gerechtigheid moet u treffen totdat u begrijpt dat u zich moet verenigen en een volk van 

harmonie en broederschap moet vormen. Die tijden naderen, en nu er nog tijd is waarin gij u kunt 

voorbereiden, zeg ik u liefdevol: Wacht niet als slapers tot dat uur komt. 

24 De vereniging (van de verschillende gemeenschappen) lijkt u moeilijk en onmogelijk uw 

verzoening en broederschap met alle volkeren der aarde. Maar voorwaar, Ik zeg u, de mensen zullen elkaar 

eindelijk erkennen en liefhebben. 

25 Zodra de mensen hun vrije wil aan hun geweten onderwerpen en in harmonie met de goddelijke 

wil werken, zullen zij voelen dat de last van het leven lichter wordt en niets het lichaam of de ziel 

vermoeit. 

26 Hoe verlangt de Vader dat jullie je allemaal als kinderen voelen voor Mij, en niet als 

beschuldigden! Telkens wanneer jullie de aarde verlaten en je aan Mij voorlegt om rekenschap af te leggen 

van de vervulling van je levensopdracht, voelen jullie je bezwaard door de beschuldiging die je geweten je 

maakt. Maar nu is het tijd voor jullie om een lied van triomf en vreugde te zingen bij jullie aankomst in het 

hiernamaals, omdat jullie tot jullie Vader kunnen zeggen: "Heer, alles is volbracht!" 

27 Als het pad breed was geweest, zou de hele mensheid de bergtop al bereikt hebben. Maar omdat 

het pad vol beproevingen was en de poort smal, was het nodig verdiensten te verwerven om erlangs te 

kunnen gaan. 

28 Het is onmogelijk voor jullie om in deze wereld al een idee te hebben van wat of hoe Mijn 

Koninkrijk, Hemel en Glorie zijn. Ik wil dat u zich tevreden stelt met de wetenschap dat het een toestand 

van volmaaktheid van de ziel is, van waaruit zij het wonderbaarlijke leven van de geest ervaart, voelt en 

begrijpt, dat u thans noch kunt bevatten, noch u kunt voorstellen. 

29 Ik zeg u dat zelfs de zielen die op hogere niveaus leven dan die waarop u zich bevindt, de 

werkelijkheid van dat leven niet kennen. Weet je wat het betekent om "in de schoot van de Vader" te 

leven? Als je er eenmaal woont, kun je het pas weten. Slechts een vaag voorgevoel, een flauw vermoeden 

van dat mysterie, beroert je hart als een stimulans op je pad van evolutie. 

30 Kom tot de Vader langs de smalle weg van de liefde, die barmhartigheid is, die vergeving is, die 

nederigheid is, en gij zult Zijn droefheid van Hem wegnemen. 

31 Mensen, ik heb jullie zien wenen over de wereld. Wees gezegend. Je hart begint de buitenaardse 

pijn te voelen. Ik heb gezien hoe jullie in de stilte van de nacht je gedachten tot Mij opheffen om Mij om 

vrede en balsem voor de mensheid te vragen. Voorwaar, ik zeg u, u weet niet hoeveel de wereld zal 

ontvangen door uw gebed! 

32 Wees niet bezorgd als je in dit leven niet het resultaat ervaart van je smeekbeden en je tranen voor 

hen die je niet eens kent. De beitel van pijn maakt je hart glad, en Mijn Woord beweegt je tot naastenliefde 

op elk moment. Vandaag begrijp je de macht die je bezit door het vermogen van het denken, evenals door 

andere vermogens die je tot nu toe niet hebt gecultiveerd. In jou bestaat een leven dat nog onbekend is. 

33 Kunt u zich de pijn van een geest voorstellen, wanneer hij bij zijn terugkeer in het geestelijk dal 

beseft, dat hij zijn opdracht in de wereld niet heeft kunnen vervullen, noch zijn bekwaamheden en 

eigenschappen aan het vlees heeft kunnen openbaren? Op dit ogenblik geef Ik jullie Mijn leringen 

opnieuw, hoewel Ik ze jullie reeds gegeven heb in de leringen die Ik jullie in het Tweede Tijdperk gaf, 

maar toen konden jullie ze niet vatten. Alles wat gij niet begrijpt, beschouwt gij als een geheim, en gij 

bedekt het met een sluier. Het is deze sluier die Ik nu scheur met Mijn licht, zodat de mysteriën jullie hun 

ware aard kunnen tonen. 
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34 Daarom zei ik je dat je de kracht van gedachten niet herkende. Vandaag zeg ik u dat denken stem 

en gehoor is, dat het wapen en schild is. Het creëert zowel als vernietigt. Het denken verkort de afstand 

tussen hen die ver van elkaar verwijderd zijn en vindt hen terug van wie het het spoor was kwijtgeraakt. 

Ken je wapens voor de strijd begint. Hij die weet hoe hij zich moet voorbereiden zal sterk en 

onoverwinnelijk zijn. Het zal niet nodig zijn voor u om moordwapens te hanteren. Uw zwaard zal zuivere 

en luide gedachten zijn, en uw schild geloof en naastenliefde. Zelfs in stilte zal uw stem klinken als een 

boodschap van vrede. 

35 Dit is het onderricht dat Ik u nu geef, en waarlijk, Ik zeg u: Mijn woorden zullen niet verloren 

gaan, zoals geen enkele druppel van het bloed dat op Golgotha vergoten werd, nutteloos was. Ik neem 

slechts enkele ogenblikken van de tijd die Ik u gegeven heb voor uw stoffelijk leven, waardoor gij het 

eeuwige leven kunt verkrijgen. Die momenten zijn onbetaalbaar. 

36 Ik heb je niet eens gevraagd om in Mij te geloven toen je je weg hierheen vond. Ik was het die u 

voorging en u bewijzen gaf door uw lichamelijke ziekten te genezen, vrede te geven aan uw geest, of iets 

waarvan u dacht dat het onbereikbaar was. Daarna, toen jullie in Mij geloofden en je trouw wijdden aan de 

vervulling van Mijn Wet, heb Ik ieder zijn taak aangewezen, opdat hij niet van het pad zou afdwalen en 

alleen datgene op zich zou nemen wat hem toekomt en barmhartigheid en liefde zou betonen aan zijn 

broeders, zoals Ik aan jullie heb gedaan. 

37 Denkt u dat allen die onderwijzen meesters zijn? Denkt gij, dat allen, die zich Gods dienaren 

noemen, Mijn gezanten zijn, of dat Ik hun de taak heb gegeven, die zij vervullen? Denkt gij dat allen die in 

de wereld regeren, regeren en bevelen, de noodzakelijke bekwaamheden bezitten om deze taak te 

vervullen? Neen, mensen! Hoe weinigen zijn er die de hun toevertrouwde opdracht uitvoeren! Terwijl 

sommigen zich een positie toe-eigenen die hun niet toekomt, zien zij die deze zouden moeten innemen, 

zich vernederd en teruggezet. - Ik, die jullie God ben, moest komen om jullie spirituele gemeenschap aan 

te bieden, en Ik, die jullie Koning ben, moest komen om jullie te regeren, om jullie ziel vooruit te helpen op 

het pad van de evolutie. 

38 In het verleden verzamelde u alleen woorden die niemand u leerde begrijpen of interpreteren en die 

u alleen maar in verwarring brachten. Wie van u, nadat hij Mijn woord als een zaad heeft ontvangen en de 

vruchtbare dauw van Mijn licht dat hem alles verklaart, gelooft nog in het eeuwige vuur van de hel? - 

Geen. Vandaag weet je dat het niet de vrees voor straf is die je ertoe moet brengen Mijn Wet te 

gehoorzamen, maar je liefde, geboren uit het diepste van je hart. De tijden dat uw ziel beefde voor de 

gerechtigheid van een verschrikkelijke en onverbiddelijke God zijn voorbij. Wat ik u in het verleden in 

figuurlijke zin heb geopenbaard, is verkeerd uitgelegd. Wat ik wil dat je weet is dit: Wanneer het geweten 

van een zondaar erin slaagt de ziel van haar gehechtheid aan de materie af te brengen, en haar al haar 

fouten toont, zal het begrip van haar ondankbaarheid haar tot berouw brengen, en de schaamte die zij lijdt 

zal zo sterk zijn, dat in vergelijking daarmee het valse denkbeeld van een materieel vuur als een zuiverend 

element van de ziel u zwak zal toeschijnen. 

39 Het geweten is het licht van God, en dit licht is het vuur van de liefde dat alle onreinheid verteert. 

Zie, dit is het "vuur" waarin de ziel wordt omgesmolten om weer vol van licht te herrijzen. 

40 Ook zeg ik u, dat evenals er in het geweten dat vuur is, dat geen stoffelijk vuur is, er ook duisternis 

en verlatenheid in de ziel is, die niet zijn als die welke gij in de wereld hebt, noch als die welke gij u 

voorstelt. 

41 Hoe hebt u geloofd dat op de Dag des Oordeels de lichamen van de doden zullen verrijzen en zich 

met hun zielen zullen verenigen om het Koninkrijk Gods binnen te gaan? Hoe kan je op deze manier 

interpreteren wat je op andere momenten geleerd werd? 

42 Het vlees is van deze wereld en verblijft daarin, terwijl de geest zich bevrijdt en terugkeert naar het 

leven waaruit hij voortkwam. "Wat uit het vlees geboren wordt, is vlees, en wat uit mijn geest geboren 

wordt, is geest." De "opstanding van het vlees" is de wedergeboorte van de ziel, en als sommigen geloven 

dat dit een menselijke theorie is, en anderen van u geloven dat het een nieuwe openbaring is - waarlijk ik 

zeg u, ik ben vanaf het begin van de mensheid begonnen om deze openbaring aan de wereld bekend te 

maken! Het bewijs hiervan kunt gij vinden in de tekst der Schriften, die een getuigenis zijn van Mijn 

werken. 
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43 Maar in deze tijd is deze openbaring tot uw geest gekomen terwijl hij in een hoger stadium van 

ontwikkeling was, en spoedig zal hij terecht worden aanvaard als een van de meest rechtvaardige en 

liefdevolle wetten van de Schepper. Verwerp het begrip dat jullie hadden van de "Dag des Oordeels", want 

het is niet één van jullie dagen, want het is een tijdsperiode, en het "einde van de wereld" is niet dat van de 

planeet waarop jullie leven, maar het einde van het zelfzuchtige leven dat jullie er op hebben geschapen. 

44 Voorwaar, ik zeg u: Jullie leven al in de "Dag van 

Heer," je bent al onder Zijn oordeel. Levenden en doden worden in deze tijd geoordeeld, vroegere en 

tegenwoordige daden worden op deze weegschaal gewogen. Open uw ogen, opdat gij getuige moogt zijn 

dat de goddelijke gerechtigheid zich overal doet gelden. 

45 Op dit moment moet je sterk blijven, want de storm is losgebarsten en verleidingen liggen overal 

op je te wachten. Verlaat Sodom en Gomorra - zondige steden - en wendt uw aangezicht niet af, want zij 

nodigen u uit, en daar gij u reeds bevrijd hebt, zinkt niet in hun boezem terug, want het kan zijn, dat gij 

daarna geen kracht meer zult hebben, u van hen los te maken. Ga heen zonder te treuzelen naar de stad van 

vrede, de stad die zich in uw hart zal vestigen als de tijd daar is. 

46 Hoe lang zal het oordeel duren? - Jullie weten het niet, maar waarlijk, Ik zeg jullie dat de tijd van 

zuivering verkort zal worden door Mijn Goddelijke Barmhartigheid. - tot jullie ouderen die diep bedroefd 

zijn omdat je geest je zegt dat je op aarde de overwinning van Mijn Wet niet meer zult meemaken, zeg Ik 

jullie in waarheid: wie kan jullie met zekerheid zeggen dat jullie dan niet naar de wereld zullen terugkeren 

om getuigen te zijn van de komst van Mijn Koninkrijk en om een nieuwe stap te zetten op de weg van de 

evolutie? Tot hen die niet terugkeren, zeg Ik dat Ik hen van gene zijde de overwinning van Mijn 

gerechtigheid zal doen zien en dat de stem en de aanwezigheid van deze wezens op aarde voelbaar zullen 

zijn. 

47 Ik heb jullie een nieuwe les gegeven. Daarmee heb ik verkeerde denkbeelden vernietigd, omdat 

jullie vroegere leringen op een aards-materiële manier hadden geïnterpreteerd. Besef dat ik in 

verschillende vormen tot je spreek. Eén en dezelfde Leer stel Ik u op verschillende wijzen voor, zodat er 

niemand meer is die Mijn Woord niet verstaat. Bedenk, dat bij allen, die naar Mij luisteren, noch de geest, 

noch het verstand dezelfde graad van ontwikkeling heeft. Ik weet wat ieder nodig heeft; daarom maak Ik 

Mijn woord menselijk en beperk het tot een begrijpelijk woord voor allen en ieder van Mijn kinderen. 

48 Nadat Ik jullie mijn onderricht heb gegeven en opdat jullie daaruit de juiste conclusies trekken en 

jullie interpretatie juist is, zend Ik jullie mijn geestelijke boodschappers, de boodschappers en de uitleggers 

van mijn woord, opdat zij jullie bij je studie bijstaan en jullie de betekenis van mijn openbaringen vinden. 

49 Ik wil dat jullie begrijpen hoe belangrijk het is om Mijn Woord te bestuderen en te begrijpen, want 

elk gezegde bevat een openbaring of een profetie, een oordeel of een aanwijzing voor jullie geest. 

50 Zij die Mijn Werk het belang geven dat het heeft in dit Derde Tijdperk, en die zich verdiepen in de 

studie van Mijn Woord, zullen de bloei en ontplooiing zien van vele gaven die verborgen waren in hun 

wezen. Zalig zijn zij die ontwaken bij de stem van hun Heer, want wanneer zij op weg gaan om hun taak 

te volbrengen, zullen zij beseffen dat zij geen uitgestotenen of ellendigen zijn, zoals zij hadden geloofd, en 

zij zullen bovendien leren dat zij nooit door hun Vader vergeten zijn. 

51 Zij, die uit dwaasheid, ongeloof of materialisme hun geestelijke gaven en bekwaamheden in deze 

tijd niet ontwikkelen, zullen bij elke ommekeer overweldigd worden door de grote gebeurtenissen en 

bezoekingen, die in deze periode zullen plaatsvinden. Daarom zeg ik tegen jullie: Bereid je voor, waak en 

bid, ontwaak de mensheid! 

52 Heb je je spirituele ontwaken waargenomen? Ben je ervan overtuigd dat je echt geslapen hebt? 

Doe dan aan uw broeders wat Mijn Woord aan u heeft gedaan, en gij zult in staat zijn de dialoog van geest 

tot geest op gang te brengen. 

53 Wanneer gij over Mij spreekt en uw getuigenis aflegt, spreek dan duidelijk, opdat gij niemand in 

verwarring brengt. Ben ik gekomen verborgen achter geheimen of gehuld in duisternis? 

Voorwaar, Ik kwam in geest, onzichtbaar voor uw menselijke ogen, maar geest betekent niet mysterie of 

duisternis, maar licht, waarheid en helderheid voor hem die zonder vooroordeel weet waar te nemen en 

van goede wil te onderzoeken. 

54 Ik laat dit volk, dat getuige is geweest van Mijn manifestatie door het menselijk orgaan van begrip, 

weten: Opdat de tijd die zij aan deze studie heeft gewijd en de strijd die zij heeft geleverd om standvastig 
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te blijven onder de mensen, morgen vrucht zal dragen die haar verdiensten waardig is, moet zij, wanneer 

dit woord niet meer door de stemdrager weerklinkt, in haar hart al Mijn leringen hebben verzameld, opdat 

zij in staat zal zijn van deze waarheid te getuigen. 

55 Mijn volk zegt tot Mij in hun hart: "Meester, gedurende vele jaren hebben wij Uw Goddelijk 

Woord gehoord zonder er in te slagen door te dringen tot de kern van Uw leer. Hoe kunnen wij dan, in de 

weinige jaren waarin wij U nog kunnen horen, de toerusting bereiken die Gij van ons verlangt?" Maar Ik 

zeg jullie, als jullie niet zover gekomen zijn om Mijn openbaring te begrijpen, dan is dat alleen omdat het 

jullie aan de innerlijke verzameling en bezinning ontbroken heeft om de leringen, die Ik jullie tot nu toe 

gegeven heb, beter te doorgronden. 

56 Ik wil jullie een genade schenken waardoor jullie je alle wijsheid eigen kunnen maken die Ik jullie 

in Mijn Woord heb gegeven. Maar denk niet dat deze genade bestaat in het verlengen van Mijn verblijf bij 

jullie. Nee! Wat heeft het voor zin om nog langer te blijven als ik je alles heb verteld en het in de 

transcripties heb laten staan? De genade waarvan Ik tot u spreek zal tot u komen onmiddellijk nadat Mijn 

woord in 1950 is opgehouden te klinken. Dan zal Ik u een tijd gunnen om u te wijden aan het lezen van de 

ontelbare leringen die Ik u gegeven heb. U zult zich wijden aan een diepgaande beschouwing en studie, 

die u zal helpen om alle geestelijke inhoud te ontdekken die Het Woord in Zijn manifestatie over de 

mensen heeft uitgestort. 

57 Door deze studie zult u zich geleidelijk vergeestelijken en toenemen in kennis en toerusting. Dan 

zult gij blij uitroepen: "Heer, weest gezegend, want Gij hebt ons de gelegenheid gegeven die rijkdom van 

licht te gebruiken, die Gij ons hebt gebracht en die reeds uit ons hart is verdwenen." 

58 Dit is het Derde Testament van de Eniggeboren God, die Zichzelf aan de mensheid bekend heeft 

gemaakt in drie verschillende vormen van openbaring en in drie verschillende perioden van tijd. 

59 Jullie kunnen niet ontkennen dat in de tijd van Mijn manifestatie Mijn genadegaven bij jullie 

waren, hoewel ook Mijn gerechtigheid aanwezig was. Dit alles heeft u geholpen te begrijpen dat het 

waarlijk een Goddelijke openbaring was, en dat het zeker is dat voor de mensheid een nieuw tijdperk is 

aangebroken. 

60 O gezegende volkeren, ook al voelen jullie de nabijheid van Mijn Aanwezigheid niet, noch zijn 

jullie je ervan bewust dat jullie het nieuwe tijdperk zijn binnengetreden dat gekenmerkt wordt door Licht 

en Gerechtigheid, toch geef Ik jullie Mijn Liefde, Mijn Vergeving en Mijn Zegening. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 77  
1 Welkom, geliefde werkers, jullie die je hebben omgevormd tot Mijn metgezellen in strijd en werk. 

2 Zij die dit kruis met liefde hebben omarmd, bieden Mij blijmoedig de vrucht van hun arbeid aan, 

want zij zijn blij te weten dat zij uw Vader dienen. Anderen komen bedroefd en terneergeslagen tot Mij; 

zij zijn het die, toen zij op straat ketters, verraders of tovenaars hoorden roepen, zich door angst en 

schaamte bevangen voelden en zich sindsdien voor de blikken van hun medemensen verborgen hielden, en 

wanneer zij eindelijk over Mijn Werk spreken, doen zij dat kort, met angst en onzekerheid. Welke 

vruchten zullen deze bange harten kunnen voortbrengen, en welke vrede kan de kennis, discipelen van 

deze leer te zijn, hun brengen? 

3 Ik wil dat Mijn discipelen voelen dat zij bij alle gelegenheden meester zijn over zichzelf, dat zij 

getuigen van de waarheid van Mijn Leer voor hun broeders door hun werken van liefde, met opgeheven 

gelaat en met vrede in hun hart, want dit alles zal een bewijs zijn van de vaste overtuiging van de waarheid 

waaraan zij zich hebben overgegeven en een getuigenis van geloof en waardigheid onder hun broeders. 

4 Tot de zwakken en angstigen zal ik spreken met woorden die hun neerslachtige zielen zullen 

opbeuren en hun geloof zullen aanwakkeren. Ik zal hen ervan overtuigen, dat niemand ter wereld hun een 

volmaakter en geestelijker Leer kan voorhouden dan die, welke Ik u in deze tijd heb geopenbaard. 

5 Wanneer deze zekerheid hun harten doordringt, zullen zij zich niet langer verbergen voor de 

blikken van hun broeders, noch zullen zij zich schamen, noch zullen zij blijven zwijgen. Zij zullen hun 

gelaat verheffen, zij zullen in hun handelen het licht leggen dat Mijn onderricht uitstraalt, en zij zullen 

niemands oordeel vrezen omdat zij vrede zullen hebben met hun geweten. 

6 Ik heb u een leer gegeven en ik heb u die uitgelegd in woorden die gemakkelijk te begrijpen zijn, 

opdat gij die spoedig in praktijk zult brengen. Ik heb jullie beginselen geleerd die jullie, omdat ze 

onuitwisbaar in jullie hart zijn gegrift, op elk moment van jullie leven in gedachten kunnen houden, zodat 

jullie zonder schroom en zonder vrees van Mijn waarheid kunnen getuigen als de mensen van jullie 

bewijzen eisen. 

7 Ik heb u geen tronen, kronen of schatten van deze wereld aangeboden, maar de kennis van de 

vermogens van de geest. Maar ik zeg u, één van deze gaven van de geest is meer waard dan alle 

koninkrijken der aarde. 

8 Maar Ik zeg u: hoewel gij weet, dat hetgeen Ik u gegeven heb van oneindige waarde is, wordt er 

toch niet ijdel om. Weet, dat Ik, uw Koning, de Eigenaar van al het geschapene, nederig en zonder 

opschepperij tot u gekomen ben. 

9 Wie Mijn Rijk wil kennen, erin wil wonen en de rijkdommen ervan wil bezitten, moet het winnen 

door liefde en door nederigheid. 

10 Mijn Geest nodigt allen uit in Mijn Koninkrijk, niet alleen de inwoners van dit land, maar de 

mensen van alle naties. Mijn zaad is over de wereld verspreid; het zijn zij die met het Bloed van het Lam 

zijn gemerkt, die onder de mensheid zijn gekomen en zullen blijven komen om de Blijde Boodschap te 

verkondigen, om de mensen wakker te schudden uit hun lethargie, en om de weg te banen. Zij zullen grote 

massa's wekken en hun de weg naar vergeestelijking wijzen. Zij zullen de volkeren voorafgaan, zoals de 

ster die de magiërs in het tweede tijdperk leidde en hun de plaats van de geboorte van de Heiland toonde. 

11 Het is voorbestemd dat Ik Mij zal manifesteren door middel van elk van Mijn gemarkeerden, en 

Mijn manifestaties zullen vol licht, kracht en vertroosting zijn. Zij zullen Mijn voorgangers zijn, Mijn 

profeten, Mijn geïnspireerden, zij zullen apostelen van de vergeestelijking zijn, dokters, gidsen en 

raadgevers. Dit alles wat ik tot u spreek was reeds geschreven en voorzien. 

12 Hier had je de Boodschapper van het Derde Tijdperk, door wiens mond Elia sprak, die de Nieuwe 

Tijd voorbereidde; je had de Stemdragers, door wier bemiddeling Mijn Woord weerklonk. 

Op andere gebieden zult u mijn boodschap in verschillende vormen ontvangen, die ten dienste staat van de 

geestelijke voorbereiding, zoals zij voor u deze aankondiging heeft gedaan. 

13 De boodschap zal kort zijn, maar wanneer zij gegeven is, zullen zij die haar ontvangen hebben, 

zich moeten inspannen om haar te volgen met hun werken van liefde. 

14 De mensheid zal zich geestelijk verenigen door deze boodschappen, want de essentie van hen allen 

zal één zijn: Mijn waarheid. 
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15 Laat niemand de betekenis van Mijn tekenen vervalsen of veranderen, opdat gij, wanneer het uur 

van uw ontmoeting komt, geen aanstoot zult nemen aan verschillende interpretaties. 

16 Jullie die een duidelijke en uitgebreide openbaring ontvangen, zoals Mijn Lichtstraal die het 

Woord is geworden, zijn in dit Tijdperk degenen die het meest verantwoordelijk zijn voor dit Werk en 

voor de mensheid. Gezegend zijn de discipelen die trouw zijn aan Mijn onderricht, gezegend zijn zij die 

ijverig Mijn woord zoeken, want in hen zal wijsheid zijn. 

17 Sommigen wonen Mijn manifestaties bij uit gewoonte, en terwijl Mijn Woord tot hun hart spreekt, 

dwalen hun gedachten af naar andere plaatsen, hetzij bezet met zware zorgen of met nutteloze plannen. Ik 

zeg u: slaapt niet tijdens Mijn onderricht, want gij weet niet wanneer Ik u roep om een moeilijke zending 

te volbrengen. 

18 Jullie vragen Mij waarom Ik Mijzelf openbaar door bemiddeling van een onwetend mens, en Ik 

zeg jullie dat zijn onwetendheid in zijn ongeschoolde geest zit, maar niet in zijn geest, die reeds 

ontwikkeld is. - Sommigen zeggen: "Heer, met welke nauwkeurigheid komen Uw voorspellingen uit?" 

Anderen zeggen Mij met droefheid in hun hart dat zij vrezen hetzelfde te doen met de verrader onder Mijn 

apostelen, gedwongen door de zware last van zorgen en plichten die zij op aarde hebben. Maar Ik zeg 

jullie: Kijk naar Mij, Ik moet aandacht hebben voor de noden van alle werelden en alle wezens die het 

universum vormen, toch daal Ik tot jullie neer om jullie een licht te brengen, een hoop, of een druppel 

genezende balsem. 

19 Ik heb jullie eens beloofd terug te keren naar de mensheid, en hier ben ik om die belofte in te 

lossen, ook al zijn er vele eeuwen verstreken. Uw geest verlangde naar Mijn aanwezigheid in zijn 

verlangen naar vrede, in zijn honger naar waarheid, in zijn verlangen naar kennis, en Mijn Geest is 

neergedaald om u een onderricht te doen horen overeenkomstig de tijd waarin u leeft. Hoe kunnen mensen 

een leven willen blijven leiden zoals ze dat tot nu toe hebben gedaan? Het past niet meer bij deze tijd om 

in geestelijke stagnatie te blijven, of in geestelijke inertie in het beoefenen van riten en tradities. 

20 De mensen zouden hun Vader al beter moeten kennen, in hun hart de pijn van hun naasten moeten 

voelen en met de ogen van de geest moeten kijken naar de wezens zonder licht, die door de ruimte 

zwerven en hun geïncarneerde broeders met pijn en duisternis vervullen, opdat zij hen met hun gebeden 

kunnen leiden op het pad van geestelijke opgang. 

21 Rechts en links van u zijn de behoeftigen, ook zij die dood zijn voor het leven der genade, en gij 

laat hen voorbijgaan, omdat gij niet weet wat gij met hen moet doen. Maar als jullie niet weten wat jullie 

met een van jullie broeders moeten doen - wat zullen jullie dan doen als er wereldoorlogen uitbreken en de 

pijn zich vermenigvuldigt en overstroomt? Je voelt je te onbeduidend en machteloos om degenen die 

lijden op de een of andere manier te helpen. 

22 Het was noodzakelijk dat Ik in deze tijd van pijn kwam om jullie te herinneren aan vergeten 

leringen en om jullie nieuwe leringen te openbaren. Het zal niet nodig zijn voor u om wonderen te 

verrichten zoals u zich dat voorstelt. Waarlijk, ik zeg u, gij verricht dikwijls ware wonderen, die alleen ik 

ken, omdat zelfs gij er u niet van bewust zijt. 

23 Ik vraag alleen dat uw geloof groot is, dat u het geestelijk gebed beoefent, en dat u volhardend 

blijft in het goede, dan zullen uw ogen getuigen zijn van grote wonderen. 

24 Ik beloofde de mensheid dat Ik in een andere tijd zou terugkeren, en hier ben Ik, Mijn belofte 

vervullend. Ik moest terugkomen om een onderricht te voltooien dat Ik u gedurende twee tijdperken had 

geopenbaard en waarvan het laatste deel voor dit Derde Tijdperk was bewaard. 

25 Het was niet uw hart dat op Mij wachtte, want het had geen kennis van de belofte van Mijn 

wederkomst, want Mijn Woord en Mijn profetieën van het Tweede Tijdperk zijn weinig bekend. Het was 

jullie geest die Mij ontving, omdat hij Mijn belofte in zichzelf bewaarde, en door de oproep van het 

geweten in staat was de aanwezigheid van de Schepper te voelen, en de essentie van het Goddelijke 

Woord te waarderen toen het de tedere snaren van jullie harten beroerde. 

26 Dit is een gunstige tijd geweest waarin jullie volgens mijn wil de aanwezigheid van het geestelijke 

heel dichtbij mochten voelen, omdat ik mijn woord vermenselijkte, toestond dat de geestelijke wereld tot 

op zekere hoogte voor aardse zaken werd gebruikt en toestond dat jullie door middel van de gave van het 

geestelijk zien iets van het hiernamaals en ook van de toekomst zagen. 
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27 Al deze geestelijke manifestaties hebben uw verstand voor een korte tijd verblind, want ik vind u 

verward. Jullie horen Mijn Woord, en hoewel het duidelijk is, begrijpen jullie de betekenis niet. Jullie 

weten dat deze leer van Mij is neergedaald, vrij van alle menselijke invloed, en toch vermengen jullie haar 

met sekten en riten die eigen zijn aan afgodendienaren en fanatici. U weet goed genoeg dat deze leer 

geestelijk is, en u wilt dat het iets tastbaars of zichtbaars is voor de materiële ogen. 

28 Jullie zijn verblind door de vloed van licht die over jullie geesten is uitgestort. Je bent nog niet in 

staat om de essentie van deze openbaring te ontdekken. Maar waarlijk, Ik zeg u, deze verwarring zal 

tijdelijk zijn, en naarmate gij doordringt tot de kern van Mijn Woord, zult gij kennis van waarheid en 

vergeestelijking verkrijgen, zowel in de uitlegging van de Leer als in de praktijk ervan. 

29 Niet alles in jullie was onvolmaakt en onzuiver, er was iets aanwezig dat jullie in staat stelde de 

boodschap van het Derde Tijdperk emotioneel te vatten, en dat iets was jullie gevoeligheid voor het 

spirituele, daarom heb Ik jullie pioniers van het spiritualisme onder de volkeren van de aarde genoemd. 

30 Deze boodschap, die jullie door de stemdrager van jullie Meester ontvangen, is een voorbereidende 

instructie, want Mijn verkondiging in deze vorm zal spoedig eindigen en dan zullen jullie je met Mij van 

geest tot geest verenigen en naar de volkeren en naties uittrekken om de boodschap van vergeestelijking te 

verkondigen, die de mensheid verkondigt dat de Derde Era is aangebroken, dat het geestelijke tijdperk is 

begonnen. 

31 Zolang gij de leer van het spiritualisme niet doorgrondt noch begrijpt, zal Ik niet toestaan dat gij 

begint te prediken, want Mijn Woord is goddelijk graan dat nooit vermengd mag worden met ander zaad 

of met kaf. 

32 Voordat er licht in jullie geesten is, zullen er strubbelingen in jullie midden zijn. Maar het is nodig 

dat deze strijd oplaait, opdat hij jullie dwingt na te denken en je onder te dompelen in Mijn Werk, totdat 

jullie het nauwkeurig en duidelijk herkennen, totdat jullie de waarheid en de essentie ervan ontdekken. 

Dan, wanneer deze strijd eindigt, wanneer de gemoederen tot bedaren komen en de wervelwind gaat 

liggen, zal het volk overgaan van duisternis naar licht en de herauten worden van een Leer van Vrede, een 

Leer van Goddelijke Moraal en van een diepe en waarachtige Wijsheid, die de mensen de meest 

onverwachte geheimen zal onthullen die hen zullen helpen geestelijk groot, wijs, sterk en verheven te zijn. 

33 Zoek de onsterfelijkheid van de ziel door het beoefenen van Mijn Leer van de Liefde. De velden 

zijn in geschikte staat om er Mijn zaad op te zaaien. Herken de verwarring overal; de mensen zijn als 

winden die niet weten waar zij vandaan komen, noch waarheen zij gaan. Het was noodzakelijk dat Mijn 

Licht verscheen op het pad van de mensheid. Het licht is al aangebroken, ik heb het gezonden, de mensen 

hoeven alleen hun ogen ervoor te openen. Thans bereid Ik u voor, opdat gij uw broeders kunt leren hun 

ogen op te heffen tot in de oneindigheid, waar zij het Goddelijk Licht kunnen aanschouwen. 

34 Maar waarlijk, ik zeg u, hoe hard en koud ik uw harten sla, hoewel zij uur na uur deze Hemelse 

Instructie horen; de poorten van uw barmhartigheid gaan nog niet open. Ik heb u geleerd de zieke in zijn 

bed te bezoeken, gevangenissen en ziekenhuizen te bezoeken om een lichtstraal te brengen naar deze 

plaatsen van boetedoening. Ik heb u geleerd wijze raad te geven of een woord van ware troost. Weet je 

waarom ik jullie naar die plaatsen heb gestuurd? Opdat zij die in staat zijn de pijn van hun medemensen te 

voelen, naastenliefde kunnen beoefenen, en opdat de koudhartigen, wanneer zij geconfronteerd worden 

met deze beelden van pijn, ontroerd zullen raken en het zaad van mededogen en barmhartigheid in hun 

harten zal beginnen te ontkiemen. 

35 Zorg ervoor dat uw bestaan op aarde vruchtbaar is, zodat u, wanneer u eenmaal in mijn nabijheid 

bent, niet vol wroeging hoeft te bekennen dat u de tijd niet hebt weten te benutten en dat uw leven 

geestelijk onvruchtbaar is geweest. 

36 Het is het moment waarop je geweten spreekt en je zegt of je al dan niet zuiver hebt gewerkt, of je 

al dan niet in harmonie met elkaar hebt geleefd, of je de behoeftigen, de zieken en de armen al dan niet 

met liefde en barmhartigheid hebt ontvangen. 

37 Bid, geliefde discipelen, dat goede ingevingen u altijd mogen vergezellen en dat u morgen niet in 

verzoeking komt. Ik wil jullie verenigd zien in Mijn Werk, elkaar liefhebbend en levend om je broeders te 

dienen. 

38 Elke plaats van samenkomst waar jullie Mij jullie liefde aanbieden is als een tak; allen tezamen 

vormen een machtige boom. Sommige takken zijn groot en sterk, andere zijn nog klein en zwak, maar alle 
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zijn ze van belang, want uit hun samengaan komt de frisheid, de schaduw en het toevluchtsoord voor de 

zwervers voort. Laat ieder voor zijn tak zorgen, want er zijn wervelwinden op komst, die het gebladerte 

van de boom met geweld en hevigheid zullen doen schudden. Deze beproeving is nodig opdat de dorre 

bladeren en de rotte vruchten vallen, zodat de scharen die hun toevlucht bij u zoeken, weldadige schaduw 

vinden voor hun vermoeide ledematen en rijpe vruchten om hun honger te stillen. 

39 De dorre bladeren en de slechte vruchten zijn al die rituele handelingen en gebruiken die gij in 

Mijn Werk hebt ingesteld, hoewel zij er niet toe behoren - en die gij, omdat gij ze dag na dag en jaar na 

jaar volhardend hebt beoefend, uiteindelijk beschouwt alsof zij de Wet zelf waren. 

40 Ik wil dat jullie je ogen openen voor de waarheid, zodat jullie je bewust worden van de zuiverheid 

van Mijn Leer en je geleidelijk ontdoen van alle overbodige dingen die jullie hebben toegevoegd aan jullie 

religieuze gebruiken. 

41 De storm nadert, maar hij komt niet om u te vernietigen, maar om u een zeer groot voordeel na te 

laten, als u voorzichtig blijft en weet hoe u de leringen ervan moet gebruiken. Maar als u zich door uw 

fanatisme vastklampt aan uw gewoonten en geen gebruik maakt van de proef, zult u in een diepe stagnatie 

terechtkomen, waarvan u niet weet hoe lang die zal duren. Daarna zal een nieuwe wervelwind, nog sterker, 

komen om u uit uw slaap, uw dwalingen en uw ongehoorzaamheid te halen. 

42 Denk goed na over het doel van Mijn nieuwe manifestatie en jullie zullen tot de conclusie komen, 

dat Ik gekomen ben om jullie te bevrijden van de meesters van de wereld, van de ketenen van 

onwetendheid en fanatisme, waarmee Ik jullie geest in vrijheid stel om hem te helpen zich tot Mij te 

verheffen en zijn naaste te dienen door gebruik te maken van zijn geestelijke vermogens. Maar nadat Ik u 

deze vrijheid gegeven heb, wilt gij dan opnieuw in de duisternis vallen en in een smartelijker juk? Denk 

erover na met de rijpheid van een ontwikkelde en onderwezen geest, zodat u de gevolgen kunt afmeten die 

een nieuwe ongehoorzaamheid u zou kunnen brengen. 

43 Verkrijg nu reeds de overtuiging, dat Ik u niet geroepen heb om nieuwe symbolen te aanbidden, 

maar om een leer van liefde te leren. Begrijp, dat het zelfs niet Mijn wil is, dat jullie voor altijd samen 

blijven in de warmte van deze ontmoetingsplaatsen, maar dat jullie, zodra jullie sterk zijn, moeten 

beginnen om de les die jullie geleerd hebben in praktijk te brengen. Het is van geen belang, dat gij daarbij 

zoudt afwijken van hen, die met u naar de Meester hebben geluisterd, want uiteindelijk zijt gij voor 

eeuwig in het geestelijke verenigd. 

44 Gedenk, dat Ik u gezegd heb, dat wetenschappers, theologen en filosofen tot u zullen komen om u 

te ondervragen, en dat u niet door onwaardige daden van aanbidding en verwarde woorden de glans van 

het licht, dat Ik in uw geest ontstoken heb, mag verbergen, noch de integriteit van een onberispelijk werk, 

zoals het u toevertrouwde, mag bezoedelen, maar dat u de vragenstellers de wijsheid toont, die Ik u 

gegeven heb te bezitten. 

45 Denk aan uw kinderen, aan de geslachten van morgen, die u als bevoorrechte wezens zullen 

beschouwen, omdat u het onvergelijkelijke geluk hebt gehad te luisteren naar de stem van de Heilige 

Geest door Zijn stemdragers, en die in uw werken natuurlijk de deugd en de zuiverheid, de 

vergeestelijking en de wijsheid zullen willen zien, die u van Mij als erfenis hebt ontvangen. Heb je ooit 

aan dit alles gedacht? - Niettemin, als jullie jezelf toerusten, kunnen jullie allen Mij dienen, kunnen jullie 

allen goed zijn, en kunnen jullie allen jezelf tot Mij verheffen. Als dat niet zo was, zou ik je niet in het 

Derde Tijdperk hebben geroepen. 

46 Nu zijn jullie nog mensen, maar Ik zal engelen van jullie maken die in Mijn Koninkrijk van Licht 

zullen wonen. Vandaag staan jullie op proef, jullie zuiveren jezelf in deze smeltkroes van visitaties waaruit 

jullie zuiver en sterk tevoorschijn zullen komen. 

47 Zoals ik u wijs op uw onvolkomenheden opdat u ze kunt verbeteren, zo zegen en prijs ik ook uw 

goede eigenschappen en uw goede werken. Geloof je dat ik je niet heb zien bidden voor de zieken? 

Denken jullie dat Ik jullie inspanningen om de kennis van Mijn Leer te verspreiden niet gezien heb en dat 

Ik jullie inspanning om jezelf te vernieuwen niet opgemerkt heb, evenals jullie verzaking en offers om 

Mijn barmhartigheid te verdienen? Dit alles weet Ik, dit alles zie Ik, en het bewijs hiervan is dat Ik bij elk 

goed werk dat jullie doen, jullie Mijn vrede laat voelen en een diepe voldoening omdat jullie goed gedaan 

hebben. 
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48 Op deze ogenblikken hoor Ik u tot Mij zeggen: "Vader, hoeveel pijn laat de oorlog op zijn weg 

onder de mensen achter. Wij kunnen de zieken die binnen ons bereik zijn "zalven", maar wat kunnen wij 

doen voor hen die lijden in verre naties?" De Meester zegt tot ieder van jullie die in staat is om te wenen 

voor je broeders: Ga door met het bezoeken en zalven van hen die u kunt bereiken, en bid voor hen die ver 

weg zijn, want Ik zal doen wat u niet kunt doen. Spoedig zal de tijd aanbreken dat jullie je over de wereld 

zullen moeten verspreiden en de volkeren Mijn boodschap van geestelijke vrijheid, vrede en verlossing 

brengen; spoedig zal de tijd aanbreken dat Mijn afgezanten de mensheid de mildheid van Mijn genezende 

balsem in de essentie van Mijn Woord zullen doen voelen. 

49 Eet nu, gij allen, van het brood van Mijn Woord en voel de vergeving van uw Vader, zit allen aan 

de tafel. Ik vraag u niet wie zijn handen wasten voor hij het brood nam en wie niet. Ik wil dat zowel 

degene die zijn hart weet voor te bereiden om Mijn Woord te horen als degene die zonder deze 

voorbereiding komt, zich verheugen in het eten van het Goddelijk Brood, want allen zijn Mijn kinderen en 

allen zal Ik veranderen in apostelen van de waarheid. De boom, de bron, en de weg zijn voor iedereen. 

50 Zie, hier is de Geest der Waarheid in de twintigste eeuw, die uitlegt wat hij in het Tweede Tijdperk 

heeft gesproken, en wat u niet hebt kunnen uitleggen. Mijn apostelen van weleer waren in verwarring toen 

zij naar Mij luisterden, en in hun onderlinge discussie zeiden zij: "Het schijnt dat de Meester zichzelf soms 

tegenspreekt." Maar de tijd kwam dat zij vol waren van de Heilige Geest, en de grootheid van Mijn Woord 

beseften, en zij begrepen dat de menselijke taal te arm is om het Goddelijke uit te drukken, en daarom 

geloofden zij soms dat de Meester een fout had gemaakt toen Hij hen onderwees. 

51 Zij zetten Mijn verlossingswerk voort en schreven door werken van liefde en nederigheid hun 

namen naast die van hun Meester, en getuigden zo van Mijn waarheid. 

52 Zie, hoeveel tijd is er sindsdien verstreken over deze mensheid, die zichzelf Christus-gelovig 

noemt en Mijn apostelen erkent als opvolgers van de Meester, maar toch die levensessentie en dat 

levenszaad meer en meer uit haar hart heeft verwijderd, zodat alleen Mijn Naam overblijft, die zij noch 

met eerbied weet uit te spreken, noch met haar werken weet te eren. 

53 Zoekt Mijn naam op aarde, dan zult gij hem vinden op de lippen van de meeste mensen; zoekt 

Mijn tegenwoordigheid, dan zult gij haar slechts afgebeeld vinden in beelden door mensenhanden 

gemaakt. Zoekt Mijn spoor, en gij zult het niet vinden in de harten der mensen, want daar is het uitgewist. 

54 Dit volk heeft in de tegenwoordige tijd naar Mij geluisterd en heeft het openbarende gezegde 

gehoord dat u heeft gezegd: "Gij en zij (van vroeger) zijn dezelfden." Hij die de betekenis van dit woord 

begrijpt, zegt dan tot zichzelf: "Hoe is het mogelijk dat ik volhard in ondankbaarheid en Mijzelf voor altijd 

afsluit in mijn egoïsme?" Maar bij deze reflectie ontwaakt hij en begint zijn missie te vervullen. 

55 Ik zeg u, het is noodzakelijk dat de mensen weten dat hun zielen vele malen naar de aarde zijn 

gekomen en dat zij nog niet hebben begrepen op te stijgen langs de weg van Mijn Wet om de top van de 

berg te bereiken. 

56 In het midden van deze eeuw zal Ik dit Woord voltooien, dat vruchtbaar zaad zal zijn in u vandaag 

en in al Mijn kinderen morgen. 

57 Bestudeer Mijn Woord en zoek in de kern ervan de goddelijke essentie van het leven, en gij zult de 

opperste gelukzaligheid ervaren van zaaiers te zijn op de velden van de Heer. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 78  
1 De helderheid en eenvoud van Mijn onderricht hebben jullie moed gegeven om de eerste stappen 

te zetten in het Derde Tijdperk, en nu al beginnen jullie Mijn Goddelijke woorden te stamelen. U begint te 

beseffen dat het een verkwikking voor het hart is om de pijn van een medemens weg te nemen en hem 

liefde en barmhartigheid te bewijzen. 

2 Noem Mij niet onrechtvaardig wanneer pijn en beproevingen u voor een korte tijd overvallen. U 

moet weten dat zij de ziel sterken, en dat bovendien dit volk altijd een instrument van Mijn Wil is geweest, 

om door middel daarvan een voorbeeld te geven aan de mensheid. Wees sterk, opdat jullie in jullie 

bezoekingen blijk geven van liefde en gehoorzaamheid aan Mijn Wil. 

3 Doorgrond en begrijp al de leringen die Ik u thans geef en maak er geen slecht gebruik van, want 

dan zult gij terugkeren met gescheurde klederen en een hart vol bitterheid als de verloren zoon uit de 

gelijkenis. Maak van uw hart een graanschuur en bewaar daarin het goddelijke zaad. Als de tijd daar is, zal 

ik de mensen bijeenroepen en hen uitnodigen naar deze natie te komen die haar deuren zal openen voor de 

vreemdelingen, voor de daklozen die vrede, licht en gezondheid zoeken. En de deuren van uw harten 

zullen dan openstaan als die van het Tweede Jeruzalem, de Geestelijke Stad, waarvan de verblindende 

witheid helderder is dan sneeuwvlokken, en waarvan de poorten van eeuwigheid af openstaan in 

afwachting van de kinderen van de Heer. 

4 Groot is de spirituele missie van de inwoners van dit land. Bereidt daarom uw harten voor om 

onderdak te verlenen aan iedere medemens die tot u komt, zonder aanzien des ras, kleur of uiterlijk. 

5 Uw geest is nog niet in staat de grootheid te bevatten van de openbaring die hij in deze tijd heeft 

ontvangen, maar uw hart voelt dat er iets groots tot u is neergedaald. Uw wereld van vroeger is verdwenen 

sinds gij Mijn woord hebt gehoord, want uw egoïsme werd erdoor ontmaskerd. Die wereld was klein, want 

zij was beperkt tot persoonlijke neigingen, tot wat gij op aarde bezit en tot het onvolmaakte denkbeeld dat 

gij hebt van wat de wet van God is. Nu is je horizon verbreed tot in het oneindige, en daarin voorzie je een 

onbekende wereld die je uiteindelijk zult veroveren door je spirituele opwaartse evolutie. Vandaag zien 

jullie in ieder mens een broeder, en in ieder mens een kind van Mijn Goddelijkheid. Vandaag zien jullie 

het menselijk leven als een trede op de oneindige ladder van jullie opgang naar de Schepper. Heden weet 

gij, dat zij, die lijden in dit tranendal, door God niet vergeten worden, dat allen het licht van zijn liefde 

ontvangen. 

6 Discipelen, blijft in de vrede die Ik u geef, laat de wereld met haar verleidingen u die niet 

ontnemen, want bidt voor uw naasten. Maar hoe kun je aan hen denken als er geen vrede in je hart is? 

Overwin de moeilijkheden van uw leven, acht ze niet onoverkomelijk; de kracht die in de mens is, is 

groot; wat u ontbreekt is geloof. Volhard in het geloof, in goede werken, en daardoor zult gij bergen 

verzetten. 

7 Denk niet dat uw leven onvruchtbaar is als u denkt dat u geen grote werken hebt volbracht. Als het 

zuiver is, hebben jullie iets goeds tot stand gebracht, want Ik heb jullie gezegd dat "de laatsten" Mij zullen 

herkennen door de "eersten". Accepteer deze taak graag. 

8 Ik ontvang de klacht van sommige harten waarin zij Mij voorhouden dat er onder hun verwanten 

ongelovigen zijn die zijn afgedwaald. Zij zeggen Mij dat zij veel tot hen gesproken hebben en niets bereikt 

hebben. Ik zeg u, dat gij moet leren spreken door werken, zelfs door zwijgen, dat gij gevoelig moet zijn, 

opdat gij niet onhandig zijt. Als u zich voorbereidt, als u volhardt, zal uw blik doordringend worden, en u 

zult dan het juiste moment niet missen waarop u dat hart de laatste vorm moet geven met uw "beitel". Uw 

overwinning zal u tonen dat zij die u sterk achtte in hun halsstarrigheid, in werkelijkheid zwak waren. 

Breng Mijn goddelijke raad in praktijk en jullie zullen spoedig getuigen van Mijn waarheid. Ik zal jullie 

deze genade verlenen, want Ik heb jullie meer te geven dan jullie Mij hoeven te vragen. 

9 Onder uw verwanten zijn er die dikwijls Mijn werk met hun tongen hebben verscheurd en uw 

harten hebben doen bloeden. Ik zal u niet wreken, want Mijn gerechtigheid is volmaakt, maar spoedig zal 

Ik hen bezoeken, want de tijd is gekomen dat "ieder oog Mij zal aanschouwen". 

10 Vraag jezelf af: Zouden jullie hier zijn en naar Mij luisteren als pijn jullie niet had getroffen? Er 

waren er die lasterden, die Mij uitscheldden en verwierpen, maar de pijn was sterker dan zij en boog hen. 
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Toen kwamen zij hier naar Mijn manifestatie en weenden in berouw. Vandaag zegenen zij de pijn die hen 

tot Mij deed komen. 

11 Het is aan u om te bidden voor hen die Mij vandaag verloochenen. Maak hen duidelijk dat Ik kom 

in verlangen naar uw ziel, want Ik zie haar hongeren en dorsten naar Mijn Goddelijke Levenskracht. Ik 

wend mij niet tot uw zaak, want zij heeft alles wat zij nodig heeft op aarde. 

12 Ik moet u zeggen: Denk niet dat de ziel absoluut het menselijk lichaam en het leven in de wereld 

nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Maar de lessen die zij in deze wereld ontvangt, zijn van groot 

nut voor haar volmaaktheid. 

13 De materie helpt de ziel in haar ontwikkeling, in haar ervaringen, in haar boetedoening en in haar 

strijd; dit is haar taak, en je kunt het bevestigd vinden in deze manifestatie van Mijn Goddelijkheid door de 

mens, waar Ik gebruik maak van zijn hersenen en ze gebruik als een ontvangstapparaat om Mijn 

boodschap over te brengen. Begrijp dat niet alleen de ziel bestemd is voor het geestelijke, maar dat zelfs 

het kleinste ding in het stoffelijke geschapen is voor geestelijke doeleinden. 

14 Een tot nadenken stemmend appèl doe ik op uw ziel, opdat zij de invloed van de materie, die haar 

beheerst, zou overstijgen en haar licht zou geven aan het hart en de geest, gebruik makend van de gave van 

de intuïtie. 

15 Dit Mijn Licht betekent voor uw ziel de weg tot haar bevrijding, deze Mijn Leer biedt haar de 

middelen om boven het menselijk leven uit te stijgen en de regisseur te zijn van al haar werken, meester 

over haar gevoelens en geen slaaf van onedele hartstochten, noch een slachtoffer van zwakheden en 

behoeften. 

16 Wanneer de ziel zich laat domineren door de invloed van alles wat haar op aarde omringt, wordt zij 

uiteindelijk zozeer één met haar lichaam dat zij haar ware aard vergeet, dat zij zo ver verwijderd raakt van 

het geestelijk leven dat zij er vreemd aan wordt, en zo komt het dat wanneer haar lichaam sterft, zij 

noodzakelijkerwijs verward en verstoord is. 

17 Hoe gemakkelijk sterft het lichaam, maar hoe moeilijk is het voor de ziel, die niet wist hoe zij zich 

moest voorbereiden, om zich uit haar diepe verwarring te bevrijden. 

18 Terwijl sommigen in hun verwarring gebonden blijven aan hun dode lichamen, blijven anderen, 

die in hun ziel de indrukken van hun lichamelijke omhulsels behouden, geloven dat zij mensen zijn en 

kunnen zij zich niet verheffen tot de woning die met hen overeenkomt, en blijven zij gebonden aan wat zij 

in de wereld liefhadden. 

19 Er is geen bitterder beker op aarde, noch een sterkere pijn dan die van verwarde zielen. De 

hindernissen, het onvermogen om te begrijpen wat er om hen heen gebeurt, de wroeging, het heimwee 

naar wat zij achterlieten, de eenzaamheid, de stilte en het onvermogen om op te stijgen, vormen het vuur 

waarin zij zich moeten zuiveren tot zij het licht bereiken. 

20 Denkt gij dat het overdreven is als ik u zeg dat miljoenen zielen deze wereld verlaten in een 

toestand van verwarring? Het is het resultaat van de onwetendheid van de mensen tengevolge van hun 

gebrek aan geestelijke bezinning en gebed. 

21 Mijn Leer van het Tweede Tijdperk openbaarde het Geestelijk Leven aan de mensen, maar in 

plaats van Mijn Leer te doorgronden en Mijn Geboden te vervullen, stichtten zij rond Mijn Leer religieuze 

gemeenschappen, die zich beperkten tot het naleven van uiterlijke riten en ceremoniën, die hun ziel geen 

licht meer gaven, maar hen afleidden van het pad van het vervullen van hun geestelijke taken. 

22 Sommigen van jullie vragen me of ze in de duisternis vallen als ze dit leven verlaten. Tot dit zeg ik 

tot hen: Indien zij Mijn Woord niet hebben doorgrond, noch het in praktijk brengen, zal het hun niets baten 

onder deze scharen te zijn geweest, die naar Mijn Leer van het Licht luisteren. 

23 Wat de ziel koestert, dat zal zij ook oogsten; dat is de wet en de gerechtigheid. 

24 Ik, uw Verlosser, heb u te allen tijde de ware weg gewezen en Ik heb u de middelen geopenbaard 

om pijn, verwarring en duisternis te vermijden. 

25 Vandaag kom Ik opnieuw tot jullie om deze taak te vervullen, licht te brengen op jullie onzekere 

wegen, jullie wakker te schudden uit jullie lethargie en jullie ziel eraan te herinneren dat zij wacht op een 

nieuw thuis, waarheen zij uitgerust moet komen om er te wonen en er eeuwig te genieten. 

26 Ik kom tot u om u op te wekken en u te vragen: wie van u is een leerling van zijn eigen wil? 

Niemand, ik ben het die u geroepen heeft. Om Mijn woord opnieuw te horen, moest je meerdere keren op 



U 78 

149 

aarde zijn. Tussen de ene belichaming en de volgende heb ik jullie een pauze gegund van bezinning en 

voorbereiding op een nieuw aards leven. 

27 Zolang de ziel in de materie is, deelt zij in de vermoeidheid ervan, en zij heeft een tijd van rust 

nodig na een strijd, alsmede bezinning om het plan te vormen dat zij moet volgen voordat zij een nieuwe 

strijd begint. Zonder deze adempauzes of rustpauzes op je weg, zou je maar weinig vooruitgang boeken op 

je pad. Maar het is noodzakelijk dat een eerlijke en zuivere leer jullie deze lessen in volle klaarheid leert, 

zodat jullie hart, overtuigd van deze waarheid, een kennis kan verwerven van de oorzaak van vele 

verschijnselen en gebeurtenissen die jullie zonder Mijn openbaring nooit zouden kunnen bevatten. In Mijn 

barmhartige liefde ligt de tijd, het leven, het lot van allen; niets ontsnapt aan Mijn macht. 

28 Jullie hebben Mij eerst leren kennen als een Vader die onverbiddelijk is in Zijn rechtvaardigheid 

tegenover jullie overtredingen. Deze Vader veranderde zichzelf tegenover jullie in de meest genadige en 

liefdevolle Meester. Maar gij hebt niet begrepen, hoe gij zijne leer juist moet interpreteeren, en gelooft, dat 

hij hen, die hem niet liefhebben, met het eeuwige vuur straft. Nu toon ik jullie dat de Vader Zijn kinderen 

niet verwerpt alleen omdat zij Hem niet liefhebben; ik toon jullie dat de Goddelijke liefde geen grenzen 

kent, en dat deze liefde en deze rechtvaardigheid tot uitdrukking komen door de Wet van Reïncarnatie die 

ik jullie heb uitgelegd. Nu zult gij begrijpen, dat op grond van deze Goddelijke wet geen overtreding, hoe 

ernstig ook, de eeuwige straf van een ziel verdient. Maar om tot Mij te komen, moeten jullie eerst boete 

doen voor die overtreding. 

29 Wat zou ik met jullie bereiken als ik jullie werkelijk het eeuwige vuur als straf zou geven? Hoe zou 

u eeuwig lasteren tegen een God die u onrechtvaardig, wreed en wraakzuchtig noemt! 

30 Het is mijn plicht als Vader om jullie overal mogelijkheden tot volmaaktheid te geven en jullie 

door volmaakte leringen de juiste weg te wijzen. Ik heb u geleerd uw vijanden te vergeven en hen lief te 

hebben, en Ik heb u gezegd: Doe uw medemensen aan, wat Ik u heb aangedaan, naar uw eigen ervaring. 

Zou Ik u daarvan een voorbeeld geven, als gij zoudt ervaren, dat Ik hen, die Mij niet liefhebben, met 

eeuwige verdoemenis bestraf? Denkt gij dat Ik geen macht heb om hen die Mij haatten, Mij te doen 

beminnen? Zij zijn het aan wie Ik geen eeuwige straf geef, maar genoeg tijd om licht, vernieuwing en 

tenslotte liefde uit hen te doen opborrelen. Zoals iemand wacht tot de aarde vruchtbaar is zodat het zaad 

erin kan ontkiemen, zo wacht Ik op jullie om Mijn gebod te vervullen dat tot jullie zegt: 

"Heb elkander lief." 

31 Wie kan jouw geest kennen in deze wereld? De geestelijken van de religieuze gemeenschappen 

kunnen dat niet, want aangezien zij zichzelf niet kennen, zijn zij nog minder in staat anderen te kennen. Je 

ouders, met al hun empathie, zijn nauwelijks in staat om de drempels van de harten te overschrijden. 

Weinig, zeer weinig weet de mensheid van de geest, want zij heeft dit licht met geheimzinnigheid 

omgeven; maar er is geen geheimzinnigheid, alleen onwetendheid. Wie zou dan in de toekomst de geest 

van de mensen naar het pad van het licht kunnen leiden? Wie zou het kunnen bevrijden van zijn grote 

fouten? Alleen Mijn Leer, deze Leer die Ik in je geest zal schrijven. Daaruit zal het licht barsten dat je de 

weg zal wijzen, de stem die je zal leiden. Maar weet, dat ieder die geen aandacht schenkt aan deze stem, 

die zich laat horen in zijn hart vol liefde, de oorsprong van zijn schepsel-zijn verloochent. Want op het 

moment dat Ik hem baarde uit Mijn Geest, ontstak in hem die Goddelijke vonk die het geweten is, zodat 

het hem zijn hele bestaan zou herhalen dat hij Mijn kind is. 

32 Voorwaar, Ik zeg u, zonde en verwarring in de ziel zijn slechts tijdelijk in vergelijking met de 

eeuwigheid, daarom kunnen loutering en oordeel niet eeuwig zijn. 

33 Nu worden jullie je bewust van wat jullie met je ziel hebben gedaan en van de schat aan leringen 

die jullie niet hebben gebruikt. De stem van uw geweten wordt duidelijker en hoorbaarder, hij spreekt tot u 

over het verleden, over het heden, en bereidt u voor op de toekomst. Leer deze stem te herkennen, want 

daarin spreek Ik tot u, en als gij haar hoort, heb er dan vertrouwen in. Wee jullie als jullie twijfelen! Deze 

stem zal u altijd naar het goede leiden; maar als gij een stem hoort die u tot het kwade verleidt, dan is het 

niet die van uw geweten - het is de stem van uw hartstochten, die u door de invloed van de wereld der 

zinnen wordt ingegeven. 

34 Morgen zullen ze tegen je vechten omdat je in deze leer gelooft. Want zoals gij u haast en beijvert 

om dit woord te doorgronden, zo zullen ook de mensen zich gereed maken om tegen u te strijden. Zij 

zullen wonderen verrichten van menselijke kennis en kunde om u te bewijzen dat zij de waarheid bezitten. 
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U daarentegen zult door uw werken van liefde voor uw broeders geestelijke wonderen verrichten zonder 

praalzucht. 

35 Elia, de pionier, verkondigt aan de mensheid opnieuw de geestelijke aanwezigheid van de Heer, de 

komst van de Geest der Waarheid, die verlicht en het mysterie van de her-innering openbaart. 

36 Ik geef u deze kennis omdat de wereld u zal omringen en u niet zal laten ontsnappen, oost of west, 

noord of zuid. Dan zult gij gebruik maken van het gezag dat Ik u heb gegeven om u te bevrijden van uw 

onderdrukkers. 

37 Vrees niet, want jullie zijn niet de enigen in de wereld die de bevrijding van je ziel hebben gezocht. 

In deze tijd staan de mensen op in het verlangen naar Licht, naar waarheid en de opwaartse evolutie van de 

geest. 

38 Denk aan Elia, die getuigde van de ware God in het Eerste Tijdperk. Hoor: 

39 Het volk Israël verviel in afgoderij en vereerde een heidense god. Om hen van hun dwaling en hun 

goddeloosheid te overtuigen, zei Elia tot de priesters van de afgod, in tegenwoordigheid van het 

verzamelde volk op een berg: "Richt een brandofferaltaar van droog hout op en leg het offerdier daarop. Ik 

zal een ander brandofferaltaar bereiden op dezelfde manier. Roept dan de namen van uw goden aan, en ik 

zal de naam van mijn Heer aanroepen, en de god die vuur nederzendt om het offer te verteren, zal als de 

ware god worden erkend." 

40 Het afgodsbeeld bleef doof voor de smeekbeden van zijn priesters. Elia zeide tot hen: Roep luid, 

opdat uw God u moge horen, opdat Hij moge ontwaken, want misschien slaapt Hij." Toen de 

afgodendienaars hun pogingen tevergeefs achtten, wijdde de profeet zich aan het gebed en vroeg zijn Heer 

zich te tonen als de levende en ware God. Elia was nauwelijks klaar met zijn gebed toen een straal uit de 

hemel neerdaalde en het brandoffer verteerde. 

41 Het volk herkende het bedrog van de priesters van Baäl en besefte tegelijkertijd dat Jehovah, de 

God van Elia, de enige ware God is. 

42 Deze Elia, die in die tijd voor deze tijd was beloofd, is weer onder u. De Goddelijke Meester heeft 

het jullie beloofd in de Tweede Tijd, en hij is gekomen op zijn tijd. 

43 Laat Elia in ieder van u zijn, vooral wanneer u aan beproeving wordt blootgesteld. Maar bedenk 

dan dat Elia een en al liefde, geloof en nederigheid is, zodat u hem kunt navolgen en dan kan de profetie in 

u uitkomen. 

44 Er bestaan vele soorten van afgoderij in de tegenwoordige tijd. Wetenschap, oorlog, goud, macht, 

godsdienstig fanatisme, genoegens zijn andere talrijke afgoden waaraan de mensen zich gewillig 

onderwerpen. 

45 Voed jezelf met Mijn woord, zodat je sterk zult zijn. Bedenk, dat gij vele woorden zult moeten 

aanhoren, die in tegenspraak zijn met hetgeen ik u heb onderwezen, en geen van die woorden mag u in 

verwarring brengen of u aan het twijfelen brengen. 

46 Het boek is open, lees er in, want zoals uw Vader een boek van wijsheid is, zo kunt gij een boek 

van onderricht en ervaring zijn voor uw broeders. 

47 Het leven dat je omringt is een van de vele bladzijden van het Goddelijke Boek. Daarom heb ik 

jullie al zo vaak gezegd: Leer de dagelijkse les die het leven je geeft. In deze tijd moet u de goede 

raadgevers worden die met woorden spreken en ook met daden. Zou je van vernieuwing kunnen spreken 

als je broers je op schaduwrijke plaatsen zouden verrassen? Zou u hen kunnen leren in vrede te leven als 

zij ontdekten dat er in uw huis geen harmonie was? 

48 Ik zie dat velen van de harten van dit volk nog slapen en niet willen begrijpen dat de dag reeds 

nabij is waarop Ik zal ophouden jullie Mijn leringen in deze vorm te geven. Maar wanneer zij zien dat het 

boek gesloten is, zullen zij wenen om hun gebrek aan inzicht, maar dan zal het te laat zijn. 

49 Gelukkig zijn zij die zich uitrusten en zich bereid tonen de wil van hun Meester te gehoorzamen, 

want zij zullen weten hoe zij zich in gedachten met Mij kunnen verenigen bij de ingang van de nieuwe 

periode, en zullen uitroepen: "Heer, Uw boek is nog open." 

50 Ik heb Mijn Woord vergeleken met de graankorrel die Ik met oneindige liefde in uw hart heb 

gezaaid. Het hart is de grond waar het begint te ontkiemen, want uw hart is begiftigd met gevoeligheid; 

maar het geeft zijn indrukken door aan de geest, die in waarheid Mijn Woord bewaart. Ook al vergeet het 

hart zijn Vader en klopt het niet meer voor het leven, dat zaad blijft in de geest bewaard en de tijd zal 
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komen dat het zal ontkiemen. Die tijd kan nabij of veraf zijn, naargelang de ziel ontwaakt tot de liefde van 

de Schepper. Maar omdat de ontwikkeling van de ziel tot de eeuwigheid behoort, is er geen ongeduld bij 

de Vader. U bent het die, als mens of als geestelijk wezen, uw schreden moet haasten om droevige 

ervaringen te vermijden door het goede te beoefenen. 

51 Het Boek der Goddelijke Wijsheid, verzegeld met zeven zegels, werd losgemaakt van het Lam. 

Het was de liefde van de Goddelijke Meester voor de mensheid die ertoe leidde dat de geheimen van Zijn 

verborgen raad aan hen werden geopenbaard. Het Zesde Zegel openbaart zijn inhoud in deze tijd en 

spreekt over diepzinnige waarheden, laat u de toekomst van uw wereld zien en baant de weg naar de 

geestelijke eeuwigheid. 

52 Ik heb u geleerd, dat wijsheid door gebed wordt verkregen, maar daarom wil ik niet, dat gij uw 

gebed rekt. Ik heb u het gebed van vijf minuten gevraagd en daarmee bedoel ik, dat gij kort moet bidden, 

opdat gij in die ogenblikken u waarlijk aan uw Vader kunt overgeven; maar uw overige tijd moet gij 

besteden aan uw geestelijke en stoffelijke plichten jegens uw broeders. 

53 Zaai uw levensweg met liefde, met barmhartigheid en met goede werken, en wanneer gij dan de 

materie verlaat en uw ziel daarvan bevrijdt, zal zij, in plaats van af te dalen tot de laagvlakten der 

boetedoening, opstijgen naar die werelden, waar zij alle vruchten zal oogsten van haar zaaien onder 

geesten van licht. Als jullie je niet zo gedragen, zullen jullie pijn op je pad oogsten, en daarvoor kunnen 

jullie Mij niet de schuld geven, want Ik heb geen pijn geschapen, hoewel Ik alles schiep wat jullie omringt. 

Pijn is jouw creatie, het is het resultaat van jouw onvolkomenheden. Ik sta u slechts toe de beker van het 

lijden te ledigen, omdat Ik weet dat gij u slechts kunt vervolmaken wanneer gij het resultaat kent van uw 

werken, want aan de vruchten herkent gij de boom. 

54 Discipelen, maak van Mijn Woord een boek van herinnering waarin gij uw zielen kunt laven en 

opdat gij morgen dit getuigenis en deze blijdschap aan uw broeders kunt brengen. Mijn Woord moet de 

uiteinden van de aarde bereiken en alle zielen raken, het leven van de mensen transformeren. Mijn woord 

zal het wonder verrichten van de terugkeer van vrede op deze aarde. 

55 De krachten der natuur tonen zich vijandig en gewelddadig alleen omdat er geen harmonie is 

tussen hen en de mensen. Wanneer de mensen eenmaal in dezelfde gehoorzaamheid aan Mijn Wetten 

leven als de rest van de schepselen, zullen zij in deze planeet het beeld van het Eeuwige Leven herkennen, 

dat Paradijs dat in zijn boezem onderdak zal bieden aan hen die zich zuiveren en opklimmen op de weg 

van de liefde waarheen Christus voortdurend wijst. 

56 In deze tijd staat het volk Israël op tot nieuw leven op aarde. Vandaag leeft het nog steeds 

gevangen, maar Mijn licht bevrijdt het nu. Voor hem wordt de weg getoond en de Goddelijke belofte, die 

hem uitnodigt de sandalen aan te veters, de wandelstok op te nemen, te bidden voor Jehovah, en zich terug 

te trekken in de woestijn in verlangen naar de Goddelijke stem, naar de wet van God en Zijn wonderen. 

57 Het ontwaken is al begonnen, jullie hebben de stem van Elia al gehoord, de nieuwe Verlosser. Hij 

heeft u gebracht aan de voet van de nieuwe berg Sion, die voor uw geest oprijst in dit Derde Tijdperk, 

opdat u de levende stem van de Heer kunt horen door het menselijk orgaan van begrip. 

58 Verrukt bleef je staan bij de Goddelijke Stem toen je die hoorde; maar zij kondigde je aan dat haar 

openbaring kort zou zijn, zodat je op weg zou kunnen gaan om de reis voort te zetten die je was begonnen 

en die je geest naar de poorten van het Beloofde Land zou leiden. 

59 Ook in andere delen van de wereld worden de volkeren nu wakker omdat Elia aan hun deur klopt. 

60 Ik heb jullie Israël genoemd omdat jullie de essentie van de openbaringen van het Derde Tijdperk 

zullen verzamelen, omdat jullie degenen zullen zijn die de geestelijke en juiste interpretatie aan mijn 

woord zullen geven, en omdat bij jullie de geschiedenis van dat volk zich zal herhalen - met zijn 

beproevingen, zijn gevechten en zijn gevechten om het Beloofde Land te bereiken, en uiteindelijk de 

triomf die bestond uit de verovering en het bezit van een ideaal. 

61 Weet dat gij Israël zijt, gedenk dat gij Gods volk zijt, omarm dit ideaal opdat gij moediger zult zijn 

op de lange pelgrimstocht; maar verkondig niet dat gij kinderen Israëls zijt, want zij zullen u niet 

begrijpen, maar veeleer de spot drijven met uw woorden. Wie zal denken dat het nieuwe Israël Israël naar 

de Geest is? 
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62 Bewaar deze kennis, geopenbaard door uw Vader, in uw hart. Maar wanneer de verkenners en de 

onwetenden tot u komen en u vragen: Zijt gij het volk Israëls? Antwoord hun, gelijk Ik den Farizeeërs en 

de onwetenden antwoordde, toen zij Mij vroegen of Ik Gods Zoon was: "Gij hebt het gezegd." 

63 Dit gezegd hebbende, wil ik dat jullie weten dat dit volk, dat nog maar nauwelijks begint samen te 

komen, andere gemeenschappen zal uitnodigen om zich bij hen te voegen op hun weg - hen niet zozeer 

uitnodigend met woorden als wel met voorbeelden - en dat zij het spirituele pad zullen vrijmaken van 

doornen, zodat zij die volgen de weg gecultiveerd zullen vinden; want ik doe de oproep aan alle volkeren 

en naties van de wereld, omdat het Nieuwe Volk van Israël gevormd zal worden door mensen van alle 

rassen, klassen en geloofsovertuigingen. 

64 Zij die menen dat het ware volk van Israël dat van het eerste tijdperk was, vergissen zich; dat was 

slechts het beeld van het volk dat in de loop der tijden het ware volk van God zal zijn, waarin alle mensen 

moeten opgaan, hun Vader liefhebbend in hun menselijke broeders. Zo luidde de wet in het Eerste 

Tijdperk: "Gij zult God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel. Gij zult uw naaste 

liefhebben als uzelf." Dat zei Christus in het tweede tijdperk, toen Hij de mensheid een nieuw gebod 

leerde: "Heb elkander lief." Aan hen die deze opperste geboden vervullen, verkondigde Elia in deze tijd 

dat zij de Vader zouden aanschouwen in al Zijn heerlijkheid. 

65 Aan ieder zal een taak worden toevertrouwd en aan ieder zullen zijn geestelijke gaven worden 

geopenbaard, opdat allen in zich de middelen zullen hebben om goed te zaaien en licht te verspreiden. Ook 

in die dagen werd aan elke stam een taak toevertrouwd en werden haar geestelijke gaven geopenbaard, 

opdat allen verenigd de Vader een vrucht van overgave, eensgezindheid en geloof zouden schenken. 

66 Geliefde mensen, ik geef jullie alles wat jullie nodig hebben voor de zwerftochten. Uw reistas zal 

overvloeien van Mijn zegeningen, en gij zult niet vrezen dat ze op zullen raken. Maar indien een gebrek 

zou opkomen om uw geloof te beproeven, zult gij niet vergeten dat Israël in de eerste dagen van Mozes 

geleerd heeft, dat wie op de Here vertrouwt, nooit verloren zal gaan. 

67 Waak en bid, o Israël! O volk, voorbestemd om de banier van de vergeestelijking door de wereld te 

dragen, leer in uw hart de tabernakel te dragen, in uw geest de ark van het verbond, en in uw geweten de 

wet. 

68 Ga op weg en verkondig aan uw broeders dat het uur van de vrijheid is aangebroken en dat de stem 

die gehoord wordt in de stilte van de nacht de stem is van Elia, die zich spoedt van het ene einde van de 

wereld naar het andere en de ingeslapen zielen wekt. Wees niet bang voor de spot en de hoon van uw 

broeders, maar als de wereld u haat, weet dan dat zij Mij haatte voordat zij u haatte. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 79  
1 Sommigen hebben Mijn Woord vroeg in deze tijd gehoord, anderen zijn laat gekomen, maar 

waarlijk, Ik zeg u, het is niet de lengte of de kortheid van de tijd dat gij naar Mij geluisterd hebt, die u 

geestelijke vooruitgang en vooruitgang zal geven, maar de vurigheid en de liefde waarmee gij Mijn Leer 

omhelst, en de barmhartigheid die in uw werken aanwezig is. 

2 Kom tot Mij, jullie die vermoeid, bedroefd en hongerig zijn naar liefde, zij die de mensheid slecht 

heeft behandeld. Kom tot Mij, jullie die ziek zijn. Ik zal je de zoete liefde van Mijn Barmhartigheid laten 

voelen. Ik zal jullie verdriet wegnemen en jullie tot kinderen van vrede, licht en geloof maken. - Je vraagt 

Mij waarom Ik naar je toe ben gekomen: Omdat ik zie dat jullie de weg vergeten zijn om terug te keren 

naar de moederschoot waaruit jullie zijn voortgekomen, en ik toon het jullie opnieuw. 

3 De weg is Mijn wet, en door die te volgen zal de ziel onsterfelijkheid bereiken. Ik toon u de poort, 

die even smal is als de weg, die ik u toentertijd met mijn onderricht toonde. 

4 Ik ben thans bezig met de herbouw van de tempel, waarnaar Ik verwees toen Ik tot Mijn discipelen, 

die de tempel van Salomo bewonderden, zei: "Voorwaar, Ik zeg u: niet één steen ervan zal op een andere 

blijven staan, maar Ik zal hem in drie dagen herbouwen." Ik bedoelde te zeggen dat elke uiterlijke cultus, 

hoe schitterend die ook mag lijken voor de mensen, zal verdwijnen uit de harten van de mensen, en Ik zal 

in de plaats daarvan de ware, geestelijke tempel van Mijn Goddelijkheid oprichten. Nu is de Derde Tijd, 

dat wil zeggen, de Derde Dag, waarop Ik de herbouw van Mijn Tempel zal voltooien. 

5 Discipelen, Mijn Woord stroomt uit over jullie geest, zodat wanneer het uur komt dat jullie het niet 

meer horen, er geen honger of dorst in jullie harten zal zijn om Mij te horen. 

6 Hebt elkander reeds hier op aarde lief en bedenkt dat gij allen door onverbrekelijke geestelijke 

banden verenigd zijt en dat onvermijdelijk de tijd zal komen dat gij allen in de geestenwereld zult worden 

verenigd. Maak niet alleen zelfbeschuldigingen voor dat leven, en wacht niet tot je je moet schamen in 

tegenwoordigheid van hen die je hebt beledigd. 

7 Zij die de gave van het zien hebben ontwikkeld, kunnen getuigen van Mijn Aanwezigheid; maar zij 

die deze niet hebben kunnen ontwikkelen en die geen geloof hebben, zeggen: Ik wil zien om te geloven. 

8 Jullie willen dat ik jullie mijn wond laat zien, zodat jullie er over kunnen nadenken en je vingers 

erin kunnen steken. Maar Ik zeg u: Thomas vroeg om dit bewijs en het werd hem verleend, maar daarna 

weende hij om zijn gebrek aan geloof en gaf zijn leven om te getuigen van Mijn Leer. Als ik je deze 

genade schonk, zou je dan doen zoals die discipel deed? 

9 De dag waarop Ik u Mijn onderricht geef is een dag van genade, omdat de vrede van Mijn Geest 

zich uitstort over het gehele heelal. Als de onbeperkte Heer van al het geschapene maak Ik Mijn 

aanwezigheid in allen voelbaar en eis van ieder wezen en schepsel dat het Mij de vervulling van zijn taak 

toont. Tenslotte zoek Ik Mijn tempel in het hart van de mens om in hem te wonen. 

10 Het volk dat Mijn woord hoort, weet niet of zijn werken, wanneer het ze voor Mij brengt, Mij 

welgevallig zullen zijn. Ach, als je maar in plaats van angst verrukking voelde wanneer Mijn Goddelijke 

Straal neerdaalt. Maar uw geloof is klein, en uw voorgevoel heeft u nog niet verteld van de strijd die komt, 

dus is het nodig dat ik u zeg dat onder het licht dat het Zesde Zegel verspreidt, alle geloven, religies en 

sekten van de aarde zich zullen verenigen om één soort aanbidding aan te bieden aan de ene God die allen 

zoeken. 

11 Op deze droge velden is de vruchtdragende regen van pijn gevallen, en weldra zullen zij 

ontvankelijk zijn om het geestelijk zaad te ontvangen. Ik vorm een volk dat van dag tot dag zal groeien. Ik 

zal haar vormen uit mensen van alle rassen, en haar eerste taak zal zijn om met haar werken van liefde 

voren in de aarde te maken, om later het zaad van Mijn waarheid te zaaien. 

12 Hoeveel te meer moeten jullie Mijn Leer overdenken en je hart voorbereiden om door de liefde en 

barmhartigheid van je werken een waar getuigenis en voorbeeld te zijn voor je broeders! 

13 Profiteer van deze leringen, want dit is het moment waarop Mijn Licht, wanneer het het 

geestesorgaan van de stemdrager bereikt, woorden op zijn lippen worden en tot jullie spreken over het 

geestelijke koninkrijk dat jullie allen uitgenodigd zijn te bewonen. 
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14 Ik spreek tot de mens wiens wezen voortkomt uit de scheppende bron van God, en die, nu hij de 

goddelijke adem in zijn geest heeft ontvangen, in staat is te begrijpen en geestelijke gemeenschap te 

hebben met zijn Vader. 

15 Ik ben jullie Vader, uit Mijn Geest kwam het idee om jullie tot leven te brengen, en deze inspiratie 

werd verwezenlijkt. In Mijn Geest was de wil om u te scheppen, en de mens werd gemaakt. Ik wilde dat 

jullie gelijkenis met Mij zouden hebben, zoals het moet zijn tussen een vader en zijn kinderen, en Ik heb 

jullie geest gegeven, en door die geest zullen jullie het dichtst bij Mij zijn van alle schepselen. 

16 Ik heb de geest een taak toevertrouwd in de stoffelijke wereld, opdat hij daarin een groot gebied 

voor zijn ontwikkeling zou vinden, een wereld van ervaringen en kleine en grote beproevingen, die ladder, 

toetssteen en dal van verzoening zouden zijn. 

17 Het menselijk lichaam werd aan de geest toevertrouwd, opdat deze daarin het meest doelmatige en 

volmaakte middel zou vinden om zich te ontwikkelen - een lichaam met hersenen, opdat de geest daardoor 

zijn intelligentie zou kunnen openbaren; een drager van gevoelige zenuwen, opdat het elke lichamelijke 

gewaarwording zou kunnen waarnemen. Het hart werd ook in het lichaam geplant, opdat de liefde en alle 

goede gevoelens die ervan uitgaan, een menselijke bemiddelaar zouden hebben. Maar ik wilde dat dit 

schepsel, door de Vader met zoveel genade begiftigd, dat moest dienen als steun voor de ziel die erin 

incarneerde, zwak zou zijn, opdat de ziel erin zou worstelen en zich nooit zou overgeven aan de neigingen 

van het vlees. 

18 Het vlees in zijn zwakheid is eigenzinnig en zinnelijk, het houdt van het mindere, en daarom moet 

het beheerst worden. Wie kan deze taak beter vervullen dan de ziel, die begiftigd is met kracht, licht, 

intelligentie en wil? - Opdat de vooruitgang en de ontwikkeling van de ziel verdienstelijk zouden zijn voor 

God en voor zichzelf, is haar de vrije wil verleend om de weg van het goede of het kwade te kiezen, en zo 

door zichzelf te stijgen of te dalen. 

19 Zo ontstond de strijd in de mens, een strijd van de ziel met de materie. Wie denk je dat er als 

overwinnaar uit de strijd zal komen? - De ziel had geen wapens omdat zij nog maar aan het begin van haar 

ontwikkelingsweg stond; de wereld en de materie daarentegen hadden vele wapens om haar te verslaan, 

vele verleidingen om haar ten val te brengen, en vele strikken om haar in te storten. 

20 De Vader - vooruitziend en barmhartig, en gericht op de overwinning en het heil van de ziel - 

ontstak in haar een licht dat als baken moest dienen langs de gehele weg, haar leidend in de duisternis - 

een innerlijke rechter bij elk volbracht werk, een raadgever die de mens altijd moest aanzetten tot het 

goede en hem zo behoedde voor het begaan van dwalingen. Dit licht, dat via de ziel het stoffelijk deel van 

het wezen van de mens bereikt, is het geweten, is de goddelijke vonk die nooit dooft, de rechter die nooit 

kan worden omgekocht, het baken dat nooit van positie verandert, de gids die nooit de weg mist. 

21 Dit zijn de drie delen waaruit de mens is samengesteld, dat wil zeggen zijn drie naturen - het 

goddelijk-geestelijke, het geestelijke en het stoffelijke in een volmaakte eenheid, zodat de ziel kan 

zegevieren over de beproevingen, over de hartstochten en de stormen van de wereld, en uiteindelijk bezit 

kan nemen van het Geestelijk Koninkrijk. 

22 Als u bedenkt dat zonde, dwalingen, hartstochten en het kwaad in al zijn vormen altijd onder de 

mensen hebben geheerst, denkt u dan dat men kan zeggen dat de geest de strijd heeft verloren, of dat het 

geweten niet is gehoord? - Voor het ogenblik kunt gij dit aannemen; want het is geen geringe beproeving 

geweest, waaraan de mensen zijn blootgesteld, en daarom hebben velen haar niet doorstaan, en het was 

noodzakelijk, dat zij in hun val de beker van het lijden ledigden, opdat zij zouden ontwaken en luisteren 

naar die stem, die zo lang is opgevangen. 

23 Nu is de tijd van het geweten, het oordeel en de eindafrekening, zoals de Tweede Tijd die van de 

dageraad van de vergeestelijking was en de Eerste Tijd die van de natuurwet. 

24 Ik heb Mijzelf aan de mensheid geopenbaard in drie verschillende vormen, maar deze drie vormen 

vertegenwoordigen één enkele essentie; daarom zien sommigen drie godheden waar er slechts één is. 

25 Ik ben Eén en Ik sta jullie alleen toe Mij een Drievuldigheid toe te schrijven wanneer jullie 

begrijpen dat Ik Mijzelf in de Eerste Tijd in Rechtvaardigheid heb geopenbaard, dat Ik in de Tweede Tijd 

Mijn Liefde aan jullie heb geopenbaard en dat Ik in deze laatste Tijd de Wijsheid voor jullie heb bewaard; 

Ik ben Eén en Ik sta jullie niet toe Mij een Drievuldigheid toe te schrijven, tenzij jullie begrijpen dat Ik 



U 79 

155 

Mijzelf in de Eerste Tijd in Rechtvaardigheid heb geopenbaard, dat Ik in de Tweede Tijd Mijn Liefde aan 

jullie heb geopenbaard en dat Ik de Wijsheid voor jullie heb bewaard 

26 Wijsheid is het boek dat vandaag voor u opengaat en u de inhoud toont van oneindig licht, van 

onvoorstelbare openbaringen en nooit bereikte kennis. Alleen daar zullen jullie weten, wat er buiten jullie 

bestaat, en dan zullen jullie in staat zijn jezelf de reden te verklaren van veel van Mijn leringen van heden 

en verleden. 

27 Wat weet je over het hiernamaals? Wat weet de mens van wat er na dit leven komt? Wat weet je 

over waarom je geboren wordt en waarom je sterft? 

28 Alles wat jullie onrechtvaardigheden van God of ironieën van het lot noemen, wat jullie 

rechtvaardigheid zouden moeten noemen, zullen jullie aan jezelf uitleggen wanneer jullie de lessen leren 

die het Boek van Wijsheid jullie in het Derde Tijdperk via jullie geweten heeft geopenbaard. 

29 Was u niet voorspeld dat ieder oog Mij in die tijd zou aanschouwen? Daarmee bedoelde ik te 

zeggen dat jullie allemaal de waarheid zouden kennen die ik ben. 

30 Hoe kunt gij veronderstellen - hoewel gij in het licht des Heiligen Geestes zijt geweest - dat gij 

eeuwig in de duisternis zoudt kunnen blijven? 

31 Zie hoe mensen elkaar vernietigen en haten, elkaar de macht ontnemen zonder terug te deinzen 

voor misdaad, bedrog of verraad. Er zijn mensen die met miljoenen sterven als slachtoffers van hun 

medemensen, en anderen die omkomen onder de invloed van ondeugd. Zit er licht in? Spreekt de geest die 

in hen leeft? Wat er is, is duisternis en pijn, het resultaat van misbruik van de gave van de vrije wil en van 

het niet luisteren naar de innerlijke stem, en van het niet richten van hun aandacht op het licht van die 

vonk van God die jullie allen in je wezen dragen, die de Goddelijke lichtstraal is die jullie het geweten 

noemen. 

32 De mens is naar de afgrond gezonken, en tot daar heeft zijn geweten hem vergezeld, wachtend op 

het juiste moment om gehoord te worden. Spoedig zal deze stem in de wereld gehoord worden met zulk 

een geweld als u zich nu nog niet kunt voorstellen. Maar dit zal de mensheid ertoe brengen op te staan uit 

haar afgrond van trots, materialisme en zonde, zich te wassen in de rivieren van tranen van haar berouw, 

en te beginnen zich opwaarts te ontwikkelen op het pad van vergeestelijking. Ik zal al Mijn kinderen 

bijstaan, want Ik ben de Opstanding en het Leven dat de "doden" uit hun graf doet opstaan. In dit leven dat 

Ik heden aan de mensheid schenk, zullen de mensen Mijn Wil doen en uit liefde afstand doen van de vrije 

wil, in de overtuiging dat wie de Wil van de Vader doet, noch een dienaar noch een slaaf is, maar een waar 

kind van God. Dan zult gij het ware geluk en de volmaakte vrede kennen, die de vrucht zijn van liefde en 

wijsheid. 

33 Mensen, jullie vragen Mij om vergeving voor al het onrecht dat jullie hebben begaan, want Mijn 

Woord heeft jullie zielen diep bewogen. Maar ik vraag je: Waarom voelt u niet dezelfde wroeging als uw 

geweten een van uw werken afkeurt? Zijn deze innerlijke stem en de stem die zich via deze stemdragers 

manifesteert verschillend van elkaar? Denk na en begrijp dat jullie Mij niet altijd in deze vorm horen om 

jullie tot inkeer te brengen. Het is noodzakelijk dat jullie jezelf beetje bij beetje vergeestelijken en dat 

jullie dag na dag met grotere helderheid de stem van jullie geweten horen, dat in jullie bestaat als een boek 

van wijsheid en liefde. 

34 Begrijp dat, hoewel de schepping schijnbaar voltooid is, alles in ontwikkeling is, zichzelf 

transformeert en vervolmaakt. Kan uw ziel ontsnappen aan deze goddelijke wet? Nee, mijn kinderen. 

Niemand kan het laatste woord zeggen over het geestelijke, over de wetenschap of over het leven, want 

het zijn Mijn Werken die geen einde hebben. 

35 Ik leer jullie om waardig de plaats in te nemen die Ik voor ieder van jullie bestemd heb en om met 

volgzaamheid en tegelijk met standvastigheid de weg te volgen die de Liefde van Mijn Vader voor jullie 

heeft uitgestippeld. Mijn Hemelse Woord verlicht zowel degene die de positie van meester bekleedt als 

degene die de taak van ondergeschikte vervult; het is als het licht van de zon dat allen verlicht. 

36 Tot nu toe hebben de mensen op aarde hun grootste werken nog niet volbracht, die werken die het 

hart van Mijn Vader een goddelijke voldoening schenken. Toch blijken hun werken, die vanuit menselijk 

oogpunt wonderbaar zijn, klein te zijn wanneer hun schrijvers ze beoordelen met Mijn wetten van liefde. 

Dit is de reden waarom vele wetenschappers zich niet willen bekommeren om het geestelijke, omdat zij 

weten dat er de aanwezigheid is van Hem die alles weet - Hij die alles ziet en alles oordeelt. Zij geven er 
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de voorkeur aan Mijn bestaan te ontkennen, denkend dat zij daardoor de stem van hun geweten tot zwijgen 

zullen brengen. 

37 Denk niet dat Ik Mijn kinderen slecht beoordeel omdat zij de geheimen van de natuur willen 

kennen. Nee, Mijn wijsheid is de Goddelijke erfenis die Ik voor Mijn kinderen bewaar. Toch kan ik heel 

goed oordelen over het doel of de bedoeling van wetenschappers, als die bedoeling niet overeenstemt met 

de doeleinden waarvoor de geheimen van de natuur aan hen zijn geopenbaard. 

38 Wanneer Ik u zeg dat Mijn wijsheid de uwe zal zijn, gelooft gij dan dat één enkel leven op aarde 

voldoende kan zijn om alles te weten wat Ik u te openbaren heb? Als ik u zeg dat u geen menselijke 

wetenschap kunt verwerven zonder de lange weg van ontwikkeling te hebben afgelegd, dan kunt u nog 

minder de kennis van het geestelijke verwerven zonder een volledige ontwikkeling van uw geest. 

39 Ik plaats spiritualiteit niet tegenover wetenschap, want deze dwaling was die van mensen, nooit de 

mijne. Integendeel, ik leer u het geestelijke met het stoffelijke, het menselijke met het Goddelijke, het 

vergankelijke met het eeuwige in overeenstemming te brengen. Niettemin leg ik u uit dat, om op de paden 

des levens te kunnen wandelen, het noodzakelijk is van tevoren de weg te kennen die uw geweten voor u 

baant, waarvan de geestelijke wet voortkomt uit de Goddelijke Geest. 

40 De mens meent te handelen volgens zijn wil, hij meent vrij te zijn van elke hogere invloed op hem 

en denkt tenslotte van zichzelf dat hij onafhankelijk is en zijn eigen lot bepaalt zonder te vermoeden dat 

het uur zal komen waarop allen zullen begrijpen dat het mijn wil was die op hen werd uitgevoerd. 

41 Op aarde zullen vele werken van Goddelijke gerechtigheid te zien zijn; onder hen zult gij getuige 

kunnen zijn van dat van wetenschappers die ongeschoolde, eenvoudige mensen zoeken, die in hun hart het 

zaad van de vergeestelijking dragen, of die de gave van gemeenschap van geest tot geest hebben 

ontwikkeld, om door hen de openbaringen te vernemen, die hun verstand niet heeft ontdekt. 

42 Tot u, mensen die naar Mij luistert, zeg Ik nogmaals dat u acht moet geven op Mijn onderricht, 

want de tijd nadert dat deze manifestatie zal eindigen en dan zal hij die het geestelijk goed heeft gevoed, 

geleerd en bewaard, sterk zijn, maar hij die het niet heeft begrepen of naar zijn goeddunken heeft 

geïnterpreteerd, zal zwak zijn. 

43 Zien jullie hoeveel scharen Mij omringen in deze tijd van manifestatie door het menselijk 

verstandsorgaan? Waarlijk, Ik zeg u, na 1950 zullen er weinigen zijn die Mij volgen. 

44 Vandaag begrijp je niet wat ik je zeg, maar daarna zul je het begrijpen. 

45 Aanschouw met uw geest de ladder die voor u oprijst naar de oneindigheid. Het is als een lichtend 

pad dat u uitnodigt om te komen tot de boezem van de Vader, die een boezem is van vrede en 

onuitsprekelijke vreugde. 

46 Ik vond u verloren als schipbreukelingen zonder kompas, als verdwaalde zwervers in de woestijn; 

maar Ik zond u een licht dat u hielp een weg vol hoop, geloof en troost te vinden, die uw geest 

bemoedigde en bezielde met vitaliteit en energie om op weg te gaan naar het beloofde doel. 

47 Aan het einde van de ladder, daar op de top, is een thuis waartoe jullie allen bestemd zijn, maar dat 

jullie moeten bereiken door verdienste, door geloof, door grote liefde en grenzeloze barmhartigheid, door 

hindernissen te nemen, tegenspoed te overwinnen en vijanden te overwinnen, totdat jullie uiteindelijk 

aankomen in het Nieuwe Beloofde Land, dat niet van deze wereld is. 

48 Deze ladder is een rechte weg waar geen valkuilen of labyrinten zijn, waardoor Ik wil dat jullie 

begrijpen dat jullie geen moeilijkheden zullen vinden bij de vervulling van Mijn Wet. 

49 Wandel stevig op dit pad, vecht voor je opstijging, Ik zal je sterk maken. Begrijp het: Als het niet 

is met Mijn macht en Mijn licht - met welke wapens zult gij strijden en u verdedigen? Indien Ik u Mijn 

zwaard van licht niet schonk, waarmede zoudt gij uwe verzoekingen overwinnen? Indien Ik u niet met 

Mijn mantel bekleedde, hoe zoudt gij u dan van uw vijanden kunnen bevrijden? Maar waarlijk, Ik zeg 

jullie, zelfs Mijn bescherming en het licht van Mijn zwaard moeten jullie door jullie verdiensten 

verwerven! 

50 Laat je voetafdrukken zichtbaar blijven op het spirituele pad dat zich voor je opent. Laat hen 

voorbeelden zijn van goede werken, van verzaking, van edele daden, van grote liefde en barmhartigheid 

zonder grenzen. 

51 Ieders lot wordt bepaald door zijn geestelijke taak en zijn menselijke taak. Beide moeten in 

harmonie met elkaar zijn en op hetzelfde doel gericht zijn. Maar waarlijk, Ik zeg u, Ik zal niet alleen 
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rekening houden met uw geestelijke werken, maar ook met de stoffelijke, want ook daardoor kan de geest 

verdienste verwerven, als daarin liefde en barmhartigheid jegens uw broeders aanwezig zijn. 

52 Je zult niet alleen zijn in je omzwervingen; vóór je zijn er vele wezens - sommigen heel dichtbij en 

anderen verder weg - die ook stap voor stap voorwaarts gaan, wakend en biddend voor hen die achter hen 

dwalen. Zij willen niet alleen aankomen of de eersten zijn, maar de weg banen voor hun broeders, opdat 

op een dag de vreugde van de eersten de vreugde zal zijn van allen. 

53 Hoe glorieus is dit pad in Mijn ogen! Hoe verfrist is Mijn Geest wanneer Hij de vooruitgang van 

Mijn kinderen ziet en hun inspanning om op te stijgen, om nieuwe graden van volmaaktheid te bereiken! 

54 Er zijn wezens uit alle werelden en andere sferen, sommige in de geest en andere geïncarneerd, en 

allen vervullen verschillende taken. Het is in het oneindige (buitenwereldse werelden) dat u uw thuis 

maakt, om morgen de vrede van de geest te genieten. 

55 Terwijl gij het doel nog nadert, stilt uw geest, die soms op een storm lijkt, en luistert naar Mijn 

Woord, schenkt er aandacht aan en doorgrondt het, want het is het licht van het baken voor uw verlossing. 

Velen zijn als schipbreukelingen tot Mij gekomen, maar Ik heb hun Mijn vrede gegeven, die als een 

reddingsboot is, en Ik heb hen opnieuw de zee op gezonden om hun afgedwaalde broeders te zoeken. 

56 Hij die de zekerheid had te vergaan en plotseling voelde dat een zachte hand hem uit de afgrond 

redde, begrijpt natuurlijk zijn medemensen wanneer hij hen in dezelfde situatie ziet en hen de hand reikt. 

57 Wie mijn liefde niet kent, zal haar door zijn broeders niet kunnen doen gevoelen; maar wie haar 

zijn leven lang kan voelen, die getuigt van mij en vindt diep geluk in het doen aan zijn broeders wat de 

vader aan hem heeft gedaan. 

58 O geliefde mensen, de Meester wil dat jullie zijn onderricht begrijpen en dat jullie handelen naar 

zijn onderricht. Ik heb jullie gezegd dat Mijn Leer een smalle weg is, want als jullie er aan de ene kant van 

afwijken, verwijderen jullie je van Mijn Wetten van Liefde, en aan de andere kant lopen jullie het gevaar 

in fanatisme te vervallen, wat blindheid en stagnatie betekent. Verleidingen zijn er aan beide kanten van 

het pad, maar het Goddelijke Licht schijnt altijd vooraan aan de horizon, en nodigt je geest uit om op te 

stijgen en de volmaaktheid te bereiken op het rechte en smalle pad van goedheid. 

59 Iemand vraagt Mij in zijn hart: "Is het noodzakelijk om lief te hebben om verlossing te vinden?" 

Maar de Meester antwoordt: Nee, het is niet "dwingend" om lief te hebben om verlossing te vinden, want 

liefde wordt niet onder dwang gegeven, het is de bedoeling dat zij op natuurlijke en spontane wijze 

ontstaat. Degene die deze vraag stelde, deed dit alleen omdat dit gevoel nog niet in hem geboren was; 

maar het zal uiteindelijk in hem ontkiemen en bloeien, en dan zal hij begrijpen dat de liefde in de ziel iets 

is dat bij hem geboren wordt zoals de vruchten van de aarde; dat het de meest natuurlijke zaak is dat hij in 

zijn hart het zaad draagt dat een kiem van leven is. De liefde in de ziel is dus het zaad voor de eeuwigheid. 

60 Jullie hebben het begrepen, discipelen; maar onmiddellijk betwijfelen jullie of deze mensheid 

zichzelf kan redden door liefde, want juist daaraan ontbreekt het haar. Als antwoord zeg ik u dat de liefde 

is als een Goddelijk zaad dat nooit kan sterven, dat verborgen blijft in de geheimste hoek van het 

menselijk hart, en als het nog niet ontkiemd is, dan is dat alleen omdat het niet bewaterd is met het water 

der waarheid; want het water dat het heeft ontvangen is slechts schijnliefde geweest. Egoïsme, 

leugenachtigheid, huichelarij, lege woorden van (voorgewend) "licht", dit is wat het hart van de mensheid 

dag na dag ontvangt. Maar is het mogelijk voor het hart om zich te voeden met iets dat niet de 

levensessentie van de eeuwigheid bevat? 

61 Ik, de Goddelijke Zaaier die de velden met liefde bewerkt om ze leven te geven, kwam om ze te 

bevloeien met Mijn Eigen Bloed, en nu, in dit Derde Tijdperk, zal Ik jullie een ander bewijs geven van de 

kracht en het leven dat het zaad van de liefde in zich draagt. 

62 Toen Ik jullie "arbeiders op Mijn akkers" noemde, was dat niet omdat jullie dat al zijn, maar omdat 

Ik wil dat jullie met Mij samenwerken in deze Goddelijke taak om jullie broeders te redden uit liefde. 

63 Jullie zijn ver afgedwaald, en ik zeg jullie in deze tijd: Stop en rust! Door alle wisselvalligheden 

van het leven ben je trouw gebleven aan mijn spoor. Laat al die bitterheid die je op je levenspad hebt 

ervaren achter je. Wanneer jullie dit zaad (van Mijn Woord) in jullie harten beginnen op te nemen, 

beseffen jullie dat Ik steeds meer aan jullie overgeef en er geen verantwoording van jullie vraag. Maar 

weet dat je de plicht hebt dit zaad in je leven te koesteren, want de dag zal komen dat Ik zal verschijnen als 

rentmeester van Mijn land en zal eisen dat je rekenschap aflegt van je werk. Werk met liefde en ijver, maar 
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ook met eenvoud en natuurlijkheid. Ik wil niet dat ze jullie fanatici noemen, Ik wil niet dat Mijn Werk een 

obsessie wordt in jullie geesten. Geef Mijn waarheid door door ware liefde en vraag er niets voor terug, 

want Ik zal u rechtvaardigheid geven. 

64 Wees blij in de wetenschap dat u een prachtige taak hebt die uw Vader u heeft toevertrouwd, en 

bedenk altijd dat wanneer uw kruis zwaar is, u de Almachtige hebt om u bij te staan. Beklim de steile 

helling, want het is niet per se Golgotha dat jullie wacht, maar de liefde van Mijn Vader. 

65 Kijk toe dat deze openbaring door niemand wordt vervalst. Zuiver uw devoties zoveel u kunt, en 

vergroot uw inzicht en vergeestelijking. Mijn Werk is in alle opzichten volmaakt; maar indien gij ooit iets 

zoudt ontdekken dat gij onvolmaakt acht, weet dan dat deze onvolmaaktheid niet goddelijk, maar 

menselijk is. - Bid voor alle volkeren van de wereld, erkennend hoe zij dag aan dag door pijn worden 

gezuiverd, en hoe zij zich steeds weer door zonde bevuilen. Bid dat het licht in hen moge worden, en dat - 

wanneer zij de tijd erkennen dat zij rein zijn - zij mogen weten hoe zij deze reinheid moeten bewaren. 

Want dan zullen zij waardig zijn mij bij zich te hebben en gevoelig genoeg om mijn aanwezigheid te 

voelen. 

66 Ik zegen alle volkeren - zij die Mij liefhebben en zij die Mij verwerpen - zowel zij die Mij volgen 

als zij die zich van Mij hebben gedistantieerd. Allen zijn geroepen om binnen te gaan in Mijn 

tegenwoordigheid, en vroeg of laat zullen zij de weg vinden die hen zal leiden naar het huis van de Vader 

die liefdevol op hen wacht. 

67 U allen zult aankomen aan de tafel waar "de eersten" zich hebben opgefrist, en u zult ervaren dat er 

genoeg plaatsen en spijzen zijn die ook op u wachten. Pas deze gelijkenis toe op het stoffelijk leven zowel 

als op het geestelijk leven, en gij zult begrijpen dat voor hen die de wetten van het menselijk leven en die 

van de geest vervullen, er geen behoefte is om pijn te voelen. Denk na over deze leer en luister, terwijl u 

zich concentreert op het binnenste van uw hart, naar de stem van uw geweten. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 80  
1 Volk, Ik heb u overladen met Mijn gunsten om u in bedwang te houden en u Mijn Woord te doen 

horen. Ik heb een feest gevierd in deze tijd van gedachtenis, opdat gij, wanneer gij Mijn woord niet meer 

hoort, bereid zijt en uw samenkomsten als een feest van broederschap, waarheen zich haasten zij die deze 

stem niet hebben gehoord en die naar u komen verlangen. Maar wanneer Mijn Woord eenmaal de massa's 

bereikt in al zijn zuiverheid en geestelijke essentie, zullen zij uitroepen: "De Heilige Geest heeft inderdaad 

licht over ons uitgestort!" En zij zullen Mijn leer verstaan, waarin Ik u gezegd heb: "De mens leeft niet van 

brood alleen, maar van elk woord dat uitgaat van 

God komt eraan." 

2 Zij zullen niet langer knielen om te bidden, want zij zullen geleerd hebben hun gedachten omhoog 

te zenden in verlangen naar geestelijke gemeenschap met hun Meester. Uw geest zal sterk worden, in de 

tijd van strijd zal hij onvermoeibaar zijn in het verspreiden van het Goddelijke Woord door werken, 

woorden en gedachten. Hij zal de behoeftigen opzoeken om hem een spirituele boodschap te brengen. Op 

andere momenten zal hij zijn opdracht vervullen in de beslotenheid van zijn slaapkamer, biddend voor zijn 

broeders. 

3 Er komen tijden van pijn waarin veel mensen die denken dat zij bereid zijn om mensen geestelijk 

te helpen, niets of heel weinig kunnen doen, omdat zij zich alleen maar hebben beziggehouden met het 

vullen van het verstand met de geleerdheid en de wetenschap van de wereld, en zij hun hart leeg hebben 

gelaten. 

4 Jullie die Mij horen moeten de weg bereiden voor hen die Mij in geest ontvangen. Het is niet het 

toeval geweest dat hen die Mijn onderricht ontvingen in Mijn Aanwezigheid heeft gebracht, zoals het ook 

niet het toeval zal zijn dat de gaven van de Geest zal ontwikkelen in hen die Mijn Aanwezigheid zullen 

voelen zonder de noodzaak van een menselijke stemdrager. 

5 Gevoeligheid, voorgevoel, openbaring, profetie, inspiratie, zienerschap, genezende gave, innerlijk 

woord - al deze en andere gaven zullen uit de geest voortkomen, en door hen zullen de mensen bevestigen 

dat voor de mensen een nieuwe tijd is aangebroken. 

6 Vandaag twijfelt gij aan het bestaan van deze geestelijke gaven, omdat sommigen ze voor de 

wereld verbergen uit vrees voor haar mening; morgen zal het de meest natuurlijke en mooie zaak zijn ze te 

bezitten. Ik kom tot jullie in dit derde tijdperk omdat jullie ziek zijn in lichaam en ziel. De gezonde heeft 

geen behoefte aan een arts, noch aan de rechtvaardige aan zuivering. 

7 De Liefde van Mijn Vader heeft alle beledigingen vergeten die de mensheid naar Mij heeft 

geslingerd, en Mijn Liefde is onuitputtelijk gevloeid om haar leven te geven. Eeuwen zijn voorbijgegaan 

over vele generaties van zondaars, van broedermoorden, en terwijl de mens meer en meer de hoop verliest 

om verlossing te vinden, kom Ik en blijf Mijn vertrouwen stellen in jullie, omdat Ik weet dat jullie Mij 

uiteindelijk zullen liefhebben. Uw liefde zal u redden in deze tijd. 

8 Vandaag vraagt de Vader niet: Wie is in staat en bereid om het menselijk geslacht met zijn bloed te 

redden? Evenmin zal Jezus antwoorden: Heer, ik ben het Lam dat gereed is om met zijn bloed en zijn 

liefde de weg vrij te maken voor de verzoening van de mensheid. 

9 Noch zal Ik Mijn "Woord" zenden om mens te worden in deze tijd. Dat tijdperk is voor u voorbij, 

en heeft zijn onderricht en vooruitgang in uw geest achtergelaten. Nu heb ik een nieuw tijdperk van 

spirituele vooruitgang ingeluid, waarin jullie degenen zullen zijn die verdiensten verwerven. 

10 Het "Woord" van God, dat Geest, Licht en Leven is, daalde vrijwillig neer uit Zijn Koninkrijk om 

rechtstreeks tot Zijn kinderen te spreken. Christus was een voorbeeld van nederigheid onder de mensen 

wat Zijn lichamelijke natuur betreft; wat Zijn geest betreft was Hij volmaakt. 

11 Toen het laatste moment op aarde was aangebroken voor "Het Lam", sprak Hij tot de Vader met 

dezelfde zachtmoedigheid waarmee Hij Zijn zending aanvaardde: "Alles is volbracht." Dat offer is de 

grootste les van liefde en barmhartigheid die ik de mensheid heb gegeven. Dat Werk was als een zaad dat 

op iedere ziel viel. 

12 Waarom wachten sommigen op de Geest der Waarheid als een mens, om dat offer opnieuw te 

brengen? In deze tijd ben Ik in de geest gekomen, zoals Ik heb aangeboden, om Mijn licht in de vorm van 
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inspiratie onder de mensen uit te storten, opdat zij, verlicht door dat licht, redding zullen vinden door hun 

eigen verdiensten. Lijkt het je moeilijk om lief te hebben en je bij te staan in het leven? 

13 Ik vraag jullie niet om alles achter te laten, zoals Ik vroeg van hen die Mij volgden in het tweede 

tijdperk. Onder hen verlieten sommigen hun ouders, anderen hun metgezellen; zij verlieten hun huizen, 

hun kusten, hun vissersboten en hun netten - dit alles lieten zij achter om Jezus te volgen. Ik zeg u ook niet 

dat het nodig is dat u op dit moment uw bloed vergiet. 

14 Ik heb jullie gezegd dat waar ieder van jullie woont, hij dag na dag veel kan doen. Zoek in het 

binnenste van je wezen de goede kern die Ik in elk van de kinderen van Mijn Goddelijkheid heb gelegd; 

deze kern behoort niet tot het hart, maar tot de geest. 

15 Vergeet niet dat je oorsprong in Mijn liefde ligt. Vandaag is uw hart verhard door zelfzucht, maar 

zodra het weer ontvankelijk wordt voor elke geestelijke ingeving, zal het liefde voelen voor zijn naasten 

en meeleven met de pijn van anderen alsof het uw eigen pijn was. Dan zul je in staat zijn het gebod te 

vervullen dat tegen je zegt: "Heb elkander lief." 

16 Dit is Mijn wapen: dat van de Liefde, dat Ik nooit voor jullie verborgen heb gehouden en dat Ik 

altijd duidelijk laat zien in de strijd tegen de duisternis van de zonde. Wie Mijn soldaat wil zijn, grijp het 

zwaard der liefde. Ik kan dus alleen spreken tot een volk dat eeuwenlang in pijn is gesmeed. 

17 Uw geest heeft bereikt om te worden samengesteld, en het alleen nog hoopt en vertrouwt op mijn 

wil. 

18 In deze tijd kwam Elia als een voorloper om de geest van de mens voor te bereiden op vereniging 

met Mij. Het woord van Elia wekt u op, brengt u in beroering en maakt u waakzaam, want zijn licht is als 

dat van een bliksemstraal. 

19 Jouw geest in deze tijd is in staat te begrijpen wie Elia is. Je hebt je spirituele jeugd al lang achter 

je gelaten. Het zijn het geloof en het voorgevoel die u bewust hebben gemaakt van Mijn aanwezigheid en 

van elk van Mijn openbaringen in deze tijd waarin Mijn Leer de mensen ware grootheid zal geven, niet de 

valse die de wereld geeft, maar die welke voortkomt uit nederigheid en deugd. 

20 Een moeilijke taak wacht op een ieder die zich begeeft en Mij volgt. Zonder kruis kan niemand Mij 

tot voorbeeld hebben; maar waarlijk, Ik zeg u, het kruis dat Ik u op de schouders leg, is niet om u neer te 

drukken, maar om u te ondersteunen op de droevige weg van uw leven. Wie zijn kruis van zich afwerpt zal 

moeten vallen, wie het liefheeft zal het doel bereiken, wie het op aarde draagt tot het ogenblik waarop hij 

zijn laatste adem uitblaast, die zal op dat ogenblik ervaren hoe zijn kruis hem optilt, hem draagt en hem tot 

Mij leidt. Wie door de dood wordt verrast terwijl hij zijn kruis op zijn schouders draagt, hoeft niet bang te 

zijn om in het onbekende te vallen. Er zullen vele mysteries ontrafeld worden die de mens niet kon 

ontcijferen. Denk je dat de Vader liever heeft dat je onwetend bent op aarde? Nee, mensen, ik ben een 

voortdurende openbaring van mysteries voor de mensen. Toch blijven zij blind voor hetgeen is 

geopenbaard en doof voor Mijn stem. 

21 Zij, die in Mij gelooven, weten, dat Ik rein en rechtvaardig ben; maar daar de mensch het kwade 

liefheeft, trekt de onreinheid hem aan en de zonde verleidt hem. Hij verkiest de onbegrensdheid van zijn 

hartstochten boven de verlichting van de ziel. De aantrekkingskracht die de zonde op de mens uitoefent, is 

te vergelijken met die welke je voelt bij het zien van leegte en de diepte van een afgrond. Hoe moeilijk 

lijkt het hem, die gevallen is en Mij niet kent, zichzelf te redden, en hoe gemakkelijk lijkt het anderen 

zichzelf te redden, omdat zij denken, dat als zij op het laatste ogenblik van hun leven hun overtredingen 

belijden, het voor hen genoeg zal zijn vergeving van zonden te verkrijgen en een plaats in het Koninkrijk 

des Heren in te nemen! 

22 Weet dat alleen het water van berouw de vlek wegwast, niet de vrees voor het oordeel; dat wat u 

dichter bij de Heer brengt, de vergelding is van een berouwvolle ziel voor al haar overtredingen. 

23 Allen geloven in Mij, ook al belijden niet allen het, niet allen hebben Mij lief. Geloof niet in de 

atheïst, ik zie geen atheïsten, en ze kunnen ook niet bestaan. Het vlees kan Mij verloochenen, maar niet de 

geest. Kan iemand zijn fysieke vader ontkennen, zelfs als hij hem niet gekend heeft? Evenmin kan de 

geest zijn geestelijke Vader verloochenen, ook al heeft hij Hem niet gekend. Kan er een vrucht van een 

boom zijn die nog niet eerder aan de boom heeft gezeten? 

24 Vanaf het begin der tijden, onderwijs en beoordeel ik jullie met liefde. Indien gij ten onrechte Mijn 

rechtvaardigheid bestraffing of veroordeling noemt, zeg Ik u, dat Ik u met liefde bestraf en oordeel. - Ik 
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spreek zo tot jullie, omdat jullie in een tijd leven waarin het niet langer de vrees voor Mijn gerechtigheid is 

die jullie ertoe moet brengen Mijn geboden te gehoorzamen, maar de wending tot Mijn Liefde, tot Mijn 

Wet, want daarin is de liefde van jullie Vader. Maar als jullie willen dat Mijn wetten jullie niet oordelen, 

leer ze dan door Mijn onderricht en leef ernaar. Hoe zul je van het pad af leven volgens je eigen wil, 

zonder dat de pijn je onverwachts treft? Wie de wetten overtreedt, zal er onmiddellijk door worden 

getroffen. 

Wil je grotere bewijzen van liefde? 

25 Deze natuur die ik jullie heb toevertrouwd is een ware bron van leven en gezondheid. Drink u 

water, en gij zult leven zonder beproevingen; gij zult kracht, licht en vreugde hebben op uw levensweg, en 

uw geest zal zijn bestemming beter vervullen. Hoe kun je beweren gezond van lichaam en ziel te zijn als je 

deze voordelen niet zoekt waar ze zijn? U zoekt de gezondheid van het lichaam op aarde bij de dokter 

wiens hart niet altijd genade kent, en u zoekt de gezondheid van de ziel door u te ontdoen van iets 

stoffelijks om het over te geven tegenover de stem van uw geweten. 

26 Voorwaar, Ik zeg u, de natuur bezit een boezem gelijk aan die van een liefhebbende moeder; 

verfrist u daaraan zolang gij daarin leeft; want ook de ziel heeft deel aan de geneugten van het lichaam, 

door welks bemiddeling de Heer haar zovele en zulke schone liefdesonderrichtingen geeft. 

27 Vandaag leeft de mensheid ver van enige bron van leven, vandaar haar beproeving. Daarom meent 

de wereld, dat Ik Mijn gerechtigheid onder de mensen moet beëindigen, opdat vrede en welbehagen tot 

hen mogen terugkeren. De mens zegt dat hij een ideaal nastreeft, maar ik zeg hem: is het mogelijk dat 

ideaal te bereiken terwijl hij op een pad zonder licht loopt? 

28 De mensen hebben een wereld geschapen naar hun verbeelding, naar hun wil. Ik heb hun die 

gegeven, om hun hun vrije wil niet te ontnemen; maar deze wereld zullen zij zelf vernietigen, als bewijs 

dat zij op drijfzand hebben gebouwd. "Hoe is het mogelijk," zeggen de machtigen, "dat zoveel kracht 

wordt uitgeblust?" En toch, rijken, tronen, scepters, wetenschap en rijkdom zullen vergaan. Een zwakke 

adem, en alleen de geschiedenis zal nog de overblijfselen verzamelen van zoveel valse grootsheid! 

29 Vals noem ik uw wereld, want terwijl uw gezicht lacht, is uw hart - zo niet vol bitterheid, dan toch 

vol van kwade wil. En als gij dit reeds van het menselijk leven hebt gemaakt, wat kunt gij dan zeggen van 

al hetgeen gij hebt gedaan en nagelaten aangaande het leven en de wetten, die uw geest betreffen? U hebt 

toegestaan dat het zo ver verwijderd was van de bron van eeuwig leven, van de waarheid, rechtvaardigheid 

en liefde die in uw Maker zijn, dat, hoewel het de meester in de wereld en boven het materiële zou moeten 

zijn, het een mishandelde en vernederde slaaf is geworden. De geest is zo onderhevig aan de zwakheden 

en neigingen van het lichaam. Het heeft zich uiteindelijk overgegeven vanwege de liefde die het voelt voor 

het vlees waaraan het gebonden is. Ondanks de liefde die de ziel voelt voor de wereld, ondanks het 

buitensporige materialisme dat zij heeft bereikt, is er niemand die niet, al is het maar voor een moment, het 

verlangen heeft gevoeld om voorbij dit leven te gaan naar de Geestelijke Wereld. Er is niemand die hier 

niet reeds een moment van innerlijke verheffing heeft gehad, die niet het bestaan en de vrede van dat leven 

heeft bespeurd. Mijn spirituele openbaringen in deze wereld zijn een uitnodiging voor Mijn Koninkrijk. 

30 De dag zal komen dat de hele mensheid Mijn leringen zal kennen. Velen zullen ze ontkennen, en 

zelfs zeggen dat het de verleider was die deze leringen gaf. Maar als deze worden geloofd en in praktijk 

gebracht door een van Mijn kinderen, zal hij zien hoe zelfs zij die Mij verloochenden goede vruchten 

zullen dragen als een getuigenis van deze waarheid. 

31 Wees gezond van lichaam en ziel en neem als voorbeeld de goede aartsvaders, zij die wisten hoe 

zij hun offer aan de Vader moesten brengen en er behagen in schepten hun plichten op aarde te vervullen. 

Ik spreek tot jullie, mensen, en ik spreek tot de mensheid. Tot u, volk van Israël, spreek Ik, omdat gij, 

hoewel gij naar Mij luistert, niet geheel op den rechten weg wandelt, maar tracht met uw rechtervoet op 

Mijn pad te wandelen, terwijl gij met den anderen ernaast wandelt. 

32 Ik zeg tegen jullie allemaal: Ik ben gezondheid, Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 

33 De geest van Elia leidt jullie in Mijn aanwezigheid en helpt jullie waardig te worden dat Ik tot 

jullie kom. Wijs Elia niet af in deze tijd, zoals gij Christus hebt afgewezen in de tweede tijd en Mozes in 

de eerste tijd. 

34 Bedenk dat Elia het voorhangsel heeft weggenomen waarmee gij vele geheimen bedekt, opdat gij 

de heerlijkheid des Vaders moogt aanschouwen. 
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35 Wees zachtmoedig en gehoorzaam, opdat u uw geest de gelegenheid geeft zijn taak te vervullen. 

Zij is de eigenaar van het licht van ervaring, ontwikkeling en kennis. 

36 De geest wordt in Mij geboren, hij heeft zijn kinderjaren, zijn ontwikkeling en zijn volheid; in 

tegenstelling tot het "vlees" dat veroudert en sterft, neemt hij steeds toe in kennis en in liefde, dat wil 

zeggen in volmaaktheid. Jullie weten dat jullie uit Mij zijn voortgekomen, maar jullie weten niet hoe. Je 

weet ook dat je naar de Vader moet terugkeren, maar je weet niet op welke manier. Dit zijn Mijn hoge 

raadgevingen, zij zijn het geheim dat jullie moeten respecteren. 

37 Ik heb grootheid in de mens gelegd, maar niet datgene wat hij op aarde nastreeft. De grootheid 

waarover ik spreek is opoffering, liefde, nederigheid en barmhartigheid. De mens vlucht voortdurend voor 

deze deugden en keert zich af van zijn ware grootheid en van de waardigheid die de Vader hem als Zijn 

kind heeft gegeven. 

38 Je vlucht voor nederigheid omdat je denkt dat het armoede betekent. U vlucht voor beproevingen 

omdat ellende u beangstigt, zonder te beseffen dat ze uw ziel bevrijden. U ontvlucht ook het spirituele 

omdat u denkt dat het tijdverspilling is om u in deze kennis te verdiepen, niet beseffend dat u een hoger 

licht veracht dan welke menselijke wetenschap dan ook. 

39 Daarom heb Ik u gezegd, dat er velen zijn, die, hoewel zij beweren Mij lief te hebben, Mij niet 

liefhebben, en hoewel zij beweren in Mij te geloven, hebben zij geen geloof. Zij zijn zover gegaan Mij te 

zeggen dat zij bereid zijn Mij te volgen, maar zij willen Mij volgen zonder een kruis. Toch heb Ik hun 

gezegd, dat ieder, die Mij volgen wil, zijn kruis moet opnemen en Mij volgen. Een ieder die zijn kruis met 

liefde omarmt, zal de top van de berg bereiken waar hij zijn laatste adem op aarde zal uitblazen om te 

worden opgewekt tot het eeuwige leven. 

40 Het Geestelijk Leven, waar sommigen naar verlangen, wordt door anderen gevreesd, ontkend en 

zelfs bespot; maar het wacht onvermijdelijk op u allen. Het is de schoot die allen verwelkomt, de arm die 

zich naar u uitstrekt, het Vaderland van de Geest - een ondoorgrondelijk mysterie, zelfs voor de geleerden. 

Maar Mijn mysteries kunnen worden doorgrond wanneer de sleutel die je gebruikt om die deur te openen, 

die van de liefde is. 

41 Begrijp dat vanaf het begin van het bestaan van de mens, de Vader een voortdurende openbaring 

van mysteries is geweest aan het kind. Verheugt u in de gedachte dat als de mens in zoveel eeuwen van uw 

leven (op aarde) de grenzen van zijn wetenschap nog niet heeft bereikt, hij ook eeuwig nieuwe 

schoonheden, nieuwe wonderen, nieuwe wezens, andere werelden zal ontdekken, zodra hij de wegen van 

de vergeestelijking betreedt. Deze nieuwe ervaringen zullen het kind ertoe brengen zijn Schepper met 

steeds grotere volmaaktheid lief te hebben, met een liefde gelijk aan die welke Ik voor jullie heb. Vanwege 

dit grote en luide gevoel dat Ik voor de mensheid heb, ben Ik mens geworden, opdat jullie Mij dicht bij 

jullie zouden hebben. Maar na dat offer zie Ik dat de mensen van deze tijd doof, blind en ondankbaar zijn 

voor die liefde, dat zij voor zichzelf een wereld hebben geschapen waarin zij Mijn geboden, Mijn 

rechtvaardige wetten, Mijn liefdesleer niet behoeven te gehoorzamen. 

42 De afgrond trekt de mensen aan, het verbodene verleidt hen, zij maken op hun eigen manier 

gebruik van hun wilsvrijheid. Voor een mensheid die zo verslaafd is aan passies, winstbejag en aardse 

genoegens, lijkt haar ondergang onvermijdelijk. Het lijkt voor de ziel zeer moeilijk om verlossing te 

vinden, en zij begrijpt niet dat zij in de Goddelijke Gerechtigheid, in de liefde van haar Vader, de weg kan 

vinden waarlangs zij zichzelf kan zuiveren, zich omhoog kan ontwikkelen en verlossing kan vinden. 

43 Alle mensen geloven in Mijn bestaan omdat zij geest hebben en de diepe kennis hebben behouden 

dat Ik besta. Zelfs hij die Mij verloochent, gelooft in Mij, want Mijn aanwezigheid is in hem en in alles 

wat hem omringt. Maar de mens is bezweken voor materiële prikkels en verleidingen. En de duisternis die 

hij zo heeft geschapen, is die welke de mensheid niet in staat stelt de luister te aanschouwen waarmee de 

Heilige Geest haar op dit ogenblik benadert. Maar er zal geen menselijke macht of geest zijn die Mijn 

Macht, Mijn Licht, of Mijn Liefde zal verslaan. Maar wanneer de kinderen snikkend voor de Vader 

komen, zullen sommigen om vergeving vragen en vergeven worden om hun nederigheid; anderen zullen 

Mij vragen: "Vader, waarom hebt Gij Mij gestraft?" Tot hen zal Ik zeggen: "Ik bestraf nooit; jullie hebben 

op jullie weg slechts geoogst wat jullie erin gezaaid hebben. Maar wie Mijn wetten betwist of overtreedt, 

veroordeelt zichzelf op grond daarvan. 
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44 Leef in harmonie met de wetten van de natuur en de geestelijke wetten, en je zult altijd gezond zijn 

in lichaam en ziel. 

45 De mensheid bezit tegenwoordig veel wetenschap, maar heeft daarmee een vreemde wereld 

geschapen die haar scheidt van het natuurlijke, van de bron van het leven, van de natuurelementen die Ik 

haar heb toevertrouwd voor haar behoud en verfrissing. Hoe kan de mens die zo leeft gezond zijn naar 

lichaam en ziel? 

46 De aarde is als een moeder die haar armen uitspreidt om u te omhelzen vanaf het moment van uw 

geboorte; de lucht die u daarop inademt vertoont gelijkenis met Mijn Goddelijke Adem; de majestueuze 

koninklijke ster, in haar pracht als een fakkel van vuur, is een beeld van de Almachtige, want zij is licht, 

warmte en leven. U hebt in uw natuur ook water, dat als de waarheid is, omdat het kristalhelder, 

doorzichtig en zuiver is; het lest de kwellende dorst, zuivert en reinigt; onder haar werking worden de 

velden vruchtbaar en ontkiemen de zaden. Deze vier elementen, verenigd door wetten van Goddelijke 

Wijsheid, vormen in hun eenheid en harmonie uw woonplaats. Om ervan te leven, er bewust van te 

genieten en in volledige harmonie met zijn wetten te leven, heb ik de mens overvloedig begiftigd met alle 

eigenschappen, krachten en zintuigen die nodig zijn voor het leven. 

47 Waarom dan, als jullie zeker weten dat Ik jullie liefheb, Mij onrechtvaardig noemen als jullie door 

eigen schuld lijden en zeggen dat de Vader jullie straft? 

48 Mijn liefde is onveranderlijk, zij kan niet groter worden omdat zij volmaakt is, noch kan zij ooit 

minder worden. Ik heb u daarvan het bewijs gegeven toen Ik u dit leven schonk dat uw toevluchtsoord is 

en dat altijd overvloedig en moederlijk voor u is. Heb je het licht van de zon gemist voor één enkele dag? 

Heeft de lucht je ooit niet verlevendigd? Zijn de zeeën opgedroogd, of hebben de rivieren opgehouden te 

vloeien, welker wateren de ganse aarde wassen? En de planeet in haar omwentelingen, is die ooit onder je 

voeten vandaan ontsnapt om je de leegte in te slingeren? 

49 Ik heb niet gedwaald in wat Ik heb geschapen, maar de mens heeft het pad en het leven dat voor 

hem bestemd is, gemist; maar spoedig zal hij tot Mij terugkeren als de verloren zoon die zijn gehele 

erfenis verkwistte. Met zijn wetenschap heeft hij een nieuwe wereld geschapen, een vals koninkrijk. Hij 

heeft wetten gemaakt, voor zichzelf een troon gesticht en zichzelf een scepter en een kroon gegeven. Maar 

hoe vluchtig en bedrieglijk is zijn heerlijkheid: een flauwe zucht van Mijn gerechtigheid is genoeg om zijn 

fundamenten te doen schudden en zijn hele koninkrijk te doen afbrokkelen. Maar het koninkrijk van vrede, 

gerechtigheid en liefde is ver verwijderd van het hart van de mens, die het niet heeft kunnen winnen. 

50 De genoegens en bevredigingen die het werk van de mensen hun schenkt, zijn slechts denkbeeldig. 

In hun hart knagen de pijn, de rusteloosheid en de teleurstelling die schuilgaan achter het masker van een 

glimlach. Dit is wat men van het menselijk leven heeft gemaakt, en wat het leven van de geest en de 

wetten betreft die daarop van toepassing zijn, deze zijn verdraaid omdat men vergeten is dat er ook 

krachten en elementen zijn die de geest bezielen en waarmee de mens in contact moet blijven om de 

beproevingen en de verzoekingen te weerstaan en om alle hindernissen en tegenslagen op zijn weg naar de 

volmaaktheid het hoofd te bieden. 

51 Dit licht, dat tot iedere geest komt uit de oneindigheid, is niet van de Koninklijke Ster; de kracht, 

die de geest ontvangt van gene zijde, is geen uitstroming van de aarde; de bron van liefde, waarheid en 

gezondheid, die de dorst van de geest naar kennis lest, is niet het water van uw zeeën of uw bronnen; de 

atmosfeer die u omgeeft is niet alleen materieel, het is uitvloeiing, adem en inspiratie die de menselijke 

geest rechtstreeks ontvangt van de Schepper van alle dingen, van Hem die het leven heeft geschapen en 

het bestuurt met Zijn volmaakte en onveranderlijke wetten. 

52 Als de mens een beetje goede wil zou tonen om terug te keren op het pad van de waarheid, zou hij 

onmiddellijk de streling van vrede als een stimulans voelen. Maar telkens wanneer de ziel zich 

materialiseert onder invloed van de materie, bezwijkt zij aan haar klauwen, en in plaats van de meester van 

dit leven te zijn, de roerganger die haar schip bestuurt, wordt zij de slaaf van menselijke zwakheden en 

neigingen, en lijdt schipbreuk in de stormen. 

53 Ik heb u reeds gezegd dat de ziel vóór het lichaam komt, zoals het lichaam vóór de kleding komt. 

Deze materie die je bezit is slechts een tijdelijke kleding voor de ziel. 

54 Niemand is bij toeval geboren, en hoe onbeduidend, onbekwaam en ellendig iemand ook mag 

denken dat hij is, hij is geschapen bij de gratie van het Opperwezen, dat hem even lief heeft als de wezens 
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die hij superieur acht, en hij heeft een bestemming die hem, zoals allen, naar de boezem van God zal 

voeren. 

55 Ziet gij die menschen, die als verschoppelingen door de straten zwerven, ondeugd en ellende met 

zich meeslepend, niet wetende wie zij zijn en waarheen zij gaan? Ken je de mensen die nog steeds in 

bossen leven, overvallen door roofdieren? Niemand wordt vergeten door de liefde van Mijn Vader, allen 

hebben een taak te vervullen, allen bezitten de kiem van de evolutie en zijn op de weg waar verdienste, 

inspanning en strijd de geest stap voor stap tot Mij zullen brengen. 

56 Waar is iemand die, al was het maar voor een enkel ogenblik, niet verlangd heeft naar Mijn vrede 

en bevrijd wenste te worden van het aardse leven? Elke geest heeft heimwee naar de wereld die hij vroeger 

bewoonde, naar het huis waarin hij geboren is. Die wereld wacht op al Mijn kinderen en nodigt hen uit het 

eeuwige leven te genieten, waar sommigen naar verlangen, terwijl anderen slechts verwachten dat de dood 

ophoudt te bestaan, omdat zij een verwarde ziel hebben en zonder hoop en zonder geloof leven. Wat kan 

deze wezens bewegen om te vechten voor hun vernieuwing? Wat zou in hen het verlangen naar de 

eeuwigheid kunnen wekken? Zij wachten slechts op niet-bestaan, stilte, en het einde. 

57 maar het "Licht der wereld" is teruggekeerd, "de Weg en de Waarheid", om u te doen herleven 

door Zijn vergeving, om uw vermoeid gelaat te strelen, om uw hart te troosten en om hem die zichzelf niet 

waardig achtte om te bestaan, Mijn Stem te doen horen die tot hem zegt: Ik heb u lief, kom tot Mij! 

58 Maar zoals Ik in u een verlangen wakker maak naar eeuwigheid en volmaaktheid, zo zeg Ik u ook: 

Denk daarom niet dat Ik wil dat u het stoffelijke leven veronachtzaamt. Interpreteer Mijn leringen niet 

verkeerd. Alles wat geschapen en op aarde geplaatst is, dient jouw geluk. 

59 De aartsvaders en de rechtvaardigen hebben jullie door hun voorbeeld laten zien hoe je op aarde 

gelukkig kunt leven, genietend van de natuurlijke goederen, terwijl je de Geestelijke Wet vervult. 

Neem hen als voorbeeld, en je zult gezond en sterk zijn. Ik wil een sterk volk onder jullie, dat strijdt en de 

waarheid verdedigt. Als ik jullie zou leren je af te scheiden van de natuur, zou die zich tegen jullie keren. 

60 Bij God zijn er geen tegenstellingen, ook al menen de mensen die soms in Mijn leer te vinden. Om 

jullie te helpen ze te begrijpen, heb Ik jullie ogen geopend voor het licht en jullie gezegd: Als jullie de 

gezondheid van jullie lichaam wensen, keer dan terug naar de armen van jullie Moeder, de Natuur, uit wie 

jullie fysieke omhulsel is voortgekomen, in wiens schoot jullie jezelf hebben gewiegd, met wie jullie 

zullen samensmelten wanneer haar binnenkant jullie opnieuw verwelkomt. Ik heb u ook gezegd: Indien gij 

een sterke en gezonde ziel wilt bezitten en de hoop op het verkrijgen van de beloning die Ik u beloofd heb, 

leeft dan Mijn Wet na door de geboden te vervullen die u zeggen: "Gij zult uw God liefhebben met geheel 

uw hart en ziel" en "Hebt elkander lief". 

61 Om Mijn Wet te vervullen is het niet voldoende over Mij te spreken, noch is het voldoende dat 

jullie grote onderzoekers zijn van Mijn Werk om te geloven dat jullie Mijn apostelen zijn; want groter zal 

voor Mij zijn die eenvoudige geest die niet weet hoe Mijn Woord uit te drukken, maar die in plaats 

daarvan weet hoe liefde en barmhartigheid uit te oefenen onder zijn broeders. 

62 In het Tweede Tijdperk waren drie jaren van onderricht en twaalf mensen voor Mij voldoende om 

de mensheid te transformeren. Vandaag de dag zijn vele jaren van voorbereiding en een groot aantal 

discipelen niet genoeg geweest. 

63 De reden is dat je te gehecht bent aan het materiaal. Slechts vijf minuten denk je aan Mij, en de rest 

van de tijd besteed je aan wereldse bezigheden. 

64 Ik geef je nieuwe moed, zodat je niet stopt op je weg naar ontwikkeling. Kijk toe, want spoedig 

zult gij het einde zien van de meesters der wereld, en wanneer zij zich terugtrekken, zullen er geen slaven 

meer zijn. Dan zal de mensheid zichzelf als één familie beschouwen. Een vonk van wederzijdse 

welwillendheid zal uit de harten der mensen ontbranden, en vrede zal tot hen komen. 

65 Verloren zielen, zielen zonder vrede en zonder wet, kom naar voren! Niet duisternis of niets is wat 

jullie te wachten staat, het is de Liefde van Mijn Vader, het is de harmonie van alle werelden en wezens. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 81  
1 Jullie komen op deze dag om het nieuwe verbond te herdenken dat jullie met jullie Vader hebben 

gesloten. In deze tijd van oordeel is Mijn Geest onder u aanwezig om de eerste rekenschap te vragen van 

uw werk, van uw werken, en om u te vragen wat gij gedaan hebt sinds het ogenblik waarop gij Mij 

beloofde Mijn Wet te vervullen: elkaar lief te hebben. 

2 Onder deze schare bevinden zich de "eersten" aan wie Ik de verantwoordelijkheid van de "velden" 

en de "arbeiders" heb toevertrouwd, aan wie Ik het kristalheldere water van broederschap heb gegeven, 

opdat zij de "bomen" daarmee zouden bewateren. 

3 Verwijt je geweten je niets? Is uw mond alleen geopend om raad te geven, te onderwijzen en te 

leiden? Of heeft het zich uitgesproken, als een tweesnijdend zwaard dat rechts en links verwondt? Hebt gij 

het geestelijk pad bewandeld en sporen van eenheid, vrede en goede wil achtergelaten, of hebt gij hem 

slechte voorbeelden ingeprent? 

4 Als Mijn woord soms streng wordt, is dat omdat Ik niet wil dat er valsheid, ondeugd of bedrog is 

in de boezem van Mijn volk. Als degene die een kerk leidt slechte voorbeelden geeft, zullen degenen die 

hem volgen obstakels tegenkomen. In deze tijd van oordeel zal Ik u op elk moment de vrucht van uw 

zaaien voor ogen stellen. Twijfel niet aan Mijn rechtvaardigheid, bedenk van te voren dat Ik bovenal een 

onuitputtelijke bron van goedheid ben. 

5 Ik kan u niet aanzien als kleine kinderen, aan wie alle onvolkomenheden zijn toe te schrijven; want 

uw geest had, toen hij in deze tijd een verbond sloot met Mijn Godheid, reeds een groot deel van de weg 

afgelegd. Hij die een discipel van Mijn Wet was in de Eerste Tijd, en een discipel van het Onderrichtende 

Woord van Jezus in de Tweede Tijd, moet worden als de Meester in het huidige stadium van evolutie. 

6 Ik vertrouw u de goede, aangename en zoete vrucht toe, die leven geeft, opdat zij u het contrast 

moge doen voelen met de bittere smaak en de verwoesting die de vrucht van de boom van het kwaad 

onder de mensen heeft aangericht. 

7 Ik zie de aarde en het water bevlekt met het bloed van mensen, ik zie mensen elkaar negeren alsof 

het wezens van verschillende soorten zijn, en elkaar doden zonder medelijden of medelijden. Deze boom 

van ambitieus machtsstreven en haat is door mensen aangeplant, en zijn vrucht heeft de volkeren van de 

aarde vergiftigd. Laat dit zaad niet in uw midden komen. 

8 Vandaag zou de stem van Jezus niet kunnen opstaan en zeggen: "Vader, vergeef het hun, want zij 

weten niet wat zij doen," want jullie geest draagt de kennis van Mijn Leer van Liefde. 

9 Elia opende de poort naar een nieuw tijdperk, hij bereidde de wegen van de Heer. Hij heeft u 

voorbereid om de eerstelingen van Mijn openbaring en Mijn onderricht te ontvangen. Doorgrondt Mijn 

leer en getuigt er van door uw werken. 

10 In deze tijd wordt het zesde zegel gelost, zijn licht verspreidt zich over de aardbol, zodat de 

mannen en vrouwen die Mijn stem horen op tijd ontwaken en opstaan om te strijden. 

11 Het pad is een, je weet het al. Je moet het volgen, zodat je er nooit van afdwaalt. Het is precies die 

weg die Ik voor jullie heb uitgestippeld sinds jullie uit Mij zijn voortgekomen. In de tegenwoordige tijd 

heb Ik jullie toegestaan bijeen te komen in ontmoetingsplaatsen om Mijn leringen van liefde te horen en 

opdat jullie daarin de schare van de behoeftigen mogen ontvangen die dag na dag aan jullie deur zullen 

kloppen, die de Mijne is. 

12 Hoe zoudt gij u innerlijk op elke nieuwe dag moeten instellen om de behoeftigen te ontvangen? 

Met absolute nederigheid, niet met de kroon en scepter der ijdelheid. 

13 Als dit volk zich geestelijk heeft verenigd, zal ik het aan de hele wereld bekendmaken. 

14 Ik vertrouw u een deel van Mijn Werk toe dat witter is dan de sneeuwvlok en zuiverder dan het 

water van uw bronnen. Ik wil dat je dat zo houdt tot het einde van het pad van de evolutie. 

15 Alsof er in uw hart een bel heeft geklonken, zo hebt gij u vandaag herinnerd dat het een dag van 

genade is, een dag waarop de Meester nederdaalt om met Zijn discipelen te spreken. Mijn Geest verschijnt 

onder u en opent als een boek van wijsheid. Uw geest toont zich voor Mij als een blanco blad, en daarop 

schrijf Ik Mijn onderricht. 
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16 Het Licht van Mijn Geest, uitgestort over alle materie en geest in vervulling van een belofte van de 

eerste tijden, daalt neer op de geesten van deze uitverkorenen, Stem Dragers genoemd, om de Goddelijke 

Instructie voor jullie hoorbaar te maken. 

17 Sommigen ontvangen Mijn verkondiging met geloof, anderen, terwijl zij naar Mij luisteren, voelen 

dat twijfel bezit heeft genomen van hun hart. Doch Ik berisp hen niet, want twijfel zal hen ertoe brengen 

zich in Mijn leer te verdiepen, en daardoor zullen zij uiteindelijk ook geloof vinden. 

18 Een nieuw leven wacht op de mensheid. Het is niet zo dat de natuur wordt omgevormd; de reden is 

dat de mensheid, terwijl zij zichzelf vergeestelijkt door middel van deze leer, alles zal bekijken met de 

ogen van liefde, geloof en barmhartigheid, dat wil zeggen, de mens zal het leven zien door middel van de 

geest. Vandaag, wanneer je ziet wat je omringt, voel en oordeel je met een geest die gericht is op het 

materiële en een zelfzuchtig hart. Dit leven moet u een tranendal lijken, een wereld van zonden, en soms 

zelfs een plaats van straf. Uw ogen ontdekken geen schoonheden, de geest vindt geen plaats voor zichzelf, 

noch voeding of stimulans. Maar als je de geest laat zweven en van bovenaf beschouwt wat je omringt en 

omhult, zul je voor je Vader moeten buigen en bekennen dat je doof, blind en ongevoelig bent geweest 

voor zijn Goddelijke Aanwezigheid, die zich openbaart in alles wat geestelijk of stoffelijk bestaat. 

19 Dan zal de bitterheid van u afvallen, en gij zult de goedheid kennen, die uit alle geschapen dingen 

vloeit, want alles is vrucht van de Goddelijke Boom. 

20 Het lijden dat de mensheid thans ondergaat, komt door het slechte gebruik van haar vrije wil en 

door haar ongehoorzaamheid aan Mijn Wet. Haar laatste vruchten zullen zo bitter zijn dat zij ze ver van 

zich werpt, en dit zal haar ogen openen voor het licht en haar hart tot inkeer brengen. 

21 Maak het lichaam volgzaam en gehoorzaam, zodat het geen belemmering is voor uw geest. 

Onderwerp het totdat je het tot het beste werktuig en de beste medewerker van je geestelijke taak hebt 

gemaakt. Laat het licht, dat het zesde zegel uitstraalt, zowel door de geest als door het vlees worden 

aanschouwd, want gij weet, dat dit licht zich uitstort over alle wezen. 

22 Begrijpt Mijn leer en gij zult Mijn goede discipelen zijn, die, wanneer het uur gekomen is, hun 

broeders zullen zoeken en de openbaring van de Zeven Zegelen zullen brengen. Stop uw schreden niet, 

denkende dat gij Mijn genade niet waardig zijt, wegens de werken uws vleses. Ik heb jullie reeds gezegd, 

dat jullie de onstuimige loop van dit weerbarstige en zwakke schepsel, dat jullie op aarde is toevertrouwd, 

een halt moeten toeroepen en dat jullie in deze strijd verdiensten verdienen om Mijn genade te verkrijgen. 

23 Het is nu niet het moment om je verdrietig te voelen of je te schamen voor je verleden. Onthoud 

alleen dat je je ziel moet zuiveren. Nu is de tijd gekomen om te voelen dat jullie de meest fortuinlijke op 

aarde zijn, omdat jullie het Goddelijk Concert van Mijn Woord horen. Ja, mensen, Mijn Lichtstraal wordt 

inspiratie en menselijke woorden, zodat jullie Mijn Aanwezigheid in deze vorm kunnen hebben. Stop met 

denken aan je verleden, en denk in plaats daarvan aan je toekomst. 

24 Maak je wapens van liefde klaar om met menselijke ideeën en theorieën te vechten. Sterk uw hart 

in het geloof, opdat gij u niet klein, onwetend en zwak zult gevoelen tegenover hen die gij geleerd en 

geleerd noemt, want zij weten misschien iets van wetenschap en godsdienst, maar van Mijn nieuwe 

openbaringen weten zij niets. 

25 Toen Ik jullie om vernieuwing riep, was dat opdat de geest en het hart, eenmaal zuiver, Mijn 

Goddelijk Licht zouden weerspiegelen. 

26 Ik heb gezien hoe velen van u Mijn Woord hebben doorzocht en geoordeeld; toch heb Ik u 

daarvoor niet berispt, omdat Ik weet dat morgen onder hen die Mij oordelen de vurige discipelen zullen 

opstaan. Later zul je onderwijzen op jouw manier en zal je bespot worden. Gedenkt dan de opdracht van 

de Meester, en in plaats van uw broeders te verwijten dat zij twijfelen en bespotten, vergeeft hen, wetende 

dat er onder hen zijn die berouw zullen hebben over hun oordeel en tot geloof zullen komen. 

27 Niemand voelt zich verplicht om mijn soldaat te zijn. 

Volg Mij zodra uw wil vaststaat en uw liefde u drijft om Mijn leringen in praktijk te brengen. De tijd zal 

voorbijgaan, en dan zul je alles begrijpen en waarderen wat de Heer je in dit Derde Tijdperk heeft 

geschonken, en dan zul je pijn voelen omdat je niet begripvol en gehoorzaam bent geweest toen Ik je Mijn 

Woord gaf. Maar ik gun jullie nog enkele korte perioden, zodat jullie je fouten kunnen goedmaken en de 

tijd die jullie verloren hebben, kunnen inhalen. 
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28 Terwijl de wereld jullie aantrekt door middel van jullie lichaam, roept Mijn stem jullie naar de 

geestelijke sferen, die jullie zullen binnengaan zuiver van elke smet en vervuld van licht. Daar zal Mijn 

stem in je geweten klinken en je zeggen of je je taak op aarde hebt volbracht en of je al weer een trede 

kunt stijgen op de ladder naar geestelijke volmaaktheid. 

29 Op de dag die jullie vandaag aan de rust wijden, daal ik neer om mij over jullie te verheugen. Het 

is het moment waarop jullie beter beseffen dat jullie niet van brood alleen kunnen leven, maar dat jullie 

Mijn woord nodig hebben, dat jullie geestelijk voedsel is. Velen van jullie komen om Mij te horen, maar 

jullie geloven niet allemaal in Mijn Aanwezigheid. Sommigen zouden Mij liever zien dan horen door deze 

organen van begrip, of tenminste Mijn stem horen in het Oneindige, in de Geestelijke Ruimte. Maar hoe 

zullen jullie Mij geestelijk zien en horen als jullie geheel gebonden zijn aan de lichamelijke zintuigen? 

Daarom moeten jullie aan jezelf werken, zodat je die hoge geestelijke trilling bereikt, waarvan Ik jullie 

kennis geef via het intellectorgaan van de mens. Na deze tijd van Mijn manifestatie in deze vorm zullen 

jullie in staat zijn Mijn inspiratie te ontvangen van geest tot geest. Dit zal de perfecte geestverbinding zijn. 

30 Je bent verbaasd over de vooruitgang van de wetenschap. Begrijp dat u enkele eeuwen geleden niet 

geloofd zou hebben wat de mens vandaag de dag heeft bereikt door de ontwikkeling van de geest en de 

volharding van zijn materiële natuur. 

31 Waarom zou je je geestelijk niet kunnen ontwikkelen als je volhoudt? Waarom beweert gij dat u 

nieuwe leringen worden geopenbaard, terwijl gij de vroegere leringen nog niet hebt begrepen? 

32 Zij die in Mijn bestaan geloven en de ongelovigen van alle tijden zouden liever hebben gezien dat 

Ik vandaag zichtbaar was voor mensenogen, gematerialiseerd in een of andere vorm. Maar waarom zouden 

jullie Mij een vorm toeschrijven, terwijl Ik niet zo'n vorm heb als een geest? Ik ben zichtbaar en 

aanraakbaar zowel voor de ogen van je lichaam als voor die van je geest, maar het is noodzakelijk dat je 

weet hoe je moet zien. Het is onrechtvaardig van u te zeggen dat God zich verbergt voor uw blik - 

wanneer u zegt dat Ik zelfzuchtig ben omdat Ik Mij niet laat horen of zien door hen die Ik kinderen van 

Mijn Goddelijkheid noem. Ik ben altijd bereid Mijzelf te laten zien, maar omdat jullie je blind achten voor 

het geestelijke, hoewel alles binnen jullie bereik ligt, zijn jullie niet in staat het te zien en worden jullie je 

niet bewust van Mijn aanwezigheid, hoewel jullie Mij aanraken. 

33 In elk tijdperk moest een door God gezondene komen om de mensen te leren hun Heer te zoeken, 

te bidden, Hem aanbidding te brengen, Hem te voelen, te zien, te horen en te interpreteren. In dit tijdperk 

kwam Elia om de weg te bereiden, zodat de menselijke geest de aanwezigheid en openbaring van de 

Heilige Geest kon ontvangen. 

34 Opdat de stem en de stappen van Elia gehoord en gevoeld zouden worden in een wereld die doof is 

voor alle geestelijke openbaring vanwege haar materialisme, heb ik een man voorbereid die, toen hij 

volwassen was in het leven, het licht van die grote Geest door zich heen zou laten schijnen, die hem 

inspireerde, die wonderbaarlijke werken tot stand bracht door zijn bemiddeling, en die de mensheid door 

zijn licht voorbereidde op de komst van een nieuwe tijd. Elia moest de weg effenen waar veel doornen 

waren, veel onkruid, en ook keien. Het was religieus fanatisme, onwetendheid, de vervolging van elke 

inspiratie die als nieuw werd beschouwd. Maar Elia inspireerde wetten, bereidde harten voor en zaaide een 

zaad dat de ontplooiing van een goddelijke openbaring en de geestelijke vervulling van een volk 

bevorderde dat, in de meest verborgen uithoek van de wereld, wachtte op de aangewezen tijd om aan de 

vervulling van hun taak te beginnen. 

35 De man die door Mij was uitgekozen om de stem van Elia te zijn, heette Roque Rojas. Hij 

kondigde de wereld in 1866 aan dat voor de mensheid een nieuw tijdperk aanbrak, dat zou worden 

beheerst door dezelfde Wet die de Heer in de Drie Tijdperken heeft geopenbaard en die ik u steeds heb 

voorgehouden: Heb elkander lief! 

36 Slechts weinigen waren in staat om de aanwezigheid van Gods boodschapper echt te voelen. 

Opnieuw was hij de roepende stem in de woestijn, en opnieuw bereidde hij de harten van de mensen voor 

op de komst van de Heer. Aldus werd het Zesde Zegel losgemaakt, liet de inhoud ervan zich zien, en werd 

het over de mensheid uitgestort als een rivier van gerechtigheid en licht. Zo werden vele beloften en 

profetieën vervuld. 

37 Elia, zoals Jezus en Mozes, verlichtte de ogen van uw geest, opdat gij de Vader zoudt 

aanschouwen. Mozes leerde jullie, "Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf." Jezus zei: "Heb elkander lief." 
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Elia gebood u meer en meer barmhartigheid te betonen aan uw broeders, en voegde er onmiddellijk aan 

toe: "en gij zult Mijn Vader aanschouwen in al Zijn heerlijkheid." 

38 Het is "Het Woord" dat tot je spreekt op dit moment. Ik ben geen mens geworden, maar toch kun 

je overeenkomsten ontdekken tussen Mijn vroegere manifestatie en deze: Zoals de 

Indien de wieg van Jezus arm was en Zijn dood geschiedde aan het kruis der zonde van de wereld, zo kan 

ook de plaats, waar thans het Licht van het Derde Tijdperk is geboren, niet armzaliger en nederiger zijn, en 

het kruis, vanwaar Ik u Mijn laatste woord zal geven, zal de mens zelf zijn, door wie Ik Mijzelf bekend 

maak. 

39 Door deze bemiddelaar, door wie ik tot u spreek, heb ook ik bespotting, geseling, twijfel en 

verwonding ontvangen. Dit was Mijn Wil, want Mijn kruis ben jij nu. 

40 Vandaag vertel ik het je: Aangezien uw ogen geopend zijn voor het licht, erkent u hoe uw wereld, 

haar wetenschap, haar moraal en haar religieuze gemeenschappen het einde van hun bestaan naderen. Van 

dit alles zal alleen de ziel overleven die op de puinhopen van haar voorbije leven zal oprijzen naar een 

nieuw geestelijk tijdperk. 

41 Alle tekenen die zijn voorspeld als aankondiging van Mijn nieuwe openbaring onder u, zijn reeds 

geschied. Zal de wereld wachten op meer manifestaties, en dus blijven wachten op Mijn komst? Zal het 

doen zoals het Joodse volk, dat de profetieën over de komst van de Messias bezat, getuige was van de 

vervulling daarvan, in hun midden de Heiland ontving en Hem niet herkende en nog steeds op Hem 

wacht? Deze ervaring is te zwaar en te smartelijk voor deze mensheid om nog te verstarren in haar 

materialisme. Aangezien de tekenen en de bezoeken vervuld zijn en Ik noch in de synagoge noch in enige 

kerk verschenen ben, vermoedt de wereld dan niet dat Ik Mij weldra op een of andere plaats moet 

openbaren, daar Ik niet tegen Mijn woord kan ingaan? 

42 Discipelen, houdt u aan Mijn onderricht, opdat gij morgen van Mij getuigen zult. 

43 Vrees de ellende niet, zij is slechts tijdelijk, en gij zult er in bidden en het geduld van Job tot een 

voorbeeld nemen. Overvloed zal wederkeren, en dan zullen jullie geen woorden genoeg hebben om Mij te 

danken. 

44 Indien u eens door ziekte terneergedrukt wordt, o gezegende zieken, wanhoop dan niet; uw geest is 

niet ziek. Verheft u tot Mij in het gebed en uw geloof en spiritualiteit zullen u weer gezond maken in het 

lichaam. Bid in de vorm die ik je geleerd heb: geestelijk. 

45 Begrijp dat je het licht van je Meester hebt. Jezus blijft het perfecte voorbeeld voor u om na te 

volgen. Noch voor noch na Hem is er een gelijksoortig voorbeeld in de wereld te vinden. 

46 Jezus, de Christus, is het duidelijkste voorbeeld van onderwijs geweest dat Ik u op aarde heb 

gegeven om u te tonen hoe groot de liefde en de wijsheid van de Vader is. Jezus was de levende 

boodschap die de Schepper naar de aarde zond, opdat jullie de hoge eigenschappen zouden erkennen van 

Hem die jullie geschapen heeft. De mensen zagen in Jehovah een boze en onvergeeflijke God, een 

verschrikkelijke en wraakzuchtige rechter, maar door Jezus heb ik u van uw dwaling bevrijd. 

47 Zie in de Meester de Goddelijke Liefde die mens is geworden. Hij oordeelde over al uw werken 

door Zijn leven van nederigheid, opoffering en barmhartigheid, maar in plaats van u met de dood te 

straffen, offerde Hij u Zijn bloed om u het ware leven te doen kennen, dat van de liefde. Die Goddelijke 

Boodschap verlichtte het leven van de mensheid, en het woord dat de Goddelijke Meester aan de mensen 

gaf werd de oorsprong van religieuze gemeenschappen en sekten door middel waarvan de mensen Mij 

hebben gezocht en Mij blijven zoeken. Maar waarlijk, ik zeg u, zij hebben de inhoud van deze boodschap 

nog niet begrepen. Het is waar dat de mensheid is gaan geloven dat Gods liefde voor zijn kinderen 

oneindig is, omdat Hij in Jezus stierf uit liefde voor de mensen. Zij wordt zelfs innerlijk bewogen door het 

lijden van Jezus voor zijn rechters en beulen, en erkent langzamerhand in de Zoon ook de Vader, maar de 

geestelijke inhoud, de draagwijdte van alles wat de Heer tot de mensen wilde zeggen door die openbaring, 

die begon in een maagd en eindigde in de "wolk" van Bethanië, is tot nu toe niet goed uitgelegd. 

48 Ik moest terugkomen op dezelfde "wolk" waarin "Het Woord" opsteeg naar de Vader om u de 

uitleg te geven en u de ware inhoud te tonen van alles wat u werd geopenbaard met de geboorte, het leven, 

de werken en de dood van Jezus. 
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49 De Geest der Waarheid, die Christus toen beloofde, is die Goddelijke openbaring die de duisternis 

heeft verlicht en de verborgenheden heeft verklaard waartoe het verstand of het hart van de mensen niet 

hebben kunnen doordringen. 

50 Mijn wet is altijd dezelfde; ze is de ene keer niet minder diepgaand dan de andere. Het is uw geest 

die de ene keer het licht van de Heer beter weerkaatst dan de andere keer. Dit hangt af van de ontwikkeling 

die je geest heeft bereikt. 

51 Vandaag vertel ik het je: Het geestelijk banket wacht op u, neem plaats aan de tafel en eet van het 

voedsel. Ik heb u ook de broodvermenigvuldiging geschonken in deze tijd, want duizenden en duizenden 

luisteren naar Mijn woord in vele provincies. 

52 Ik laat u een erfenis na zonder dat uw zonde een reden is om u onwaardig te achten. De poorten 

van Mijn Koninkrijk blijven open in afwachting van hen die hierna zullen komen. Daar hebt gij Mijn 

barmhartigheid voor u, waarvan gij niet verwachtte dat zij zo ver zou gaan, dat zij u zou mededelen. 

53 Nu er gebrek aan liefde is in de wereld - voel de zuivere liefde van uw Meester, zodat u van al uw 

wonden wordt verkwikt. 

54 Als je hart tot Mij komt vol ijdel zaad, onkruid en distels, zal Ik het vergeven, het zuiveren en het 

tot bloei brengen. Ik verwacht alleen dat je naar boven streeft, dan zal ik je alles openbaren wat ik nog in 

gereedheid houd voor je geest. Maar dan, wanneer gij in het bezit zijt van wat ik u beloof, zult gij geen 

catacomben opzoeken om u te verbergen voor de blikken der mensen; integendeel, gij zult naar buiten 

treden in het licht van de dag en in die helderheid deze waarheid onthullen. Open je hart, je verstand en je 

gehoor, zodat je Mijn leringen tot je ziel kunt laten doordringen. 

55 Op welke tijd wacht je om van Mij te leren? Wacht je tot het jaar 1950 om uit je sluimering te 

ontwaken? Nee, Mijn volk, want dan zult u Mijn woord niet meer horen. Het is noodzakelijk dat u tot de 

absolute overtuiging komt dat u in de wereld bent gekomen om uw broeders te dienen. 

56 Jullie kijken elkaar aan en beseffen dat Ik een gemeenschap heb gevormd uit zondaars, uit 

onwetenden, en jullie vrezen dat jullie de beproevingen niet zullen kunnen doorstaan. Toch weet Ik wat Ik 

doe; uw zaak alleen is te geloven, te vertrouwen en gehoorzaam te zijn. De dag zal komen dat jullie Mij 

het zaad zullen geven dat Ik van jullie heb gevraagd. 

57 Mensen, bereid u voor, laat nieuwe menigten tot u komen. Onder hen zullen er zijn die Mijn 

Liefde zal kiezen, opdat Ik door hun bemiddeling Mijn Woord zal verkondigen; want gij weet goed dat het 

niet uw verstand is dat hen kan kiezen. Alleen ik ken het lot en de gaven van elk van hen. 

58 Zuiver je gedachten, richt ze naar boven, zodat je je op dit moment kunt verenigen met de reine 

geesten die dicht bij Mij wonen. Zend een gebed op geïnspireerd door liefde voor God, zelfs door uw pijn 

of wroeging over de overtredingen die u hebt begaan, en ook door dankbaarheid voor de goederen die u 

hebt ontvangen. Dit zal je geest dichter bij de Vader brengen. 

59 Alles wat je omringt is bedoeld om je te zuiveren, maar niet iedereen heeft dat zo opgevat. Laat de 

pijn die je drinkt uit je beker van bitterheid niet onvruchtbaar zijn. Uit de pijn kun je licht winnen, dat is 

wijsheid, zachtheid, kracht en gevoeligheid. 

60 Vrees niet dat je, wanneer je in de geestelijke wereld aankomt, zult moeten denken aan wat je op 

aarde hebt gezondigd. Als jullie je laten reinigen van pijn, en berouw uit je hart barst terwijl je je inspant 

om je overtredingen goed te maken, zullen jullie waardig en zuiver Mijn aanwezigheid binnengaan, en 

niemand, zelfs niet je geweten, zal het wagen om je onvolkomenheden uit het verleden te noemen. 

61 In het volmaakte huis is plaats voor iedere geest, die wacht op de komst van zijn eigenaar in de tijd 

of in de eeuwigheid. Op de ladder van liefde, barmhartigheid, geloof en verdienste, zullen jullie één voor 

één Mijn Koninkrijk binnengaan. 

62 Toon voor uw kinderen goede voorbeelden die als staf zullen dienen op hun weg om hun opgang 

naar Mij voort te zetten. Beschouw hen niet als geestelijk onbelangrijk omdat u hen ziet als kinderen in 

lichaam. Observeer hen, en je zult zien dat hun vaardigheden meer ontwikkeld zijn dan de jouwe. Zij 

zullen door u Mijn leringen leren, maar daarna zullen zij u leren die te doorgronden. 

63 Jullie, die nu jong zijn, zullen, wanneer jullie oud geworden zijn, veel wonderen hebben 

meegemaakt door de nieuwe generaties van spiritualisten. 
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64 Ik zeg tegen de vaders van de gezinnen dat zij, zoals zij bezorgd zijn over de materiële toekomst 

van hun kinderen, ook bezorgd moeten zijn over de geestelijke toekomst, wegens de zending die zij in dit 

opzicht aan de wereld hebben meegegeven. 

65 Bedenk dat deze wezens, voordat zij in het vlees kwamen, reeds voor u gebeden hebben; zij 

beschermden u en stonden u bij in uw strijd om het leven. Het is nu aan u om hen te steunen bij de eerste 

stappen die zij geleidelijk op aarde zetten door middel van het zwakke vlees. 

66 Kom tot Mij, discipelen. Hier is vrede, niet de pretentie die de wereld je geeft, maar die welke uit 

Mijn Geest vloeit. Vul er uw hart mee, opdat gij Mij hoort en verstaat en dan Mijn leer in praktijk brengt. 

67 Een bepaald aantal harten is toegewezen aan elk van mijn werkers. Het is het land dat ieder van 

hen moet bewerken, zodat het vrucht draagt en hij Mij uiteindelijk een rijke oogst kan tonen. 

68 Niemand zou een tempel kunnen bouwen zoals ik die in jouw geest bouw. De liefde van de 

Universele Schepper bouwt dit heiligdom met oneindig geduld. Deze tempel zal onverwoestbaar zijn, en 

terwijl de door mensenhanden gemaakte tempels steen voor steen afbrokkelen onder invloed van de tijd en 

de stormen, zal deze onwankelbaar standhouden, want zijn fundamenten zullen verankerd zijn in uw geest, 

en zijn torens zullen het rijk der hemelen raken. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 82  
1 Waarom voelen sommige van Mijn kinderen zich onwaardig om Mij Vader te noemen? Kom tot 

Mij, zondaars, laat je last van pijn achter je. Hef je gezicht op en kijk naar Mij, Mijn liefde maakt je 

waardig. Als ik jou niet vergeef, wie zal jou dan vergeven? 

2 Jullie hongerden naar vrede, want jullie geweten verweet jullie je fouten, totdat jullie tot de 

openbaring van Mijn woord kwamen en jullie geween jullie rein waste. Alleen Ik weet tot wie en tot wie 

Ik op deze wijze spreek, en alleen zij weten tot wie deze woorden gericht zijn. 

3 Lange tijd hebben jullie Mijn naam niet gezegend; jullie kwellingen en lijden deden jullie geloven 

dat jullie in een hel zonder einde waren. De reden is dat jullie ogen gesloten waren voor de waarheid, dat 

licht dat jullie overal Mijn aanwezigheid toont. De heerlijkheid van de natuur die u omgeeft was voor u 

niet genoeg, noch de wonderbaarlijke wijze waarop het dagelijks brood aan uw lippen kwam, om in Mijn 

zegeningen te geloven. Je zag alleen duisternis in je omgeving, en alleen het vuur van je lijden voelde je. 

Maar toen je bijna instortte, kwam de Goddelijke Helper om je op te tillen, om je te helpen je kruis te 

dragen. 

4 Je ogen openen zich meer en meer voor een leven van licht en geloof. Met heel je hart zeg je tegen 

Mij: Heer, hoe blind was ik, hoe verstoord was mijn hart! Vandaag, bij elke bocht en op elke plaats, zie ik 

uw aanwezigheid en voel ik uw zegeningen. 

5 Waarlijk, Ik zeg u, juist zij die veel geleden hebben en Mij dikwijls hebben verwond, zullen Mij 

het meest vurig liefhebben, een offerande aan Mijn Goddelijkheid zal voortdurend uit hun hart vloeien. 

Het zal niet gaan om materiële gaven, noch om psalmen, noch om aardse altaren. Zij weten dat de meest 

verheugende offergave en verering voor Mij de werken van liefde zijn die zij voor hun broeders doen. 

6 Geliefde kinderen, die tot Mij gekomen zijn als de verloren zoon, vergeet niet de liefde waarmee Ik 

jullie ontvangen heb en de nederigheid waarmee jullie hier gekomen zijn; het zou treurig zijn als jullie 

ijdel zouden worden tegenover jullie broeders zodra jullie je weer rustig voelen in het leven, of egoïstisch 

tegenover hen die jullie zullen zoeken om van jullie iets te vragen van wat jullie vandaag bezitten, want 

dan zouden jullie ondankbare kinderen zijn in Mijn ogen. Waak en bid altijd, opdat u niet in verzoeking 

komt. 

7 Begrijp, geliefde discipelen, dat dit bestaan dat jullie vandaag genieten een goede gelegenheid is 

om je ziel naar boven te laten evolueren. Voor sommigen zal dit de laatste incarnatie zijn, anderen zullen 

naar de Aarde moeten terugkeren. - Dit is het juiste moment om op deze manier tot u te spreken; laat 

niemand aanstoot nemen of zich verwonderen. 

8 Jezus openbaarde u in die tijd vele onbekende leringen en verrichtte vele werken die aanvankelijk 

verwarring stichtten, maar die later als ware Goddelijke openbaringen werden erkend. Neemt acht op 

hetgeen zojuist is gezegd, opdat gij in deze tijd niet roekeloos oordeelt zonder eerst Mijn leringen grondig 

te hebben bestudeerd. 

9 Indien de mensheid in staat was geweest de profetieën van het Eerste en het Tweede Tijdperk te 

doorgronden, zou zij niet in verwarring zijn geraakt bij het aanschouwen van de verwezenlijking van 

hetzelfde. Hetzelfde gebeurde in het Tweede Tijdperk, toen de Messias onder de mensen werd geboren, 

net zoals het nu gebeurt nu Ik in de Geest ben gekomen. 

10 De betekenis van Mijn onderricht is in beide tijden dezelfde. Het bereidt u voor om van dit leven 

een liefdevol, hoewel vergankelijk, thuis te maken, waar mensen elkaar als broeders zullen beschouwen en 

behandelen, en zij elkaar de warmte van ware broederschap zullen tonen. - Bereid ook de ziel voor om na 

dit leven die werelden of woningen binnen te gaan die de Heer voor Zijn kinderen in petto heeft. Mijn 

wens is dat wanneer je ze bereikt, je je niet vervreemd zult voelen, maar dat je door je vergeestelijking en 

innerlijke kennis alles wat je tegenkomt zult aanschouwen, alsof je er al eerder geweest was. Er zal veel 

waarheid in zitten als u reeds in contact staat met het geestelijke hier door middel van gebed. 

11 Open je geestelijke ogen totdat je de schittering van het licht ziet dat Mijn waarheid uitstraalt, 

zodat je je niet in duisternis gehuld voelt wanneer je naar het andere huis overgaat. 

12 Onder zovele woningen als het huis des Vaders bezit, is er niet één wereld van duisternis, in allen 

is Zijn licht; maar als de zielen daar binnengaan met een blinddoek over hun ogen vanwege hun 

onwetendheid, hoe kunnen zij dan die heerlijkheid aanschouwen? 
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13 Als je een blinde man hier in deze wereld vraagt wat hij ziet, zal hij je antwoorden: alleen 

duisternis. Niet omdat het licht van de zon er niet is, maar omdat hij het niet kan zien. 

14 Besef dat de liefde waarmee Ik jullie Mijn onderricht geef zeer groot is, ook al is het aantal van 

hen die bijeenkomen om Mij te horen klein. 

15 Onder u zijn er die zullen getuigen dat dit de Derde Tijd is waarin de Heilige Geest door het 

geweten tot alle mensen spreekt. 

16 Onder deze scharen zijn de geesten die in andere tijden behoorden tot de stammen van Israël, die 

"het volk van God" werden genoemd, omdat hun de Wet en de Openbaringen waren toevertrouwd om 

deze over de wereld te verspreiden. Sommige van deze wezens komen voor de laatste keer naar de Aarde 

om een missie te voltooien en een spirituele reparatie af te ronden. In hun opstijging zullen zij de treden 

vormen waarop hun broeders kunnen opstijgen, die (voorlopig) nog in de Aardvallei verblijven. 

17 Het licht en de liefde die Mijn Woord bezit, heeft het wonder verricht dat zuivere en mooie 

bloemen uit het slijk doen ontspruiten; zorg ervoor dat uw ziel zich vol zuiverheid en licht van uw lichaam 

losmaakt wanneer het stof der aarde wordt. 

18 O geesten, die pas Mijn Leer ontvangen, weest nederig en gehoorzaam, wanneer gij eenmaal in 

Mijn tegenwoordigheid zijt gekomen, en laat alleen Mijn Wil voor u geschieden! Vele malen zijn jullie op 

aarde geïncarneerd omdat jullie de Vader daarom vurig hebben verzocht. Nu zeg Ik je dat je Mij er niet 

meer om moet vragen. Laat Mijn wil voor jou geschieden. 

19 Telkens wanneer gij naar de wereld zijt gekomen omdat Ik het u beval, heb Ik van u bij uw 

terugkeer een onverbiddelijk verslag van uw werken geëist. Wat zal er gebeuren als jullie terugkeren nadat 

jullie gekomen zijn (op aarde) omdat jullie het de Heer gevraagd hebben? Hoe zal je proces eindigen, en 

hoe zal je antwoorden? 

20 Gij verwondert u, wanneer gij naar mijne onderrichtingen luistert, en in uwe harten zegt: Hoe 

volmaakt is de onderrichting van den Meester. Ik zeg u dat zij nog klein zijn, want zij hebben allen tot doel 

onvolmaakte wezens te corrigeren en te vormen. Wanneer u geestelijke volmaaktheid hebt bereikt, dan 

zult u het Woord van God in zijn volheid horen. 

21 Door het menselijk orgaan van de geest heeft jullie geest nu de tijd van Mijn nieuwe openbaring 

beleefd, en daardoor voelen jullie Mijn Goddelijke aanwezigheid. Mijn manifestatie is weer die van de 

Meester geweest, Ik ben het die jullie de onderrichting geef, maar Ik heb ook dienaren die jullie daarna de 

ontvangen onderrichting uitleggen. Zij zijn geen mensen, want waarlijk, Ik zeg u: op aarde is er niemand 

die Mijn nieuwe openbaringen juist kan interpreteren. Het is de geestelijke wereld van licht, die u te hulp 

komt, opdat gij niet ten prooi valt aan dwaling, noch nieuwe geheimen vormt uit leringen, die zo helder 

zijn als het licht van de dag. 

22 Alles is in gereedheid gebracht voor de verwezenlijking van dit spirituele werk. Niet alleen je geest 

is voorbereid om deze weg te gaan, maar ook je vlees, de aarde waarop je loopt, de omgeving om je heen, 

alles is voorbereid opdat Mijn Licht zou schijnen in het diepst van je wezen. 

23 De ziel reinigde zich aan gene zijde van de vlekken die zij in vorige incarnaties had opgelopen, het 

lichaam waste zich in pijnen en tranen, de aarde herwon van de mensen haar oorspronkelijke zuiverheid, 

en de omgeving werd doordrenkt met smeekbeden en gebeden. Op de ladder der volmaaktheid daalde de 

Heer tot Zijn volk af en bereikte de trede waar gij u bevondt, en van daar deed Hij u Zijn stem horen door 

Zijn boodschappers en stemdragers. 

24 Hoeveel leringen, hoeveel instructies heb Ik jullie niet gegeven vanaf het moment dat Ik jullie Mijn 

eerste manifestatie gaf. Door hen, volgens Mijn Wil, zult gij tot het inzicht komen dat Ik de mensen niet 

scheid, maar verenig. Tot jullie die een religieuze gemeenschap belijden, zeg Ik: Lees Mijn Boek van 

Goddelijke Liefde en Wijsheid, opdat jullie leren verenigd te zijn in de geest met al jullie broeders, 

ongeacht geloofsovertuiging, godsdienst of ideologie. 

25 Dit zal in het begin moeilijk voor u zijn, maar wanneer u deze leer eenmaal begrepen hebt, zult u 

zich in werkelijkheid met alle mensen vereenzelvigen, omdat u een geest zult voelen trillen in het 

binnenste van elk van uw naasten, die, omdat hij een kind van God is, uw broeder moet zijn. 

26 Leer, geliefde mensen, opdat gij de discipel van het Derde Tijdperk zult worden, die zich 

onderscheidt door zijn vergeestelijking. 
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27 Denk na, en gij zult begrijpen dat gij in de juiste tijd leeft om Mijn Leer te bestuderen. Kom 

discipelen, kom tot Mij, want Ik zal de last van jullie kruis verlichten. Ik zal jullie helpen om de plaats te 

veroveren die voor ieder van jullie is bestemd in het beloofde land. 

28 Voel Mijn liefde in je wezen, zodat je begrijpt dat Ik besta en voel de Goddelijke wens om je te 

redden. Mijn licht is uitgestort over de gehele mensheid, want geen schepsel kan aan Mijn blik 

ontsnappen. 

29 Wat zou er van de mensen worden als Ik hun Mijn geestelijk licht zou ontzeggen in de 

tegenwoordige tijden van beproeving en pijn? Duisternis zou hun verstand vertroebelen, hun denken zou 

in verwarring vervallen, en - eenmaal zonder hoop - zou de mensheid de dood tegemoet snellen en in de 

afgrond omkomen. Maar als de mensen, ondanks de chaos waarin zij zwoegen, heimelijk een hoop op 

redding koesteren, dan is het omdat Mijn Goddelijk Licht hen vertrouwen inboezemt door middel van hun 

geest en hen leert alles te verwachten van de oneindige macht van de Almachtige God. 

30 Waarlijk, Ik zeg u: Mijn woord zal het karakter van uw tegenwoordige wereld en uw gehele leven 

veranderen. Voor de mensen van deze tijd zijn de wereld en zijn genoegens de zin van hun leven. Maar 

spoedig zullen zij de geest meer waarderen dan het lichaam, en het lichaam meer dan de kleding, en in 

plaats van wereldse heerlijkheden na te jagen, zullen zij de onsterfelijkheid van de ziel zoeken. 

31 In het begin zal er fanatisme zijn ter wille van het geestelijke, het streven ernaar zal tot het uiterste 

worden doorgevoerd; maar daarna zullen de harten tot rust komen en zal de vergeestelijking vol waarheid 

en zuiverheid tot bloei komen. 

32 Wanneer gij naar de wereld kijkt, terwijl zij geschokt wordt door oorlogen, wegkwijnt van honger, 

of geschokt wordt door het geweld van de natuurkrachten, dan zijn er altijd die zeggen dat het Mijn 

gerechtigheid is die de mensheid vernietigt; maar waarlijk, Ik zeg u dat Ik niet gekomen ben om u te 

vernietigen, maar om u te redden. Zij die geloven dat hun leven slechts in hun stoffelijk lichaam is 

geworteld, en die niet geloven in het voortbestaan van de ziel, zien hun stap naar de andere wereld als het 

einde van hun bestaan, en beschouwen Mij daarom als onverbiddelijk en wreed. 

33 Als u maar zou begrijpen dat het vaak nodig is aan de wereld te sterven om in het geestelijke 

verder te kunnen leven, en dat soms alleen een hevige pijn of een wrede dood in staat is een ziel die in 

materialisme verslapt is, wakker te schudden. 

34 Wat weet je van leven en dood? Wat weet je van de geest? Zeer weinig, en juist daarom leer ik u, 

opdat gij moogt weten hoe te leven in harmonie met de heerlijkheid van het leven dat u omringt. 

35 In deze tijd is er honger in de wereld, honger van het lichaam en van de ziel. Jullie worden meer 

gekweld door dat van het lichaam en dit doet jullie tot Mij zeggen: "Heer, in vroegere tijden hebt U het 

manna van de woestijn op Uw volk doen neerdalen, opdat zij niet zouden omkomen. Daarna vertrouwde 

Gij hun een land toe dat rijk was aan zegeningen; uit het water van Jakobs bron dronken zijn kinderen en 

zijn kleinkinderen en vele andere geslachten; en toen Gij naar de wereld kwam om met Uw woord te 

onderwijzen en de scharen naar de woestijn bracht, hadt Gij medelijden met hun vermoeidheid en hun 

honger, en hebt Gij wonderen verricht opdat zij brood en vis te eten zouden hebben. Waarom bent U 

vandaag niet bewogen door onze honger en ellende, terwijl U ons zo ziet lijden om dagelijks brood te 

krijgen?" 

36 Als ik u zou zeggen dat het antwoord op al deze vragen in uw geweten aanwezig is, zou u het niet 

geloven. Daarom moet ik tot u spreken en u zeggen dat ik u niets heb ontnomen van wat ik u in de wereld 

heb gegeven voor uw onderhoud en levensonderhoud. Alles is er, maar als het niet iedereen bereikt, is het 

omdat je die zaden hebt bewaterd met egoïsme en verdorvenheid in plaats van met de regen van 

broederschap. 

37 Daarom is het noodzakelijk dat een licht van gerechtigheid op de zielen neerdaalt, en dit is mijn 

inspiratie, die in deze tijd op ieder mens wordt uitgestort. 

38 Wanneer de mensen moe worden van de bittere vruchten die zij hebben voortgebracht en hun ogen 

op Mij richten, zullen zij ontdekken dat het Geestelijk Leven en de stoffelijke natuur nooit hun vruchten 

hebben verloochend aan de kinderen van de Heer. Zij zijn aanwezig in elk schepsel, en het is de mens die 

zijn ogen van het verstand en zijn voorgevoel voor het eeuwige leven heeft gesloten. Dan zullen zij die 

vroeger lasterden, bekennen dat er in de woestijn van dit leven nooit gebrek aan manna is geweest, dat de 
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bron van Jakob nog steeds kristalhelder water geeft, en dat de Heer dag aan dag een wonder verricht, zodat 

de mensheid niet omkomt van honger of dorst. 

39 Wanneer de geest van de mens zijn ogen opent voor het licht, zal hij een nieuw leven aanschouwen 

in het leven zelf, dat hij tot dusver dacht goed te kennen en dat hij in werkelijkheid nooit naar waarde heeft 

kunnen schatten. 

40 Ik kom tot u als de Goddelijke Geneesheer die zich wendt tot hen die ziek zijn van lichaam en ziel 

om hen in hun verloren gezondheid te herstellen. Ik wek hen tot nieuw leven die voor de waarheid en voor 

het ware leven zijn gestorven. Mijn barmhartigheid is bereid de tranen te drogen van hen die veel hebben 

geweend. Ik zal hen allen zalven met één enkele genezende balsem, die van de liefde. 

41 Welkom zijn de armen, de wenenden, en zij die honger en dorst lijden voor gerechtigheid op aarde, 

en die alles verdragen met geduld, want Ik zoek hen om hun overgave en geloof te belonen. 

42 Deze periode is een gelegenheid om de opwaartse evolutie van de geest te bereiken. Alles, zelfs het 

lijden, is werkzaam om de mensheid af te keren van het materialisme dat haar tot slaaf heeft gemaakt. 

43 zullen de mensen de Heilige Berg bestijgen, op de top waarvan zij Mij zullen ontmoeten; maar 

vóór hen zal Ik reeds een nieuwe Calvarieberg hebben afgelegd in de harten van de mensen, en Ik zal nog 

eenmaal aan het Kruis van Mijn Missie genageld worden. 

44 Op zonden, haat en ondeugden zal Ik geen nieuwe wereld bouwen, Ik zal bouwen op stevige 

fundamenten van vernieuwing, ervaring en berouw, Ik zal alles in u veranderen. Zelfs uit de duisternis zal 

licht voortkomen, en uit de dood zal ik leven scheppen. 

45 Ook al hebben de mensen de aarde verontreinigd en ontheiligd - morgen zullen zij met hun goede 

werken dit tehuis waardig maken, dat erkend zal worden als het land van belofte, waarheen zij zullen 

komen om nobele taken te volbrengen. Wie kan dan nog twijfelen aan de verandering van de wereld? 

46 Ik zeg u: Indien deze mensheid, wegens haar verdorvenheid, haar afkeer van gerechtigheid en 

goedheid, nog meer tegen Mij zou zijn, zal Ik vol heerlijkheid op haar weg verschijnen, zoals Ik deed voor 

Saul, en Ik zal hen Mijn stem doen horen. Dan zullen jullie zien hoe velen van hen, die Mij zonder het te 

beseffen hebben vervolgd, getransformeerd en verlicht op weg zullen gaan om Mij te volgen op de wegen 

van goedheid, liefde en rechtvaardigheid. Tot hen zal ik zeggen: Stop, reiziger, en drink uit deze bron van 

kristalhelder water. Rust uit van de moeilijke levensreis die ik je heb opgelegd. Vertrouw Mij uw smarten 

toe en laat Mijn blik diep in uw ziel doordringen, want Ik wil u met genade vervullen en u troosten. 

47 Wie van u zou zijn Meester kunnen zeggen dat hij geen verdriet draagt, dat hij vrede in zijn hart 

heeft, dat hij getriomfeerd heeft in dit leven vol strijd en bezoekingen? Ik zie u oversteken in een zee van 

beproevingen, en daarom wil ik u bemoedigen. Leer te lezen in het boek des levens, dat Ik u voor altijd 

heb voorgehouden, want morgen zult gij meesters zijn. Ieder van u zal Mij tot voorbeeld nemen en de wet 

vervullen om gezond te zijn in ziel en lichaam. Jullie zullen op je weg vele leringen tegenkomen die jullie 

niet tot Mij zullen leiden; Ik zal jullie de rechte weg wijzen, de kortste weg, die van de vergeestelijking. 

48 In het Tweede Tijdperk gaf Ik u Mijn woord voor slechts drie jaar, en in die tijd bereidde Ik Mijn 

discipelen voor. In dit Derde Tijdperk heb Ik vele jaren langer tot jullie gesproken, maar Mijn discipelen 

zijn niet vooruitgegaan, noch hebben Mijn apostelen de wereld verlaten om Mij te volgen. 

49 Wie Mij wil volgen, doet gewone sandalen aan zijn voeten en neemt geen tweede reistas mee, want 

op Mijn weg zal het hem aan niets ontbreken. 

50 Ontwikkel uw geestelijk zicht, zodat u in de Derde Era kunt zien wat er in de geestelijke regionen 

gebeurt. Dan kun je aan de wereld verkondigen dat ik ben gekomen om iedere geest te verlichten. Bereid 

je innerlijk voor, opdat je Mij zult voelen en begrijpen hoe je kunt ontvangen wat Ik je geef. Ik zal een 

boek nalaten aan de mensheid, en elk van de bladzijden zal een bewijs van liefde zijn. Gij zult dit boek 

verenigen met de vroegere geschriften van Mozes en Mijn apostelen, en de werken van Mijn discipelen 

van alle tijden zullen ook in dit boek geschreven worden, dat Mijn wijsheid zal bevatten. 

51 Als jullie Mij nog geen grote oogst kunnen schenken, bid dan en vraag Mij om kracht. Waak, 

opdat uw lamp helderder schijnt en uw weg verlicht. Ik heb u zien wenen toen u ondervond dat de 

hindernissen u niet toelieten te werken. Je hebt tegen me gezegd: "Meester, maak ons pad vrij van 

doornen, zodat we vooruit kunnen." - Maak uw lichaam, dat Ik u gegeven heb, liefdevol volgzaam, en toon 

u niet zwak of afwijzend. Zeg Mij niet dat jullie zwak zijn, want Ik heb jullie sterk gemaakt. Zeg niet dat 

de vervulling van je missie een opoffering is. Werk met liefde, en je werken zullen opgeschreven blijven. 
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Beklim de berg van volmaaktheid tot je Mijn Aanwezigheid vindt. Leun op de staf die Elijah je aanbiedt, 

kijk naar zijn voorbeeld. Hij, belichaamd door een bejaarde man, leunend op een staf, rust geen ogenblik, 

is altijd op zoek naar zijn verloren schapen om hen te redden en hen binnen te leiden in Mijn 

Aanwezigheid. Zijn geest wankelt niet in het aangezicht van ongehoorzaamheid en recalcitrantie, zijn ijver 

en volharding wankelen niet. Zo zullen jullie ook zijn. Ga op weg en wees niet bang voor de wereld of 

verleiding. Wees sterk door de Geest die ik je gegeven heb. 

52 Vele stukken land zijn reeds voorbereid en wachten op de arbeiders, maar zij hebben nog niet 

geleerd hun werk te doen. Wanneer jullie voor het eerst de volle betekenis van jullie opdracht voelen, 

zullen jullie gewillig de weg opgaan en jullie bestemming vervullen. Stel in die tijd geen grenzen aan de 

actieve naastenliefde, maar ga ook niet zover als zelfopoffering; u zou vermoeid kunnen raken en het kruis 

verlaten. 

53 Wanneer je de zieken hebt genezen en hun duistere gedachten hebt verwijderd, zal hun slapende 

geest ontwaken en opstaan tot een nieuw leven. Ik zal u altijd beschermen wanneer u leeft binnen Mijn 

Wetten, want de wetenschappers zullen u benaderen en u ter verantwoording roepen voor het genezen van 

zieken zonder een doctorstitel te hebben behaald in de scholen van de wereld, en de mannen die het lot van 

uw natie besturen zullen u eveneens vragen wat uw Wet is, en u zult dan spreken over Mijn manifestatie in 

deze tijd en Mijn openbaringen. 

54 Getuigt van Mijn onderricht, verheerlijkt Mijn naam door uw werken, en uw offerande zal tot Mij 

komen. 

55 De zieken, de melaatsen, de bedroefden zullen tot Mij komen, zij die geen vrede in hun hart 

hebben, en ook zij die gezondigd of gelasterd hebben; allen zal Ik genezen naar lichaam en ziel. 

56 Voorwaar, Ik zeg u, dat de zieke die zou weten hoe een van Mijn Woorden des Levens te bewaren, 

te doorgronden en in praktijk te brengen, gezond zou worden omdat hij een druppel van Mijn Goddelijke 

Balsem in zijn hart zou bewaren. 

57 Ik heb jullie bewijzen gegeven van Mijn macht en Mijn liefde, opdat jullie vol vertrouwen de weg 

zouden gaan. Ontvang deze boodschap van hoop, opdat u sterk zult zijn in deze tijd waarin de zonde zich 

als een besmettelijke ziekte heeft verspreid. 

58 Een lepra van niet-lichamelijke aard heeft zich over de aarde verspreid, die harten aantast en geloof 

en deugd vernietigt. Bedekt met geestelijke vodden leven de mensen voort, wetende dat niemand deze 

ellende kan ontmaskeren, omdat de mensen niet verder zien dan de materie. Maar het uur van het geweten 

nadert, dat is hetzelfde als wanneer men zou zeggen dat de dag des Heren, of zijn oordeel, voor de deur 

staat. Dan zullen sommigen zich schamen en anderen zich bekeren. 

59 Zij die deze innerlijke stem horen, brandend heet en onverbiddelijk, zullen in zich het vuur voelen 

dat verteert, dat vernietigt en zuivert. Dit vuur des oordeels kan niet worden weerstaan door zonde, noch 

door iets dat niet verfoeilijk is. Alleen de ziel kan het weerstaan, want zij is begiftigd met goddelijke 

kracht. Daarom zal het, wanneer het door het vuur van zijn geweten is gegaan, opnieuw opstaan, gezuiverd 

van zijn gebreken. 

60 Dikwijls heb Ik in het verleden tot u gesproken over dit vuur, dit oordeel, deze verzoening; maar 

de allegorieën waarmee deze leringen werden voorgesteld, vatte gij in stoffelijke zin op, en uw 

verbeelding ontwaarde de werkelijkheid van deze openbaringen. 

61 Hoeveel vervalste interpretaties hebben de mensen niet gegeven aan deze Goddelijke leringen. Ze 

laten me overkomen als een rechter van gruwelijke wreedheid. Hoeveel absurditeiten heeft de geest van de 

mens niet geschapen en vervolgens als de hoogste waarheid opgelegd. 

62 Vandaag kom Ik in de geest om jullie Mijn goddelijke leringen te laten begrijpen en leven. 

63 Het gebed van de vogels is hun gezang, het gebed van de mensen is hun luider gedachten die tot 

Mij opstijgen. Alles wat geschapen is, heeft een gave voor zijn Schepper. De Vader heeft ook een gave 

voor elk van Zijn schepselen. Toch is er leed, ellende en pijn in het menselijk ras. Het is het resultaat van 

het gebruik van de vrije wil zonder te luisteren naar de stem van het geweten, het is het gebrek aan 

harmonie tussen het Goddelijke en het materiële in het leven van de mensen; maar al deze pijn die 

vandaag op de wereld weegt, zal dienen om haar wakker te schudden uit haar diepe slaap. Op een dag, 

wanneer de mensheid de waarheid beseft en haar leven daarop afstemt, zal zij de harmonie ontdekken van 

het geestelijke met de materiële natuur die haar omringt. 
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64 Mijn nieuwe woord zal de mensheid bereiken als een boodschap van licht die de duisternis van 

onwetendheid zal verdrijven. 

65 Ik bereid in deze tijd de nieuwe zielenvissers voor, die de schipbreukelingen uit de woelige golven 

zullen redden. Onder deze vissers zullen er zijn die in deze tijd Mijn Woord horen, ook zullen er zijn die, 

zonder Mij gehoord te hebben, in zichzelf de gaven van innerlijke waarneming en inspiratie hebben 

gewekt om Mijn openbaringen te ontvangen. Zij zullen op verschillende punten van de aarde verschijnen 

en zich weten te verenigen en zich te verenigen om sterk te zijn in de strijd. 

66 Vele wegen en middelen zullen Mijn nieuwe discipelen hebben om dit gezegende zaad te 

verspreiden; maar vergeet nooit de nederigheid en de eenvoud, want zo ben Ik tot u gekomen en op 

dezelfde wijze zult gij harten, huizen en volkeren benaderen. Als jullie op deze manier komen, zullen 

jullie worden herkend als boodschappers van een spirituele boodschap, en jullie strijd zal vruchten dragen 

van ware vergeestelijking, vernieuwing en broederschap. 

67 Toen Jezus Zijn goddelijke zending had volbracht aan het kruis in de Tweede Era, richtte Hij Zijn 

ogen op de oneindigheid en zei: "Alles is volbracht." 

68 Wanneer Ik in dit Derde Tijdperk Mijn laatste Woord tot u richt door middel van het menselijk 

verstandsorgaan, zal Ik dezelfde woorden herhalen, zoals Ik ze voor de laatste maal zal uitspreken wanneer 

gij allen eenmaal in de geest zijt in het Land van Belofte, waar gij Mij zult zien neerdalen van Mijn 

Verlossingskruis om opnieuw tot u te zeggen: "Alles is volbracht." 

Mijn vrede zij met u! 
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 Uitleg over reïncarnatie  26-28 

 Er is geen eeuwige verdoemenis  28-30 
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 De stem van het geweten is de stem van God...  31-33 

 Moderne vormen van afgoderij  44 

 Het Boek der Goddelijke Wijsheid  46-51 

 De opkomst van het geestelijk Israël  56-67 

 

Instructie 79 
De geestelijke uitleg van de profetie van Jezus over 

 de tempel van Salomo  4 

 De Twijfelaar Thomas  8 

Het komende conflict tussen de  

Religieuze gemeenschappen leidt tot eenwording 

 van dezelfde in het werk van de Heer  10-11 

Inzicht in de motieven en bedoelingen van de schepper 

 in de schepping en ontwikkeling van de mens  14-21 

De "Drie-eenheid" als uitdrukking van de 

 Openbaring fasen van God  23-26 

 Vrije wil en geweten  31-33 

De schepping en daarmee elke ziel ontwikkelt 

 en is zichzelf constant aan het perfectioneren  34 

 De ongelovige wetenschapper  36-37 

De "ladder van de hemel" - symbool van onze geestelijke 

 Ontwikkelingstraject  45-54+58 

 Het zaad der liefde als zaad voor de eeuwigheid59-61 

 

Instructie 80 
 Van de geestelijke gaven  4-6 

 De mens moet voor zichzelf de weg naar verlossing winnen  8-14 

 Het kruis van lijden leidt naar het licht  20 

 Alleen oprecht berouw kan de vlekken van schaamte wegwassen  21-22 

 Er zijn geen atheïsten voor God23 

Wie de geestelijke wetten overtreedt, door hen. 

 achtervolgd  24-27+43 

De door de mens gebouwde wereld wordt 

 ook door hen vernietigd worden  28 

De gehele mensheid zal de geestelijke leer leren kennen  30  

Een leven in harmonie met de elementen van de natuur 44-46+59-60 

 De glanzende façade van de moderne wereld is kwetsbaar  49-50 

 

Instructie 81 
 De vrucht van de boom van het kwaad  6-7 

Het leven vanuit het perspectief van de geest - en de 

 aardgebonden geest  18-19 

De geestelijke blindheid van de mens maakt hem 

 Het niet herkennen van Gods aanwezigheid  29-32 

Elia, de voorloper van het Derde Tijdperk, openbaarde 

 zelf via Roque Rojas  33-37 

 De komst van Christus - eens en vandaag  38-41 

Jezus, de levende boodschap en belichaming 

 van Goddelijke Liefde  45-48 

Openlijke pijn, berouw en genoegdoening 

 ons de spirituele poorten naar het koninkrijk van licht....  60-61 

 

Instructie 82 
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 ware aanbidding van God en meest welgevallige offerande  5 

 Reïncarnatie  7-8+16-18 

De vervulling van de beloften was en is 

 anders dan wat mensen verwachten  9 

Oproep om je voor te bereiden op de spirituele huizen 10-12  

Mensen, ongeacht hun verschillende religieuze overtuigingen, moeten zichzelf zien als kinderen van 

God. 

zich solidair met elkaar voelen  24-25  

Herwaardering van het menselijk leven  30-31 

Verlossing van de ziel weegt zwaarder dan lijden, 

 Pijn en dood  32-34 

 Waarom gebrek, nood en honger in de wereld?  35-38 

De bekering van de mensheid tot Christus...  

 zelfs door een hemelse verschijning  44-46 

 Een geestelijke melaatsheid verspreidt zich onder het volk  57-61 
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