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Opmerking over deze kwestie:  
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Status december 2020  
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Het was tot nu toe beschikbaar in de volgende talen: Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Frans,  

Het Boek van het Ware Leven 

Uit het Duitse origineel: De delen IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - de andere 5 delen waren reeds 

beschikbaar. 

Verdere vertalingen zullen volgen.  

 

Het is de wil van de Heer om deze werken gratis ter beschikking te stellen van alle mensen. Het is 

niet Zijn wil om dit werk voor geld te verkopen. Alle beschikbare delen kunnen gratis als PDF worden 

gedownload op het internet.  

Het is ook de wil van de Heer om zijn woord over de wereld te verspreiden. Dit moet gebeuren in 

verband met het getuigenis van mijn eigen, spiritistisch voorbeeld. Daarom zijn alle 6 tot nu toe 

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

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

Boek van het Ware Leven.  

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

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

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

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

opstijging en terugkeer naar de boezem van de Vader.  

 

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

Te allen tijde heeft God, in zijn grenzeloze liefde, zichzelf gegeven aan de 

Hij heeft zich aan de mensen bekend gemaakt om hun de weg te wijzen voor hun geestelijke 

ontwikkeling: In de bijbelse tijden, de Eerste Tijd, door zijn profeten; in de Tweede Tijd, door Jezus 

Christus en zijn apostelen; in de tegenwoordige tijd, de Derde Tijd, door zijn zogenaamde stemdragers ─ 

gewone, God-gelovige mensen. 

De voorbereidingen hiervoor begonnen in Mexico in 1866, en vanaf 1884 kwamen mensen uit het 

gewone volk bijeen om zondag na zondag in eenvoudige ontmoetingsplaatsen naar het goddelijk woord 

te luisteren. 

In het begin waren er maar een handjevol mensen op één plek. Tegen het einde van 1950 

openbaarde de goddelijke Geest Zich op zondag in meer dan honderd verschillende ontmoetingsplaatsen 

in Mexico. 

Aan dit soort openbaringen kwam op 31 december 1950 een einde ─ zoals reeds herhaaldelijk was 

aangekondigd. In de laatste vijftien jaar werden deze woorden van de Heer mede gestencild en 

opgetekend. 

Uit dit enorme aantal protocollen werden er na 1950 in totaal 366 geselecteerd en in het begin van 

de jaren 1960 gepubliceerd in het 12-delige werk Libro de la Vida Verdadera (Het Boek van het Ware 

Leven). 

Voor meer informatie en historische achtergrond over de oorsprong van de goddelijke openbaringen 

in Mexico, zie deel I van dit werk, alsmede het boek van de Stichting Unicon, Introduction to the Book of 

True Life. 

De volgende originele uittreksels geven de lezer een eerste inzicht in enkele belangrijke onderwerpen 

van deze bundel: 

Ik keerde terug tot de mensen te midden van oorlogsberichten, gebeurtenissen en tekenen waarmee 

Ik Mijn komst voorspelde. Toch hebben de mensen Mij niet gevoeld. 

Te midden van deze stilte, deze armoede, deze uithoek van de aarde (Mexico), laat Ik thans Mijn 

woord klinken door het menselijk intellect, roep de mensen op, wek hen op tot een nieuw leven, 

vernieuw hen door Mijn overtuigend en liefdevol onderricht, wek in hen hun sluimerende vermogens om 

hen op te voeden tot de wegen van de navolging van hun Meester. 

Ik moet u zeggen dat ik u in deze tijd meer in godsdienstig fanatisme en afgoderij heb aangetroffen 

dan in enige voorgaande tijd, en tegelijkertijd uw zielen armer aan deugden dan ooit tevoren. Nu vraag Ik 

u, nadat gij Mij jaar na jaar door middel van deze verkondiging hebt gehoord: Wie voelt dat Ik zijn 

levensbeginselen heb vernietigd? Wie denkt dat hij verward is of zijn christelijk geloof vernietigd ziet? 

Waarlijk, Ik zeg u: Ik heb u slechts herinnerd aan hetgeen Ik u in het verleden heb geopenbaard, omdat gij 

het vergeten of verdraaid hadt. Wat de mensen voor u verborgen hielden, heb Ik aan het licht gebracht, 

en wat in Mijn geheime schatkamer bewaard werd, heb Ik u geopenbaard. Dit tijdperk is dat van de 

geestelijke vrijheid. De mensen zijn verlicht door hun geest en zullen de veilige weg weten te kiezen. 

(188, 33-35) 

Verwar deze mededelingen niet met die welke de mensen uit eigen wil voortbrengen - sommigen 

gedreven door wetenschap, anderen door nieuwsgierigheid, weer anderen door bijgelovige opvattingen. 

(188, 45) 

Ik, de Vader, heb niemand uit mijn boezem van liefde en vergeving verstoten, ook niet hen die zich 

door verzoeking hebben laten verleiden en in de afgrond zijn gevallen. Ik heb niemand veroordeeld. Noch 

op aarde, noch in de "geestelijke vallei" zijn er weerloze wezens. Wie van u zou uit mijn boezem 

geworpen kunnen worden omdat hij een zondaar is en het niet waard is mijn barmhartigheid te 

ontvangen? Ik leef in het hart van de verharde zondaar die het licht van Mijn Goddelijke Geest niet kon 
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ontvangen omdat hij geen acht sloeg op de roep die uitgaat van de stem van zijn geweten. Denkt gij dat 

Ik Mij van hem heb verwijderd, wegens zijne keten van slechte daden? Neen, waarlijk. Ik ben de Vader 

van alle schepselen zonder een van Mijn kinderen te verwerpen. Ik ben liefde, en als een liefhebbende 

Vader, verwaarloos Ik niemand, Mijn volk. 

Het is aan u om voor de dwalende te bidden, om te vragen dat het licht van mijn Geest zijn ziel 

verlicht, zodat hij ontwaakt, de banden van de verzoeking verbreekt en de duisternis verdrijft die hem 

verblind heeft. (206, 36-37) 

De goede zaaiers van het Spiritualisme zullen nooit onderscheiden worden door iets uiterlijks of 

materieels. Ze zullen geen air hebben, geen insignes, en geen speciale manier van spreken. Alles aan hun 

manier van handelen zal duidelijk en eenvoudig zijn. Niettemin, als zij zich ergens door onderscheiden, 

dan is het door hun actieve naastenliefde en hun vergeestelijking. 

De ware predikers van het Spiritualisme zullen zich niet onderscheiden door welsprekendheid, maar 

door de wijsheid en eenvoud van hun woorden, en bovenal door de waarachtigheid van hun werken en 

de rechtschapenheid van hun leven. 

Bedenk dat ik op aarde geen uiterlijk mooie manier van spreken nodig had om de harten van de 

scharen te veroveren, maar dat ik wist hoe ik hen kon bereiken door liefde, waarachtigheid, genezende 

kracht en wijsheid. Dit is het voorbeeld dat jullie ter harte moeten nemen en volgen volgens mijn wil. 

Ik wil ook niet dat u uw godsdienstoefening beperkt tot materiële gebedshuizen, want dan houdt u 

uw ziel gevangen en laat u haar niet haar vleugels uitslaan om de eeuwigheid te veroveren. 

Het altaar waarop ik u de eredienst laat vieren die ik verwacht, is leven zonder enige beperking, 

boven alle denominaties, alle kerken en sekten, omdat het gegrondvest is in het geestelijke, in het 

eeuwige, in het Goddelijke. (194, 24-28) 

Ik heb toegestaan dat er op aarde godsdiensten bestaan die voor de ziel wegen zijn die naar God 

leiden. Elke godsdienst die goedheid en liefde onderwijst en barmhartigheid prijst, is goed omdat hij licht 

en waarheid bevat. Wanneer mensen daarin verdorren en wat oorspronkelijk goed was in slecht 

veranderen, gaat het pad verloren onder materialisme en zonde. 

Daarom toon Ik jullie in deze tijd opnieuw Mijn waarheid, die de weg is, de essentie van het leven en 

de wet, opdat jullie deze wet zullen zoeken, die de vuurtoren en de leidende ster is, voorbij vormen en 

riten, voorbij alles wat menselijk is. Hij die Mij op deze manier zoekt, zal een spiritualist zijn. (197, 10-11) 

De eenwording van de godsdiensten zal komen wanneer de geest van de mensen boven het 

materialisme uitstijgt, boven tradities, vooroordelen en fanatisme. Dan zullen de mensen zich geestelijk 

verenigd hebben in één eredienst: die van goedheid uit liefde tot God en de naaste. Wanneer dit 

gebeurt, zal de mensheid een periode van volmaaktheid ingaan. Daarom eis Ik van jullie dat jullie Mijn 

werk tonen door goede en eerlijke daden. 

Wees niet bedroefd dat je niet zult leven om de verwezenlijking van dit alles mee te maken. Maar 

jullie zullen in ieder geval de voldoening hebben dat jullie met jullie zaad hebben bijgedragen tot de 

vestiging van het Koninkrijk van Vrede ─ een zaad dat vrucht zal dragen in de harten van de komende 

generaties. (187, 43) 

Ik heb jullie gezegd dat de tijd zal komen dat het licht zal verschijnen op alle plaatsen, in alle landen, 

op alle continenten. Dat licht zal schijnen naar gelang de geestelijke vorming van de mens. Maar 

daardoor zal een nieuw en juister begrip van de Schepping worden gevormd, een nieuw begrip van 

spiritualiteit. Op deze manier zal een nieuwe fase van spirituele ontwikkeling beginnen. (200, 41) 
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Instructie 175  
1 Het licht van mijn Geest is gekomen om jullie alle gaven te openbaren die in jullie wezen rusten, 

alles wat jullie vanaf je oorsprong in je hebben gedragen, zonder het te weten. Ik heb jullie laten weten 

dat het nu tijd voor jullie is om jezelf werkelijk te kennen, jezelf te ontdekken en te weten wat je erfenis 

is, zodat je geestelijk groot zult zijn. 

2 Van tijd tot tijd heb ik jullie openbaringen gegeven: Eerst was het de Wet, later mijn Leer, en 

tenslotte de volle kennis van je spirituele missie. 

3 Je zegt dat ik drie keer met mannen ben geweest, maar het is waar dat ik altijd met jou ben 

geweest. Ik ben die Vader die in het Eerste Tijdperk Zijn Wet van Gerechtigheid aan de mensen 

openbaarde, die in het Tweede Tijdperk Zijn Woord tot mens maakte in Jezus, Zijn Zoon, en die Zich nu 

geestelijk aan de wereld openbaart. Hiermee heb ik u een Goddelijke gelijkenis door de eeuwen heen 

gegeven, waarvan de betekenis u spreekt over uw geestelijke ontwikkeling en u laat weten dat Hij die tot 

u gesproken heeft in alle tijden één God, één Geest en één Vader is geweest. 

4 Jullie vragen Mij wat Ik wil bereiken als Ik Mijzelf geestelijk openbaar aan de mensheid van deze 

tijd? Daarop antwoord ik u: Wat Ik zoek is jullie ontwaken tot het Licht, jullie vergeestelijking, en jullie 

eenwording, daar jullie altijd verdeeld zijn geweest. Want terwijl sommigen de schatten van de geest 

hebben gezocht, hebben anderen zich gewijd aan de liefde voor de rijkdommen van de wereld, 

spiritualisme en materialisme in voortdurende strijd, spiritualisten en materialisten die nooit in staat zijn 

geweest elkaar te begrijpen. 

5 Denk eraan: Toen Israël, in afwachting van de Messias, Hem voor hun ogen had, verdeelden zij 

zich in gelovigen en loochenaars van Mijn waarheid. De verklaring is eenvoudig: de gelovigen waren zij 

die Mij verwachtten met de geest, en zij die Mij verwachtten met de zintuigen van het vlees 

verloochenden Mij. 

6 Deze twee krachten zullen elkaar opnieuw moeten confronteren tot de waarheid uit deze strijd 

naar voren komt. De strijd zal hevig zijn, want hoe meer de tijd verstrijkt, hoe meer de mensen van het 

aardse houden, omdat hun wetenschap en hun ontdekkingen hen het gevoel geven dat zij in een eigen 

koninkrijk leven, in een wereld van hun eigen makelij. 

7 De mensen van vandaag hebben hun invloedssferen uitgebreid, zij domineren en doorkruisen de 

hele aarde. Er zijn geen onbekende continenten, landen of zeeën meer. Zij hebben wegen gemaakt op 

het land, op de zee en in de lucht. Maar niet tevreden met wat zij als erfenis op hun planeet bezitten, 

verkennen en doorzoeken zij het firmament, verlangend naar nog grotere domeinen van heerschappij. 

8 Ik zegen het verlangen naar kennis in mijn kinderen, en hun aspiraties om wijs, groot en sterk te 

zijn vinden mijn onverdeelde goedkeuring. Maar wat mijn rechtvaardigheid niet goedkeurt, is de 

ijdelheid waarop hun ambitieuze doelstellingen vaak zijn gebaseerd, of het egoïstische doel dat zij soms 

nastreven. 

9 Ik verhinder de mensen niet hun kennis te vermeerderen, noch verberg ik voor hen het licht der 

wetenschap. 

Toen Ik het menselijke zaad in de aarde plaatste en zei dat het moest groeien en zich 

vermenigvuldigen, zei Ik ook dat het de aarde moest onderwerpen, dat wil zeggen, dat onder alle 

schepselen die haar zouden omringen, de mens het bewuste wezen zou zijn dat de menselijke wetten en 

de Goddelijke rechtvaardigheid kende en de deugden cultiveerde, waaromheen alle wezens en de 

elementen harmonieus zouden draaien. 

10 Hoe ver van harmonie heeft de mens geleefd sinds hij op aarde rondliep! Hiervan getuigen zijn 

onophoudelijke vallen, de onuitputtelijke beker van leed die hij heeft doorstaan, en zijn gebrek aan 

vrede. 

11 Ik geef jullie nu de nieuwe les die voor alle mensen bestemd is. Niet allen hebben gebeden in 

afwachting van Mijn komst, maar de pijn heeft hen wakker gehouden en voorbereid om Mij te 

ontvangen. 



 

9 

De mensheid heeft reeds de ervaring gehad die het volk Israël haar sinds het tweede tijdperk heeft 

nagelaten, zodat niemand de bedoeling kan hebben de Goddelijke gerechtigheid te wantrouwen. Weet 

gij niet, dat de gaven der profetie, der goddelijke wetenschap en der geestelijke kracht werden gegeven 

aan de geestelijk armen, die naar de komst des Heren verlangden, om van Hem het licht der hoop en der 

kennis te ontvangen? 

Als jullie Mij vragen naar de verblijfplaats van die zielen, zal Ik jullie zeggen dat zij nu huizen bewonen 

waar alle grote dingen die op deze planeet bestaan, voor hun ogen verschijnen als gewoon stof van de 

aarde. Maar als jullie Mij vragen wat er gebeurd is met hen die niets van Mijn Koninkrijk hebben 

aangenomen, omdat Mijn woord en Mijn beloften hun armzalig leken, zal Ik jullie zeggen dat zij behoren 

tot hen die incarneren en reïncarneren tot de volledige ontwikkeling van hun ziel. Want zij eisten goud en 

macht, en terecht, voor hun geestelijke genoegdoening, werd hun de wereld met haar twijfelachtige 

rijkdom en haar valse macht geschonken. Zij werden door de goddelijke gerechtigheid getroffen, maar 

nooit verstoten van de weg der zaligheid, die naar het koninkrijk der waarheid leidt. 

Daarom zal Ik vandaag, terwijl Ik u het licht van Mijn Geest overvloedig zend, hen onvermoeibaar 

zoeken om hen te doen begrijpen dat het nu genoeg is met de tijd van beproeving die hun is toegewezen, 

en om hen te doen begrijpen dat nu de Derde Tijd is, de tijd waarin de Tijdperken ten einde lopen, 

waarover Ik sprak toen het ging over het oordeel over het Joodse volk. 

12 Jullie hebben allen een "afspraak" met Mij en zullen bijeen moeten komen om Mij te horen, want 

jullie allen moeten Mij horen. 

13 Alles zal op de weegschaal van mijn gerechtigheid worden gelegd, waarop alle werken zullen 

worden gewogen die niet zijn geoordeeld. Mijn aanwezigheid en mijn kracht zullen worden gevoeld zoals 

ze nog nooit eerder zijn gemanifesteerd. Want na de chaos, zullen allen terugkeren naar het rechte pad. 

14 Bid en waak onophoudelijk, opdat gij niet verrast wordt, o volk. Maar waarlijk, ik zeg u, als gij 

waakt en bidt voor de wereld, zal er een onzichtbare mantel zijn om u te beschermen, omdat gij uw 

medemens hebt liefgehad en zijn pijn hebt gevoeld als uw eigen pijn. 

15 Ik zeg jullie nogmaals dat Ik Mijn Aanwezigheid, Mijn macht en Mijn gerechtigheid zal laten 

voelen. Als Ik heb toegestaan dat de mens in zijn slechtheid alles ontheiligt wat heilig is in zijn leven, dan 

zal Ik een grens stellen aan zijn verdorvenheid. Als ik hem heb laten dwalen op het pad van zijn vrije wil, 

zal ik hem bewijzen dat alles wat op hem betrekking heeft, een "tot hier en niet verder" heeft. Als Ik hem 

zijn streven naar macht en grootheid in de wereld heb laten beleven, zal Ik hem op zijn weg tegenhouden 

en hem zijn werk door zijn geweten laten overdenken, zodat hij Mijn vragen kan beantwoorden. 

16 Ik heb toegestaan dat pijn, vernietiging en dood zich in jullie leven doen gevoelen, opdat deze 

vruchten, die zo bitter zijn, jullie duidelijk zullen maken wat voor bomen jullie hebben gekweekt. Maar Ik 

zal ook de pijn doen verdwijnen en de ziel tot rust en bezinning laten komen, want daaruit zal een 

lofzang oprijzen van liefde tot haar Schepper. 

Er is gezegd en ook opgeschreven dat die dag zal komen wanneer de mensen hun geest hebben 

bekleed met het witte gewaad der verheffing, wanneer zij elkander liefhebben. 

17 Allen zullen gered worden, allen zullen vergeven worden, allen zullen getroost worden. Waar is 

dan de dood, waar eeuwige verdoemenis en hel zonder einde? 

18 Ik schiep dood noch hel, want toen mijn geest het idee van de schepping opvatte, voelde ik alleen 

liefde, en uit mijn schoot kwam alleen leven voort. Als dood en hel zouden bestaan, zouden het 

menselijke werken moeten zijn, want zij zouden ellendig zijn; en u weet reeds dat niets menselijks 

eeuwig is. 

19 Voorwaar, Ik zeg u, op die ogenblikken dat Mijn Woord door de stemdrager hoorbaar wordt, 

beeft niet alleen de geest van dit volk, maar ook al die wezens die in de "geestelijke vallei" eveneens 

behoefte hebben aan het Goddelijk Licht. 
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20 Het geluid van het menselijk woord bereikt hen niet, maar de betekenis en de inspiratie van mijn 

boodschappen wel, want mijn stem is universeel en de echo ervan bereikt alle werelden en huizen waar 

een kind van God woont. 

21 Ik zend naar elke wereld een straal van Mijn licht. Aan jullie heb ik dit licht gezonden in de vorm 

van menselijke woorden, naar andere huizen reikt het door inspiratie. 

22 In het licht van deze goddelijke straal zullen alle zielen zich nu verenigen en er een hemelse 

ladder van maken die hen zal leiden naar het geestelijk koninkrijk dat beloofd is aan allen onder u die een 

geestelijk deeltje zijn van mijn goddelijkheid. 

23 Stelt u zich de jubelstemming voor van al die wezens die op aarde stoffelijke betrekkingen met u 

onderhielden en die nu buiten uw wereld leven, wanneer zij vernemen dat de stem die zij horen ook op 

aarde wordt gehoord. Zij hebben zich niet van u afgewend, zij vergeten u niet, en zij laten niet na te 

vragen naar hen, die nog eenige oogenblikken in het aardedal gebleven zijn. Hun strelingen en 

zegeningen zijn altijd bij je. 

24 Er zijn mensen die je ouders, kinderen, broers en zussen, echtgenoten, vrienden of weldoeners 

waren, die nu gewoon je broers en zusters als geestwezens zijn. Maar hun liefde voor u is dezelfde of 

zelfs groter, evenals hun macht om u te helpen en te beschermen. 

25 Bidt voor hen, mensen, houdt niet op hen lief te hebben en te gedenken, want uw gedachtenis en 

gebeden zijn een zoete troost in hun strijd. Stel je nooit voor dat zij radeloos zijn of in duisternis 

verkeren, want dan zou het lijken alsof jij de macht hebt om over hen te oordelen. Als de mensen hier op 

aarde in het algemeen te onvolmaakt en te onrechtvaardig zijn om de zaken van hun naasten naar 

behoren te beoordelen ─ hoe zouden zij dan over enig geestelijk wezen kunnen oordelen? 

26 Ik zeg u nogmaals dat het alleen aan u is om hen in de wereld bij te staan door uw gebeden en 

goede werken. 

27 Voel niet de behoefte dat zij zich op enigerlei materiële wijze in jullie leven manifesteren, hetzij 

door het gebruik van hersenen of op enigerlei andere wijze, want daarmee zouden jullie de spiritualiteit 

ontkennen die Ik jullie heb onderwezen. Heb ook geen bepaalde dag van het jaar om het aan te roepen. 

Bedenk dat het geestelijke ver van de aardse tijd leeft, en dat daarom elk moment geschikt kan zijn om 

het door geestelijk gebed te benaderen. 

28 Hoevele van die wezens, waarvan gij dikwijls hebt geloofd dat zij ontberingen lijden, zijn juist 

diegenen die hebben gestreden om u nader te brengen tot dit pad naar het Licht, dat zij zelf niet konden 

vinden toen zij op aarde waren. Weent daarom niet om hen, en treurt zeker niet omdat zij zijn 

heengegaan naar het "geestelijke dal". Zij "stierven" niet, zij vervroegen slechts met enkele ogenblikken 

het tijdstip waarop u moet vertrekken. Zo was het door Mij verordend, dat zij de weg voor jullie zouden 

bereiden. 

29 Mensen, moet ik jullie echt vertellen dat jullie niets te zoeken hebben op de begraafplaatsen, en 

dat de tranen die jullie vergieten over de graven tranen zijn van onwetendheid, van materialisatie, en van 

koppigheid? 

30 De zielen van hen om wie gij weent, leven, maar gij blijft volhouden dat zij dood zijn in dat 

lichaam dat onder de aarde is verdwenen. Jullie beschouwen hen als verloren, terwijl zij vol liefde op 

jullie wachten om tegen jullie te getuigen van de Waarheid en van het Leven. U denkt dat zij afstandelijk 

of ongevoelig zijn en doof voor uw strijd en beproevingen, en u weet niet hoeveel stenen zij van uw pad 

verwijderen en voor hoeveel gevaren zij u behoeden. 

31 Onwetendheid brengt u ertoe onvriendelijk en zelfs wreed te zijn tegen uzelf en anderen, hoewel 

ik u moet zeggen: Wie kan nog onwetend zijn, nadat hij één van Mijn leerstellige uiteenzettingen heeft 

gehoord? 

32 Mijn woord is de lichtstraal die jullie allen moet omhelzen opdat jullie opgaan in het vuur van 

Mijn liefde. Als jullie, nadat jullie het gehoord hebben, erin geloven en het in praktijk brengen, dan zullen 

jullie vanaf dat moment verenigd zijn met allen die Mij liefhebben, Mij geloven en Mij verheerlijken. 
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33 Ik heb jullie in mijn onderricht gezegd, dat het aardse leven het lijden van de ziel is en dat het 

einde van haar bestaan op aarde haar Calvarië is, opdat jullie ernaar zouden streven mij na te volgen 

door mijn voorbeeldig werk als jullie voorbeeld te nemen. 

34 Gezegend zijn de zielen die met geloof en deugd de top bereiken, want op het ogenblik dat zij 

zich van hun lichaam ontdoen, zullen zij de streling van de Vader ervaren als een beloning voor hun 

kracht en hun liefde. Dat zijn zij die zonder struikelen de eeuwigheid ingaan. 

35 Mijn woord in deze tijd zal de mensen helpen om de betekenis van mijn wet en mijn leer te 

begrijpen. De erkenning die de mensheid hun kan geven, zal hun niet het geluk, de zaligheid van het hart 

en de vrede van de ziel schenken. Want de ziel zal alleen volmaakt geluk vinden in het huis waartoe zij 

behoort. 

Hoeveel gelegenheden heb je om goed en nuttig te zijn voor je naaste! Elk huis is een geschikt veld 

om Mijn zaad te zaaien. Elke stad en elk volk is als een bodem die dorst naar liefde en liefdadigheid, en Ik 

wil jullie tot zaaiers maken, opdat jullie de wereld bewateren met liefde en vertroosting, en haar zaaien 

met vrede. 

36 Werken, woorden en gebeden zijn de middelen die u kunt en moet gebruiken om de zending van 

het dienen en liefhebben van uw medemens te vervullen. 

37 Ik heb u het volmaakte gebed geleerd, dat de ware taal van de geest is, die de mens in direct 

contact met Mij brengt. 

38 Ik heb u de gave van het Woord gegeven, dat de uitdrukking is van het licht dat in de geest 

bestaat en van de liefde die het hart verenigt. 

39 Mensen die naar Mij luisteren: zeg niet dat Ik te veel van jullie vraag, want Ik weet beter dan jullie 

waartoe jullie in staat zijn. Vandaag voel je je zwak, onhandig, onbekwaam en onwaardig, omdat je je 

innerlijk onderzoekt en vele zwakheden ontdekt, vele gebreken die je de pijn van anderen niet doen 

voelen. Maar ik zal jullie eerst genezen, jullie mijn vrede laten voelen om jullie hart te versterken en jullie 

weg te banen. Dan zul je geen angst meer voelen, niet meer twijfelen en je niet onbekwaam voelen. 

40 Daarom heb Ik jullie de tijd gegeven om Mij te horen en je geleidelijk aan te sterken aan Mijn 

woord, zonder jullie naar de uitgestrekte landen te zenden om jullie zending te volbrengen. Maar dan, 

wanneer uw geest verzadigd is met Mijn Essentie, zal hij niet wachten op bewijzen of tekenen om op weg 

te gaan, want hij zal door inspiratie ontvangen wat hij moet doen. 

41 Bid, mensen, en als jullie bidden zal Ik Mijn vrede zenden over alle volkeren van de aarde, Ik zal 

jullie huizen zegenen en jullie paden verlichten. 

42 Ik zal je bewijs geven dat alles wat ik je beloofd heb waar is. Welk bewijs zal dat zijn? Dat u in uw 

leven iets in vervulling zult zien gaan waarop u lang hebt gehoopt, iets dat voor sommigen onmogelijk te 

verkrijgen is. Voor sommigen zal datgene wat Ik heb toegestaan spoedig komen, voor anderen zal Ik hen 

laten wachten. Maar waarlijk, Ik zeg u, er zal er niet één zijn die Mijn bewijs van liefde niet ontvangt. 

Wanneer die genade ieder van u bereikt, zult u zich Mijn woord herinneren en uw geloof zal toenemen. 

43 Wanhoop niet, vergiet geen tranen, weet dat uur af te wachten, terwijl gij leeft en bidt en waakt 

volgens mijn onderwijzing. 

44 Ziet gij hoe gij, op die oogenblikken waarop gij uw ziel verheft, uw lijden vergeet en vervuld wordt 

met mijn vrede? Zorg dat jullie altijd bij Mij zijn, volg Mijn leer en jullie zullen Mijn vrede en Mijn licht 

zien zegevieren over jullie tegenslagen en ontberingen. 

45 Begrijpt, dat uw lijden niet nutteloos is, dat gij de taak hebt u geestelijk en lichamelijk te 

beheersen, opdat gij moogt behoren tot het getal mijner zaaiers. 

46 Zij die de mensen troosten, die de gevallenen oprichten, die de zwakken kracht geven, moeten 

verlicht zijn door het licht van de ervaring en sterk geworden in strijd en beproeving. Zij mogen zich niet 

laten afschrikken door enig beeld van pijn, zij mogen niet beven voor het ongeluk van een naaste, zij 

mogen niet terugdeinzen voor enige pijn wanneer de handen van hun medemensen hen de hand reiken 

in de wens om barmhartigheid. 
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47 Daar, onder hen die zich verhard hebben in ondeugd en pijn, zul je dan velen zien opstaan naar 

het licht in verlangen naar vernieuwing en vergeestelijking. Maar opdat die bezieling hen zou bereiken, 

moet gij een waar bewijs van broederschap in hun harten leggen, een daad die de lichtstraal is die de 

duisternis van die mannen verlicht. 

48 Begrijp dan, dat de pijn die u in vele vormen heeft vergezeld, de beitel is geweest die uw ziel 

innerlijk heeft gevormd voor het volbrengen van een delicate missie. 

49 Het onderricht dat Ik u in dit derde tijdperk heb gegeven, is een nieuw testament, dat verenigd 

zal worden met dat van de voorbije tijden; want deze drie vormen één openbaring. 

50 Mijn licht zal de geesten verlichten van hen die voorbestemd zijn om al mijn leringen in één boek 

samen te brengen. 

51 Mijn geestelijke dienaren zullen de hand van mijn uitverkorenen leiden, zodat er geen smet in dat 

boek zal zijn. 

52 De geschillen die in deze geloofsgemeenschap hebben bestaan, hun discussies en hun 

meningsverschillen zullen verdwijnen wanneer u zich verdiept in de studie van dat boek en de waarheid 

van mijn werk gaat begrijpen. 

53 Vandaag bent u zich nog niet bewust van de gevolgen die uw onenigheid voor u zal hebben. Maar 

waarlijk, ik zeg u, morgen zult u erom wenen. Hoe dikwijls heb Ik u niet gevraagd gedachten, handelingen 

en zielen te verenigen, maar even zo dikwijls hebt gij niet geluisterd naar Mijn Goddelijke raad! 

54 Ik heb u geïnspireerd om één volk te vormen en heb u de naam "het nieuwe Israël" gegeven. Ik 

heb u verschillende taken en opdrachten gegeven, opdat gij al het nodige moogt hebben op uw 

levensweg en in uw strijd, zoals geschiedde met Israël in het Eerste Tijdperk, toen zij door de woestijn 

zwierven op zoek naar het Beloofde Land. Toch hebt gij tot nu toe niet getracht Mijn bevelen te 

begrijpen, noch hebt gij het voorbeeld van eenheid willen gadeslaan dat dat volk in geschriften heeft 

nagelaten, een onuitwisbaar voorbeeld, want het was hun eensgezindheid en samenhang die hen de 

tegenslagen deed overwinnen die zij op hun tocht tegenkwamen. 

55 Een nieuw "land van belofte" wacht op u, maar u bent er nog ver van verwijderd. U dwaalt nog 

door de uitgestrekte woestijn, hebt de slavernij van "Farao" achter u gelaten en hebt de wet reeds 

ontvangen. Toch hebt gij de afgoderij niet geheel opgegeven, en zonder dat gij u daarvan bewust zijt, 

aanbidt gij het "Gouden Kalf". 

56 U moet eerst beproevingen, tegenstellingen en vervolgingen doorstaan, opdat u uit uw 

sluimering kunt ontwaken. Alleen dan zult gij toegerust zijn om Mijn bevelen uit te voeren en zult gij 

gretig zijn om te waken over het Werk dat Ik u heb geopenbaard, zoals destijds de Israëlieten het 

Tabernakel en de Ark des Verbonds maakten om de Wet te bewaren, want de beproevingen hadden hen 

tot het licht gewekt. 

57 Nu zal uw ziel uw tabernakel zijn, en de Geest uw ark des verbonds. Daar zal mijn wet de weg 

verlichten van het volk van de Heer. 

58 In deze tijd is er geen man verschenen die, zoals Mozes, dit volk voorgaat en hun geloof door 

wonderen versterkt. Maar met een beetje voorbereiding zou u in staat zijn de geestelijke aanwezigheid 

van Elia te voelen, die u leidt, bemoedigt en inspireert in deze zwerftocht. 

59 De menigte die naar Mij luistert, vergiet nu tranen. Ik alleen ken de oorzaak van hun klaagzangen, 

Ik alleen ken alle hindernissen en moeilijkheden die zij op hun weg zijn tegengekomen en die hen 

tegenhouden. 

60 Houd stand, menigte, wees trouw aan Mij, en jullie zullen de hindernissen zien vallen. Bid en 

werk met een steeds grotere waarachtigheid, oprechtheid en volmaaktheid, opdat gij bij het volbrengen 

van uw zending de troost en de kracht zult vinden die nodig zijn om de wisselvalligheden van het leven te 

doorstaan. Als je zo leeft, zul je, wanneer je het het minst verwacht, de weg vrij zien en de 

struikelblokken weg. 



 

13 

61 Jullie zijn mijn akkers, waar nu het koren en het onkruid naast elkaar groeien. Het uur van de 

maaier is nog niet gekomen, maar wanneer het komt, zullen de werken van ieder van jullie geoordeeld 

worden. Dan zal Ik u de goede discipelen op aarde laten en uit deze wereld nemen degenen die niet de 

vruchten van eenheid en vergeestelijking hebben gedragen. 

62 Kijk en let op mijn woord. Wees niet zelfingenomen omdat jullie mijn zeer grote opdrachten en 

zendingen hebben ontvangen en denk niet dat mijn oordeel jullie nooit kan bereiken. 

Denk aan David en Salomo, die, hoewel zij groot waren in de ogen van hun volk, in hun grootheid in 

slaap vielen, de wet overtraden en mijn goddelijke rechtvaardigheid, onverbiddelijk en wijs, over hen 

zagen komen, toen zij geloofden dat, omdat zij zo geliefd waren door de Vader, zij nooit door Hem 

zouden worden getroffen. 

63 Denk, o volk, aan de nieuwe geslachten, denk aan uw kinderen, zoals de aartsvaders deden toen 

zij hun volk voorbereidden om de komst van de Messias te ontvangen. 

64 Bid voor de nakomelingen, bereid de weg voor hen met zorg en liefde. Begrijp dat zij nog hogere 

missies te vervullen hebben dan de uwe, en dat het goed zal zijn als zij een spoor van vergeestelijking 

vinden om te volgen. 

65 Waaruit zal dat spoor bestaan? In je leven, in je werk. 

66 Elke ziel heeft een grote schuld bij haar Vader. Mijn Liefde voor jullie en Mijn Gerechtigheid 

hebben jullie een nieuwe kans op aarde geboden om je voor Mij te verantwoorden, om je geestelijk te 

herstellen en om je te zuiveren, zodat je naar het volgende tehuis kunt gaan. 

67 O gezegende Derde Tijd, u bent de brenger van alles wat de wereld nodig heeft om zichzelf te 

redden van haar slavernij. Gezegend zijn zij die uw licht gebruiken, want zij zullen verlossing vinden. 

68 Gedurende je hele spirituele levensreis heb Ik je geleid, getest en voorbereid op de openbaring 

van deze tijd. Het zijn niet de mensen die de nieuwe natie Israël zullen voortbrengen: Ik zal haar vormen, 

haar zuiveren, haar grootbrengen en haar naar de wereld zenden om haar zending te vervullen. 

Terwijl dit volk groeit en zich voorbereidt, zal Ik de paden effenen, de deuren openen en de 

hindernissen verwijderen, zodat zij kunnen oprukken. Hetzelfde deed Ik met Israël toen Ik hen uit Egypte 

redde en hen door de zee en door de woestijn leidde. 

69 Dit volk hier heeft de taak om de mensheid geestelijk te doen ontwaken. Maar wanneer zij haar 

vervuld heeft en de mensen zich bewust worden van de tijd waarin zij leven, zult u uit hun harten een 

verlangen naar licht zien en uit hun geesten een ideaal van de 

Wij zullen de opkomst zien van een opwaartse ontwikkeling die het menselijk leven op zijn grondvesten 

zal doen schudden en de wereld zal veranderen. 

70 Het geweten zal gehoord en gehoorzaamd worden, de roepstem van de Geest zal begrepen 

worden, de behoeften van de ziel zullen overwogen en gerespecteerd worden, en overal zal het 

brandend verlangen om God te kennen, Hem te voelen, dichter bij Hem te komen, zijn waarheid te 

verspreiden, stralen. 

71 Deze profetieën zullen onder de mensen geschieden, wanneer geestelijke honger en dorst hen 

aan de grenzen van hun weerstandsvermogen hebben gebracht, wanneer zij met vernederde trots hun 

schuld voor hun Heer belijden, wanneer zij nederdalen van hun tronen, hun rechterstoelen en 

ereplaatsen, vanwaar zij Mij hebben willen negeren, vanwaar zij Mij hebben veroordeeld en 

verloochend, en berouw hebbend over hun fouten, zullen zij hun ogen tot Mij wenden en tot Mij spreken 

als kinderen ─ tot een Vader die eeuwenlang op hen heeft gewacht. 

72 Hoe laag is de mens in zijn materialisme gezonken, zodat hij uiteindelijk Hem heeft verloochend 

die alle dingen heeft geschapen! Hoe kan de menselijke geest zo donker worden? Hoe kon uw 

wetenschap Mij verloochenen en het leven en de natuur ontheiligen zoals zij heeft gedaan? 

73 In elk werk dat uw wetenschap ontdekt, ben Ik aanwezig; in elk werk wordt mijn Wet 

geopenbaard en wordt mijn stem gehoord. Hoe komt het dat deze mensen niet voelen, niet zien en niet 

horen? Is het een teken van vooruitgang en van beschaving om mijn bestaan, mijn liefde en mijn 
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rechtvaardigheid te ontkennen? Dan bent u niet verder gevorderd dan de primitieve mens, die in elke 

kracht en elk wonder van de natuur het werk wist te ontdekken van een goddelijk, superieur, wijs, 

rechtvaardig en machtig Wezen, aan wie zij al het goede in al het bestaande toeschreven en het daarom 

aanbaden. 

74 Door middel van een groeiende intelligentie probeerden zij te begrijpen wat hun fysieke zintuigen 

waarnamen. Welke volmaakte aanbidding zouden zij Mij kunnen aanbieden? Welk begrip zouden zij van 

de waarheid kunnen hebben? Niettemin werden hun verwondering, hun geloof en hun aanbidding door 

Mij aanvaard als de eerste vruchten van een uitgestrekt veld dat Mijn Geest door de eeuwen heen moest 

cultiveren. 

75 Hoeveel leringen heb Ik de mensheid niet gegeven en hoeveel openbaringen heb Ik haar niet 

geschonken! En toch - hoewel deze mensheid reeds de top van het begrip zou moeten hebben bereikt, 

en haar godsdienstoefening volmaakt zou moeten zijn, heeft haar zelfzuchtige, trotse en onmenselijke 

wetenschap zich opgeworpen om Mij te ontkennen, en de bestaande godsdienstige culten leven in de 

sluimer van routine en traditie. 

76 Ik heb u de gave van de vrijheid van wil gegeven en heb deze gezegende vrijheid, die Ik aan Mijn 

kinderen heb geschonken, geëerbiedigd. Maar Ik heb ook het goddelijk licht van het geweten in uw 

wezen gelegd, opdat gij, daardoor geleid, uw vermogens op de juiste wegen zoudt richten. Maar ik zeg u 

dat in de strijd tussen de ziel en de materie de ziel een nederlaag heeft geleden, een pijnlijke val die haar 

meer en meer heeft verwijderd van de bron van de waarheid. 

77 Maar haar nederlaag is niet definitief, zij is slechts tijdelijk, want zij zal opstaan uit de diepte van 

de afgrond wanneer zij haar honger, haar dorst, haar naaktheid en haar duisternis niet meer kan 

verdragen. Want pijn zal haar redding zijn, en luisterend naar de stem van haar geweten, zal zij sterk en 

stralend, vurig en bezield opstaan en haar gaven weer gebruiken; maar niet meer met die vrijheid om ze 

ten goede of ten kwade te gebruiken, maar door ze alleen te wijden aan de vervulling van de Goddelijke 

Wetten, wat de beste eredienst is die je je Vader, die je zo liefheeft, kunt bewijzen. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 176  
1 Wees sterk tegen de verleidingen van de wereld en van het vlees. Wanneer een beproeving u pijn 

doet, denk dan aan mijn lessen van het tweede tijdperk en volg mijn voorbeeld. 

2 Jullie vragen Mij hoe het mogelijk was dat Jezus geraakt werd door de verleidingen van de 

wereld? Hierop antwoord ik u, dat het geen onedele verzoekingen waren, die het hart van uw Meester 

hebben getroffen. 

3 Het lichaam dat hij in de wereld had was menselijk en gevoelig, hij was het werktuig dat mijn 

geest gebruikte om mijn leringen naar de mensheid te brengen. Hij kende de beproeving die hem 

wachtte, omdat mijn geest hem die onthulde, en die stoffelijke kant van het wezen leed onder de pijn die 

hem wachtte. 

4 Ik wilde dat dat lichaam u die tekenen van menselijkheid zou geven, zodat u ervan overtuigd zou 

zijn dat mijn pijn echt was en mijn offer als mens waar was. 

5 Als dat niet zo was geweest, zou mijn offer geen waarde hebben gehad in de ogen van de 

mensen. Daarom riep Jezus driemaal de kracht van mijn geest in, die Hem bezielde om in de zware 

beproeving de overwinning te behalen: De eerste keer was in de woestijn, de tweede keer in de 

olijfgaard, de derde keer aan het kruis. 

6 Het was nodig voor Mij om mens te worden en jullie Mijn 

lichaam en Mijn bloed, zodat in dat lichaam de pijn die de mensen er aan zouden toebrengen, effect zou 

hebben. Als ik in geest was gekomen, welk offer zou ik dan voor jullie gebracht hebben? Wat zou Ik 

hebben verzaakt, en welke pijn zou je Mij hebben laten voelen? 

7 De goddelijke geest is onsterfelijk, hij kent geen fysieke pijn. Maar het vlees is gevoelig voor pijn, 

het is beperkt in zijn mogelijkheden, het is van nature sterfelijk. Daarom heb Ik dat middel gekozen om 

Mijzelf aan de wereld te openbaren en haar Mijn ware offer te brengen om jullie de weg naar jullie 

verlossing te wijzen. 

8 Houd dat Lijden in gedachten zolang jullie zondaars zijn, en denk aan dat Bloed, opdat jullie je 

kunnen reinigen in berouw over jullie overtredingen en Mij trachten te volgen in dat voorbeeld van 

grenzeloze liefde dat Ik jullie gegeven heb. 

9 Zolang jullie mensen zijn, gedenk mij aan dat kruis, ik heb mijn beulen vergeven, ik heb hen 

gezegend en genezen, zodat jullie op je moeilijke levensweg ook hen zegenen die jullie kwetsen en al het 

mogelijke goed doen aan hen die jullie kwaad hebben gedaan. Wie zo handelt is Mijn discipel en Ik zeg 

hem in waarheid dat zijn pijn altijd kort zal zijn, omdat Ik hem Mijn kracht zal doen voelen op de 

ogenblikken van zijn beproeving. 

10 Zeer weinigen zijn het die hun broeders en zusters trachten te onderrichten door de voorbeelden 

van de Meester. In deze gemeenschap, zoals in de meeste godsdienstige gemeenschappen, wordt 

onderricht gegeven door woorden die geen kracht hebben omdat zij niet bevestigd worden door werken 

en voorbeelden van liefde. 

11 Nu hebben jullie de gelegenheid om de uitleg van Mijn Leer te horen, die jullie hart geleidelijk zal 

vermalen tot het bereid is om de zending uit te voeren die Ik aan jullie geest heb toevertrouwd. 

12 Wees niet bang om in Mijn voetstappen te treden, want Ik zal niemand vragen om als Mij te zijn 

in Mijn offerande. Ook moet Ik u zeggen dat dat lichaam alleen de beker heeft leeggedronken die Mijn 

Geest hem heeft gegeven; een ander zou er niet van hebben gedronken. Want Mijn lichaam ontving het 

leven en versterkte zich in de deugd en zuiverheid van Zij die haar schoot aanbood om het te ontvangen: 

Mary. 

13 Mediteer, mensen, en maak gebruik van die gezegende stilte waarin je binnentreedt als je mijn 

leringen hoort. Waarlijk, Ik zeg u, in die ogenblikken van bezinning en spiritualiteit zal mijn zaad in uw 

harten ontkiemen. 

14 Op deze dag bereiken jullie eenheid en vrede tussen jullie harten, om je voor Mij te vertonen als 

één wezen, bewust van de gebeurtenis waarvan het getuige is wanneer het Mijn woord hoort door een 
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stemdrager. En ik ontvang je geest. Alles wat jullie Mij zuiver en eenvoudig aanbieden in jullie gebeden 

en in jullie daden van aanbidding, aanvaard Ik als een rechtvaardig eerbetoon van de kinderen aan hun 

hemelse Vader. 

15 Het meest dringende verzoek dat jullie doen is dat er vrede komt in deze wereld, dat het 

patriarchale leven van andere tijden terugkeert in de mensheid; maar ik zeg jullie dat die vrede pas zal 

terugkeren wanneer jullie, mijn nieuwe leerlingen, de fundamenten hebben gelegd van een nieuwe 

wereld, waarvoor ik jullie aan het opleiden ben. 

16 Wanneer jullie in elke naaste een broeder zien, wanneer jullie hun verschillende oordeel laten 

varen en Mij in hen liefhebben, dan zullen jullie het aanbreken van een nieuw tijdperk zien. Het leven zal 

dan sereen zijn voor de mens, en Ik zal erkend en bemind worden als Vader. 

17 Mijn woord in deze tijd is hetzelfde als dat wat Ik jullie gaf in Jezus. Het is dezelfde kristallen 

stroom die jullie zielen verfriste toen jullie Mij volgden door de landschappen van Palestina. De essentie 

ervan is u bekend, nooit zult u de "smaak" ervan kunnen verwarren omdat zijn goddelijke zegel in uw 

geest gegrift is gebleven. En nu Ik ben neergedaald om Mijzelf te manifesteren door deze mannen en 

vrouwen, en jullie het woord horen dat van hun lippen komt, beseffen jullie dat het alleen van Mij kan 

komen, en jullie vragen Mij waarom Ik niet een andere vorm heb gekozen om Mijn boodschap van deze 

tijd aan de mensheid te brengen. 

18 Gij zegt Mij, dat er onder u geen onberispelijken zijn, die Mij kunnen dienen. Er is geen Mozes, 

noch de profeten van het Eerste Tijdperk, noch Petrus, noch Johannes. Maar voorwaar, Ik zeg u: Ik heb in 

alle tijden deugdzame geesten gezonden en onder hen zijn er die Mij in nederigheid hebben gediend. 

Heb hen lief en steun hen, want hun taak is zeer groot. Ik heb hun geest en hun hart als een zuivere bron 

bewaard, en vaak was pijn het beste middel om hen te zuiveren. Hun levens zijn vergelijkbaar met die 

van mijn afgezanten uit andere tijden. Ik zegen ze. Gezegend zijn zij die Mij op deze wijze zijn gevolgd en 

die de volle betekenis hebben gevoeld van het ambt dat Ik hun heb gegeven. 

19 Ik nodig jullie uit om mijn Koninkrijk binnen te gaan, o geliefde mensen. Evenzo roep Ik alle 

volken der aarde zonder enige voorkeur; doch Ik weet dat niet allen Mij zullen horen. De mensheid heeft 

haar lamp gedoofd en wandelt in duisternis. Maar waar alleen verwarring wordt waargenomen, zal een 

van Mijn verlichte mensen verschijnen, licht verspreidend in zijn omgeving ─ een geestelijke wachter die 

wacht en wacht op Mijn teken om de wekroep te laten klinken die zijn medemensen wakker schudt en 

beroert. 

Laat de liefde van die afgezanten vruchtbare zaadjes in jullie harten zijn. Oordeel niet over hen 

wanneer zij zich in materiële armoede aan u vertonen, maar luister naar hen, want zij werken in mijn 

naam om u een macht over te dragen die u nog niet kent. Zij zullen jullie het volmaakte gebed leren, zij 

zullen jullie bevrijden van de banden van het materialisme waaraan jullie gebonden zijn, om jullie 

geestelijke vrijheid te geven, zodat jullie tot Mij kunnen opklimmen. 

20 Gij die Mij hoort, wacht gretig op de vervulling van al Mijn woorden. Jullie willen de mensheid 

omgevormd zien tot Mijn discipelen, jullie vragen Mij te behoren tot hen die Ik zend naar andere landen 

met moeilijke zendingen. Maar waarlijk, ik zeg u, dat gij u vooraf moet oefenen, want de strijd die u 

wacht is groot. 

Maar niet alle gezanten van wie ik tot u spreek, zijn onder u, noch hebben allen mijn woord gehoord 

door middel van de stemdragers. Velen, velen van hen zullen intuïtief spreken omdat ik ze spiritueel heb 

voorbereid. Ik heb ze wijselijk verdeeld om mijn licht al jullie broeders en zusters te laten bereiken. 

21 Hoe kunt gij veronderstellen, dat Ik, terwijl Ik tot u ben nedergedaald, andere volkeren zou 

kunnen verwaarlozen, daar gij allen Mijn kinderen zijt? Denken jullie dat iemand ver van Mij afstaat of 

buiten Mij staat, hoewel Mijn Geest universeel is en alle geschapen dingen omvat? Alles leeft en voedt 

zich van Mij. Daarom is mijn Universele Straal neergedaald over de gehele aardbol en heeft de geest mijn 

invloed ontvangen in deze wereld en in andere, want ik ben gekomen om al mijn kinderen te redden. 

22 Ik wil niet dat jullie deze tijd verspillen, dat jullie door de wereld gaan zonder een spoor achter te 

laten op jullie levensweg, maar dat jullie ware verzorgers zijn van het zaad dat Ik jullie toevertrouw en 
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dat jullie zullen blijven nastreven wanneer jullie deze wereld verlaten, totdat jullie je zaad tot bloei laten 

komen in de zielen van jullie broeders en zusters. 

23 Ik wil u niet binden aan Mijn bevelen; Ik inspireer u slechts daartoe, want Ik zal geen andere 

vervulling aanvaarden dan die, welke uit uw bewuste en voorbereide ziel is voortgekomen. Wees vrij 

binnen de grenzen van Mijn wetten, maar wen uzelf aan gehoorzaamheid. Vervul de twee wetten die de 

mens regeren, welke in wezen één zijn, want beide komen van Mij. 

24 Bid voor alle wezens, verlangend naar harmonie en begrip van allen jegens Mij, en dat uw gebed 

moge opstijgen als een lied, als een jubelende hymne die de zielen verheft en hun de weg wijst 

waarlangs zij het doel van hun bestemming zullen bereiken. 

25 Mijn leer stelt de mens in staat zich in al zijn aspecten te ontwikkelen: zij maakt het hart gevoelig 

en veredelt het, wekt en verdiept de geest en vervolmaakt en verheft de ziel. 

26 Maak van mijn leer een grondige studie die u in staat zal stellen de juiste manier te begrijpen om 

mijn leer in praktijk te brengen, zodat uw ontplooiing harmonieus zal zijn; zodat u niet alleen de geest 

ontwikkelt, zonder u in te spannen voor de idealen van de ziel, die u moet stimuleren. 

27 Alle vermogens van uw wezen kunnen in mijn woord de lichtende weg vinden waarop zij kunnen 

groeien en zich vervolmaken tot in het oneindige. 

28 Ik heb je genoeg tijd gegeven om mijn leer te absorberen en te begrijpen. Ondertussen zijn velen 

van jullie die ooit als kind kwamen, nu adolescenten, net zoals anderen die als adolescent kwamen, nu 

volwassenen zijn. Sommigen zijn onderweg gegroeid en behoren nu tot mijn "werkers", en anderen 

hebben hun laatste adem uitgeblazen en hebben nu hun plaats onder mijn uitverkorenen. 

29 Ik heb dit volk voldoende tijd gegeven om in hen een vast en waar geloof te doen ontstaan, en 

opdat zij in hun geest een grondige kennis van mijn Werk zouden verwerven. Mijn woord bereidt je voor 

op de tijd dat je die stem niet meer zult horen en je je zult moeten concentreren op het binnenste van je 

hart om mijn aanwezigheid te voelen en mijn inspiratie te ontvangen. 

30 Mijn leer staat geschreven in je geweten; daar is de ark die mijn wet het best bewaart, zodat - 

wanneer de tijd verstrijkt en die uren van geestelijke verkwikking die je met je Meester hebt 

doorgebracht ver weg zijn - de essentie van mijn Woord vol leven vibreert in je ziel, doordrenkt van liefde 

en wijsheid. 

31 In al mijn lessen zul je ontdekken dat ik je voortdurend zeg dat je spiritualiteit moet bereiken, 

want dat is wat jou op aarde moet onderscheiden. Zonder spiritualiteit zul je je medemensen niet het 

getuigenis geven dat je zou moeten geven. 

32 Vrees de dag niet waarop Ik Mijn woord onder u zal voltooien. Mijn werk zal niet vergaan, noch 

zal uw ziel wanhopen. Ik houd in de geestelijke vallei enkele wezens gereed die op aarde geïncarneerd 

zullen worden om gidsen en profeten van de gemeenschappen te zijn, wezens van licht die jullie zullen 

leren een stap voorwaarts te zetten op de weg die door Mijn Woord is uitgestippeld. 

33 Vandaag wil ik jullie zeggen dat net zoals jullie hier afhankelijk zijn van lichtwezens uit de 

geestelijke wereld om jullie bij te staan op je pad, er ook geestelijke huizen zijn die afhankelijk zijn van 

sommigen van jullie die tot hen komen met de boodschap van mijn onderricht. 

Gij weet niet wie van hen, die Mij in deze ogenblikken horen, spoedig moeten vertrekken ter 

vervulling van een geestelijke zending. Dit is de reden waarom vele harten er al lang behoefte aan 

hebben zich te zuiveren, en waarom zij met elke dag die voorbijgaat hun ziel meer en meer verlicht 

voelen door het licht van Mijn Leer. 

34 Ik wil dat jullie je verenigen met de geestelijke gastheren, zodat jullie door jullie liefde voor al 

jullie broeders en zusters kunnen werken aan de verlossing van alle wezens die los van de weg van leven 

en waarheid wandelen. 

35 Bewaar dit woord in uw ziel, dat u kan dienen in het uur van de dood, wanneer u dit bestaan 

verlaat, om u voor te bereiden om u geestelijk te bevrijden. 
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36 Begrijp wat een prachtige tijd van openbaringen dit is geweest, geliefde mensen ─ een tijd van 

licht dat zielen verheft! Gezegend zijn zij die zich voorbereiden, want jullie ontvangen Mijn licht in 

overvloed. 

37 Maar bedenk dat het nog maar het begin van een tijdperk is, dat u nog niet alles is geopenbaard 

wat deze tijd voor de mensen in petto heeft, noch dat alles wat u hebt ontvangen door u is begrepen. 

38 Dagen, jaren en eeuwen zullen voorbijgaan waarin deze mensheid getuige zal zijn van 

wonderbaarlijke lichtboodschappen en spirituele openbaringen die hun geesten nog nooit hebben 

gekend. 

39 Die tijden zijn reeds aangebroken, en daarom moet gij de weg bereiden voor hen die uw plaatsen 

zullen innemen. Je moet de weg zegenen door je goede werken. Dan zult gij een begin hebben gemaakt 

met de bouw van de ware tempel, die anderen uit eigen beweging zullen voortzetten, en later zullen 

anderen komen om hem te voltooien. 

40 Ik heb je zien vechten met je vlees om zijn opstandigheid te bedwingen. Je hebt grote gevechten 

met je hart moeten leveren om gehoorzaamheid en onderwerping van hem af te dwingen. Zijn natuur 

verzet zich tegen de bevelen van het geweten; maar als gij volhardt in het gebed, als gij oplettend zijt, 

zult gij van hem de beste medewerker maken in de geestelijke vervulling. Deze strijd maakt deel uit van 

je verzoening op dit moment. 

41 Al je kwaliteiten zijn in je vanaf het moment dat je geschapen werd. Intelligentie, gevoeligheid, 

verstand hebben uw ziel verlicht, zodat u de laatste strijd kunt strijden. Wanneer u dan het kwaad hebt 

overwonnen en uw ziel de piloot is die het vlees leidt, zult u in staat zijn u tot uw medemensen te richten 

en hun een lichtend voorbeeld te geven van de wijze waarop de evolutie van de ziel kan worden bereikt. 

Zonder u te beroemen op zielekracht en zelfbeheersing, zult gij uw werken tonen, en zij zullen u 

gehoorzaamheid en opmerkzaamheid aan mijn wet openbaren. 

42 Wanneer gij mijn woord niet meer hoort door de stemdragers en uw ziel het verlangen voelt om 

te gehoorzamen aan wat ik u in deze tijd heb geleerd, laat dan ieder van mijn discipelen de groep die 

hem is toegewezen als zijn eigen familie beschouwen en hen onderrichten en leiden. 

Maak altijd gebruik van barmhartigheid, corrigeer met liefde en wijsheid, maak een sfeer van vrede 

voelbaar zoals u die vandaag hebt geschapen, dan zal mijn Geest voelbaar aanwezig zijn om allen te 

inspireren en te zegenen. 

43 Vraag niemand waar zij vandaan komen, noch waarom zij Mij zoeken. Elia zal hen leiden, en zijn 

uur zal dan gekomen zijn. Nu reeds bereid Ik hen, die komen zullen, en ontvang hen, die gelooven in dit 

Woord, dat Ik u door het menschelijk verstand heb gegeven. 

44 Ik leer jullie, opdat jullie de "smaak" van de aarde mogen zijn, opdat jullie het leven van de 

mensen mogen verzoeten met het goede nieuws dat de Meester tot hen is teruggekeerd in deze tijd van 

verdriet en zijn woord heeft nagelaten als een erfenis voor allen om zich mee te voeden en voor altijd te 

leven. 

45 Ik belast u niet met de totale transformatie van deze mensheid. Breng mijn woord met 

overtuiging tot de harten, en het zal wonderen doen onder uw medemensen. Hoeveel troost zullen zij 

ontvangen in hun dagen van bezoeking, als zij weten hoe zij mijn onderwijs moeten horen en 

interpreteren! En jullie, hoe zullen jullie verlangen om terug te keren naar die uren die jullie met Mij 

hebben doorgebracht, waarin jullie die Goddelijke essentie hebben geabsorbeerd, je voelend als kleine 

kinderen om van jullie Vader al zijn tederheid en liefde te ontvangen. 

46 De mensheid van vandaag is een vruchtbaar veld om te werken. De velden zijn zeer uitgestrekt, 

en de arbeiders schaars. Hoe zult gij dit geslacht tot Mij bekeren, als gij niet werkt? Je hebt maar weinig 

tijd, en er moet nog veel gebeuren. Het uur is opportuun. Herbouw de "tempels" die in de harten zijn 

afgebroken! Help bij de wederopbouw van huizen, predik vergeestelijking op uw manieren met 

gedachten, woorden en werken! 

47 Waak zodat de deugd terugkeert tot de mensen, en de kinderen een sterke band vormen tussen 

de vader en de moeder, en de jeugd een sterk fundament van de nieuwe generaties, de man en de 
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vrouw een beeld van God en Zijn schepping, en allen, verenigd met de beschermengelen die u bijstaan, 

een volmaakte harmonie met Mij vormen. 

48 Uw verzoekschriften bereiken Mij, het licht dat Ik heb geworpen verlicht uw wezen. Al uw werken 

zijn aanwezig, en u kunt uw verdiensten beoordelen. De pijnen die jullie ervaren zullen voorbijgaan, en 

vrede zal schijnen over de hele wereld. 

49 Bid voor de naties die met elkaar in oorlog zijn. Deel je brood en kleding met hen die het nodig 

hebben. Open je graanschuren en voer ze. Toon uw broederschap in dit uur van nood voor de wereld. 

Oefen actieve naastenliefde voor de zieken, bereid de zielen die moeten vertrekken voor op het 

hiernamaals, wek het geloof op van de bedroefden, breng vrede aan al uw medemensen. Vraag, en ik zal 

wonderen doen onder de mensheid. 

50 Jouw wereld is vol slaven. Dat is de reden waarom in ieder mens een diep verlangen naar vrijheid 

leeft. Maar u moet niet de wetten van de geest hiervan de schuld geven, noch de menselijke, maar uzelf. 

Want de ware wet, hetzij goddelijk of menselijk, moet leiden, instrueren en beschermen, maar nooit 

boeien. 

51 Begrijp dat jullie daarom niet vrij van geest zijn, omdat jullie - ver van de goddelijke essentie, de 

wet van liefde voor jullie Vader boven al het geschapene, van liefde voor elkaar als broeders en zusters in 

de Schepper - jezelf tot slaven hebben gemaakt van religieus fanatisme, afgoderij en bijgeloof. 

52 Noch zijt gij vrij binnen de wetten der mensen, want deze, die de rechtvaardigheid onder de 

mensen zouden moeten vestigen, worden aangetast door het egoïsme der volkeren, door 

onrechtvaardigheid en leugen. 

53 Zij die regeren en zij die de opdracht hebben de zielen te leiden, zijn ook kinderen van mijn 

Goddelijkheid. De wetten die de een en de ander toepast, moeten menselijk zijn. En toch, hoe ver uit 

elkaar ze lopen en leven. 

54 Wanneer zal de mensheid "aan God geven wat van God is en aan Caesar wat van Caesar is"? 

55 Terwijl sommigen er genoegen mee nemen alleen naar de maatstaven van de wereld te leven en 

elke goddelijke wet te veronachtzamen, streven anderen naar de verheffing van de ziel langs de wegen 

die de verschillende godsdienstige gemeenschappen hun voorschrijven, hoewel zij er in hun hart tegen in 

opstand komen en zich onttrekken aan de onderwerping aan de wetten van de aarde. 

56 Voorwaar, ik zeg u: noch sommigen noch anderen doen hun plicht. 

57 Aanschouw de koninklijke ster die dagelijks oprijst in het oosten, 

hoe het schijnt op en verwarmt allen gelijk, zonder enig schepsel te bevoordelen? 

58 Zo is de liefde van de Vader voor al zijn kinderen, en zo moet ook uw liefde en uw gerechtigheid 

zijn, opdat mijn wetten op deze wijze op de mensen kunnen worden toegepast. 

59 Herkent u niet de volmaakte harmonie die bestaat tussen het Goddelijke en alles wat door uw 

hart is geschapen? Waarom kan er dan geen volmaakte harmonie zijn tussen mensen die kinderen van 

God zijn? 

60 Gelukkig is hij die deze oproep hoort en de tijd van het licht herkent waarin hij leeft, want hij zal 

in staat zijn voort te gaan op de weg van geestelijke opwaartse ontwikkeling. 

61 U bent nu in de laatste jaren waarin u mijn woord zult horen, dat als een vonk van mijn wijsheid 

in uw leven is geweest. 

62 Deze leer zal opgeschreven blijven in boeken en zal, samen met de discipelen die zich waarlijk 

voorbereiden en een onverbrekelijk geloof in hun hart dragen, het levende getuigenis zijn dat Ik nalaat ─ 

wanneer het uur van Mijn vertrek komt ─ aan hen die Mij niet hebben gehoord in dit Derde Tijdperk. 

63 Zalig zijn zij die trouw blijven ondanks beproevingen, want zij zullen wijsheid en vrede verkrijgen. 

64 Opdat een ieder de hem toevertrouwde taak kan vervullen, moet gij u verenigen in één wil, de 

traagheid van uw vlees afwerpen voor geestelijk onderricht, uw belangstelling niet langer alleen richten 

op datgene wat uw stoffelijk leven aangaat, en ook aan uw ziel denken. 
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65 Ik ben het eeuwige leven; als jullie dat willen bereiken, hoeven jullie alleen maar mijn wet te 

vervullen. 

66 De toewijding die je binnen mijn "horde" hebt als je naar mijn woord luistert, moet je ook daarna 

bewaren, en in je leven moet er orde zijn, eerbied, discipline, nederigheid. 

67 Ik verlicht je ziel, je geest en je hart, en zet je leven op het juiste spoor. 

68 Ik wil dat mijn onderricht wortel schiet in jullie harten, opdat jullie het niet vergeten, want jullie 

weten niet hoezeer jullie het zullen missen in de tijden van strijd, noch weten jullie hoelang jullie nog op 

aarde moeten blijven. Doet dus het goede op grond van mijn onderricht, opdat, wanneer de Vader u 

wegroept, deze roeping u niet zal verrassen, maar u als goede werkers zal vinden. 

69 Voorwaar, Ik zeg u: deze leer zal de zeden van deze wereld herstellen, omdat zij een stap naar 

vergeestelijking zal zijn; want zij zal de harten tot broederschap wekken. 

70 Thans ben Ik nog de Onbegrepene; want terwijl het gewone volk in zijn onwetendheid Mij 

fanatieke culten aanbiedt, zeggen zij die als geleerd of machtig worden beschouwd, dat zij voor zichzelf 

voldoende zijn. 

71 Hoe weinigen volgen Mij! 

72 Geliefde mensen, laat mijn woord u blijven toerusten. 

73 Ik geef vrede aan uw hart, vrede aan uw huis, en vrijheid aan uw geest op die ogenblikken dat het 

lichaam zich overgeeft aan de slaap. 

74 Bewaar deze genade en ontvang mijn zegen. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 177  
1 Mensheid, gij die op dit ogenblik vertegenwoordigd wordt door deze gemeente, die berouwvol 

en angstig knielt voor de aanwezigheid van haar Heer: waarmee kunt gij uw schuld van liefde betalen en 

uw Vader waarlijk behagen? 

2 Ik zal u zeggen hoe u dit moet doen: door te strijden voor uw vrede en uw geestelijke verheffing. 

Zo wast u uw schuldgevoelens weg en verheft u uw zielen. 

3 Ik geef je een bepaalde tijd om de verlangens van je ziel te bevredigen. De Nieuwe Tijd verrijst 

voor je ogen als een stralende dag vol beloften en openbaringen. Met zijn licht wil het tegen je zeggen: 

Vecht! En in dit woord ligt het bevel van de Vader besloten. Vecht voor vrede, voor vernieuwing, voor de 

overwinning van de vergeestelijking. 

4 Ik prent deze woorden in je geweten, zodat het ze bij elke gelegenheid herhaalt. 

5 Realiseer je dat mijn liefde een stad is die je moet nemen. Er zijn veel obstakels en veel vijanden 

die je moet verslaan. Zij zullen u een gevecht geven om u te stoppen, maar in uw handen schittert een 

onzichtbaar zwaard als u weet hoe het te hanteren. Het is het zwaard van de liefde. 

Strijd, overwin met hem en twijfel niet, want uiteindelijk zul je de stad zien vallen omdat jouw liefde 

de Vader heeft overwonnen. 

6 Ik wilde in uw midden enkele broederlijke en gastvrije gezinnen scheppen, opdat de "karavanen" 

van daklozen, verlangend naar vrede en barmhartigheid, uw huizen zouden binnengaan om te delen in 

de liefde die Ik in u heb gelegd. Maar uw voorbereiding was traag; gij vertraagde, en de karavanen der 

thuislozen hielden halt in de woestijn, toen zij zagen, dat de ster, die hunne schreden leidde, halt hield in 

haar loop. Daarom wil Ik niet dat de mensen jullie "slapend" of zondigend aantreffen als jullie wakker 

zijn, want dan zullen jullie Mijn wederkomst niet meemaken, maar jullie Meester verraden hebben. 

7 Ik geef jullie de tijd om berouw te tonen over jullie overtredingen en jullie leven weer op te 

bouwen. De vader van het gezin, die zijn plichten heeft verzaakt door de zijnen te verlaten, moet gaan en 

het tehuis herstellen. 

8 Laat hen die zich hebben aangesloten bij hen die in ondeugd zijn gevallen, opstaan en de 

zwakheden van het vlees overwinnen, gebruik makend van de wil en de kracht van hun geest, totdat zij 

heel zijn gemaakt. Laat allen die dit werk dienen, zich verenigen in de geest, elkaar liefhebben en elkaar 

bijstaan. Dan zal de ster, die haar loop heeft onderbroken en daardoor "de grote karavanen in de 

woestijn" tot stilstand heeft gebracht, haar loop voortzetten en de weg wijzen aan die massa's mensen, 

die naar het land van vrede leiden. 

9 Wanneer deze mensen, op de vlucht voor oorlog, dood en verderf, met in hun hart de 

herinnering aan haat en misdaad, binnentreden in de kring van een gemeenschap waar in elk huis een 

heiligdom van ware liefde verrijst, waar in elk huwelijk het licht van mijn wet schijnt, waar de ouders de 

kinderen liefhebben, en de kinderen de ouders liefhebben en eren, waar de kleine kinderen met 

tederheid en wijsheid worden geleid en waar de ouderen worden gerespecteerd ─ denkt u niet dat zij bij 

zulke tekenen van eerbied voor mijn Wet zullen bekennen dat in deze gemeenschap een wonder heeft 

plaatsgevonden dat alleen aan de barmhartigheid van de Vader kan worden toegeschreven? 

10 O volk, gij zijt hard en ondankbaar geweest tot op deze dag! Ik heb van u geen offers geëist, noch 

heb ik het onmogelijke van u gevraagd. Als het soms moeilijk voor je lijkt om mijn leer te volgen, komt 

dat door je gebrek aan liefde. Voor degene die liefheeft, zijn er geen hindernissen, noch afgronden, noch 

onmogelijkheden, want liefde is de Goddelijke kracht die alles bezielt, die alles beweegt. 

11 Kom in mijn velden, o scharen van mensen. Het veld wacht op u om het zaaien van uw liefde te 

ontvangen en later om uw inspanningen te belonen met de zoete vruchten die uit zijn schoot zullen 

voortkomen. 

12 Bindt u stevig samen door de banden van broederschap, want verleiding ligt op de loer voor mijn 

volk, oorlog nadert in het verlangen naar een poort waar de wachter slaapt, zodat pest, hongersnood en 

ziekte met nieuwe en onbekende eigenschappen kunnen binnendringen in de boezem van dit volk. 
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13 Ik heb u de aardse wetenschap gegeven om deze tegenslagen te bestrijden en dit lijden uit te 

bannen. Maar ik heb jullie een wetenschap geleerd die hoger is, waarvoor alle vijanden van het Licht, alle 

vernietigers van gezondheid en vrede, buigen. Deze wetenschap is de kracht van de liefde, die zich 

versterkt in het gebed. 

14 Overdenk deze woorden, o mensen, en luister dan naar wat uw geweten u aanraadt te doen. 

15 Mijn Geest zendt u zijn vrede, die gij niet altijd weet te bewaren. Wanneer zullen jullie leren Mij 

in jullie te dragen zonder dat een van jullie daden of gedachten Mij afstoten? 

16 Laat niemand in verwarring komen wanneer Ik hem zeg dat Ik wil dat jullie Mij dragen in het 

binnenste van jullie hart, want Ik wil dat Mijn Licht en Mijn Vrede in jullie wonen. 

17 Het is Mijn stem van oordeel die in deze dag jullie gebrek aan plichtsbetrachting afwijst, jullie 

gebrek aan liefde voor dit Werk dat Ik jullie heb toevertrouwd en dat jullie bestemming is. Het is de 

Goddelijke stem, die u nu door het geweten bereikt en uw hart doet beven, wanneer zij u vraagt: Wat 

hebt gij gedaan met alles wat Ik u in dit Derde Tijdperk heb geopenbaard en geleerd? 

18 Voor momenten ben je je bewust van de verantwoordelijkheid die aan je geest is gegeven. Maar 

het inzicht is slechts als een lichtstraal die even tot u doordringt, en dan zinkt u terug in zwakheid, omdat 

u uzelf altijd als onvolwassen, ziek en behoeftig beschouwt, terwijl u in werkelijkheid een schat van 

goddelijke gaven binnen uw bereik hebt. 

19 Als je in Mijn woord een verwijt vindt, is het uit liefde geboren. Jullie moeten Mij niet 

onrechtvaardig noemen, want als Ik werkelijk zo was en als jullie in Mij "toorn" zouden ontmoeten, zoals 

jullie plegen te zeggen, dan zou Mijn gerechtigheid jullie allang hebben uitgedoofd. Maar Ik vernietig 

Mijn eigen werken niet; Ik plaats u op de weg van de evolutie, opdat gij daarop uw volmaaktheid zult 

bereiken. 

20 Ik zeg u, dat het ware begrip van God nog niet op aarde bekend is, hoewel Ik Jezus gezonden heb, 

opdat gij Mij door Hem zoudt kennen. Begrijp het: Als ik wist dat de mens de zaligheid niet zou bereiken, 

zou ik niet tot hem komen met de liefde waarmee ik hem altijd heb opgezocht. Mijn aanwezigheid onder 

jullie is het overtuigend bewijs dat jullie tot Mij zullen komen, want de Vader kent zeer goed de toekomst 

en het lot van al Zijn kinderen. 

21 Ik zal ervoor zorgen dat het Woord dat Ik u in deze tijd heb gegeven, duidelijk wordt geschreven, 

zodat de mensheid in dat boek de verklaring zal vinden voor veel van de leringen die zij niet hadden 

begrepen, en de juiste uitleg van Mijn Leer. Dan zal uit die kennis de ware vrees voortkomen, niet de 

vrees voor de Goddelijke straf, maar de smart om door de zonde bevlekt te zijn, om de Schepper te 

beledigen, om met een bevlekte ziel naar de Vader aan gene zijde terug te keren, zonder weer een stap 

vooruit te hebben gezet op het pad van vergeestelijking en ware kennis. 

22 Waarmee zal je de schuld van liefde kunnen betalen die je aan je vader verschuldigd bent? Met 

wat zult gij Hem kunnen betalen, die voortdurend uwe beledigingen en uwe ondankbaarheid vergeeft? Ik 

zal het jullie zeggen: door werken te doen die mijn Goddelijkheid waardig zijn, door elkaar te dienen en 

lief te hebben. 

23 Een nieuw jaar ligt voor u, en in het jaar dat nu ten einde loopt, eis ik geen verslag van de natuur, 

noch van haar elementen: Ik laat Mij voelen in jullie geweten en vraag jullie wat jullie hebben gedaan 

voor jullie zending en welk gebruik jullie hebben gemaakt van de tijd en de gaven die Ik jullie heb 

toevertrouwd. 

24 Het jaar dat ten einde loopt, sprak tot Mij van uw strijd, uw tranen, van inspanningen, zwoegen, 

maar ook van verdriet, bloed, puinhopen en haat. Deze pijnlijke balans bracht het nu voorbije jaar voor 

Mijn Aanwezigheid. 

25 Een nieuw jaar gun ik u, en voor uw blik verschijnt het aan de horizon als een lichtstraal die uw 

hoop voor de toekomst doet ontbranden. Dat licht is de stem die je dagelijks zal zeggen: Vecht! 

26 Ja, mensen, vecht voor vrede, vecht voor vernieuwing, vecht voor gerechtigheid! 

27 Vier jaar slechts zal mijn woord je geven om afscheid te nemen van deze "dag". Begrijp om deze 

kostbare tijd te gebruiken. Mijn werk zal niet afgelopen zijn in 1950, want het behoort tot de eeuwigheid, 



U 177 

23 

noch zal uw opdracht eindigen op dat moment. Integendeel, uw strijd zal dan pas beginnen, want 

gedurende de tijd van mijn verkondiging bent u slechts in voorbereiding geweest. 

28 Begrijp, dat gij de geestelijke en de aardse taak in één wet verenigt, opdat gij de Vader een goede 

vervulling kunt geven. 

29 Ik leer jullie niet alleen Mij te geven wat Mij toekomt, maar Ik leer jullie ook aan Caesar te geven 

wat Caesar toekomt. 

30 De wereld zal weldra van u vernemen, en door u zullen de mensen van mijn komst, van mijn 

wonderen en van mijn leer vernemen. Mannen zullen deze ontmoetingsplaatsen onderzoeken en jullie 

levens beoordelen. Onder hen zullen machthebbers zijn, geestelijken van sekten en kerken, 

wetenschappers en mensen die het hiernamaals onderzoeken. Het is mijn wens dat u in de schoot van 

uw vergaderingen en in de schoot van uw huizen, zo niet volmaakt, blijk geeft van dezelfde harmonie, 

moraal, respect, liefde voor elkaar en spiritualiteit. 

31 Wat zouden zij denken die de waarheid kwamen zoeken, als zij bij u in uw godsdienstoefeningen 

fanatisme ontdekten, en in uw privé-leven de echtgenoten gescheiden aantroffen of de kinderen in de 

steek gelaten omdat hun ouders niet wisten hoe zij hun plichten moesten vervullen? 

32 Zie de vogels die hun nesten bouwen in de takken van de bomen, en neem een voorbeeld aan 

hen als je dat nodig hebt. Vraag Mij niet, hoe zij die in het huwelijk verbonden zijn, elkander moeten 

liefhebben, en hoe zij hun kinderen moeten liefhebben. Kijk omhoog naar deze nesten, en je zult er een 

les van trouw en tederheid in ontdekken. Hadden alle mensen elkaar maar zo lief! 

33 Waakt en strijdt, opdat gij, wanneer het jaar 1950 ten einde loopt, vruchten kunt geven die de 

Vader waardig zijn. Want als jullie dan niet zijn toegerust, zal er bij mijn vertrek onder de scharen veel 

pijn zijn. 

34 Als jullie je niet voorbereiden om de afwezigheid van mijn woord te verdragen ─ hoe pijnlijk zal 

dan voor jullie mijn afscheid zijn en ook dat wat mijn Geestelijke Wereld jullie zegt. 

35 Op deze dag, nu Mijn Geest jullie met vrede en zegeningen heeft vervuld ─ wat zouden jullie nog 

meer van Mij kunnen vragen? 

36 Nu ben Ik het die jullie vraag, die aanklop op de deuren van jullie harten, die jullie vraag elkaar lief 

te hebben. 

37 Bid oprecht voor de vrede van de volkeren, voel diep mee met de pijn van de mensheid. 

38 Voorwaar, Ik zeg u, plagen en dood omringen uw volk. Je hebt geen wetenschappelijke middelen 

om de invasie van plagen en ontberingen te stoppen. Maar maak gebruik van het gebed, en gij zult 

daarin wapens en krachten ontdekken om deze rampzalige gevaren te bestrijden. Bid en verenig uw 

gebed met goede werken, dan zult gij werkelijk verdienste hebben bij uw Heer, die almachtig is en die u, 

om uw nederigheid, wonderen zal schenken die de wereld kunnen verbazen. 

39 Wanneer de krachten der natuur ontketend worden en tekenen van oordeel geven, bid dan, blijf 

kalm, en ween niet om uwentwil, maar om die van anderen. Maar droog de tranen van hem die naar u 

verlangt, hoor zijn klaagzang en geef hem de genezende balsem. 

40 Geliefde mensheid, denk niet dat Ik in deze tijd ben teruggekomen om van jullie Mijn bloed, 

vergoten in de Tweede Era, te eisen; nee, die essentie van het leven blijft verankerd in jullie zielen. Dat 

bloed zal in ieder van jullie spreken als de tijd rijp is. Tot die tijd wachten velen op de wederkomst van de 

Zoon van God om opnieuw Zijn bloed van Hem op te eisen. In elk hart van mijn kinderen leef ik op dit 

moment door mijn goddelijke passie. 

41 Ik ben geboren in de mens in zijn onschuld als hij ontwaakt tot geloof. Ik lijd in hem als zijn 

hartstochten losbarsten en hem geselen. Ik draag het zware kruis van zijn zonden, zijn ondankbaarheid 

en zijn trots. Ik sterf in zijn hart wanneer hij Mij verloochent en verklaart dat hij geen andere Heer heeft, 

noch een andere Koning dan de wereld. Daar, in het diepste en meest verborgen van zijn wezen, vind Ik 

Mijn graf. 

42 Soms hoort dat hart, als was het een verre echo, de stem van de Meester ─ degene die hij in 

zichzelf zou willen doden, opdat hij geen hindernissen op zijn pad zou opwerpen. Het is de stem van zijn 
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geweten die erin slaagt de muur van materialisme te overwinnen die dat hart omringt, tot hij eindelijk 

van zich laat horen. 

43 Zoals Ik een kruis en een graf heb gevonden in ieder hart van de mensheid ─ waarlijk, Ik zeg u, 

evenzo zal er een derde dag zijn in allen, waarop Ik zal herrijzen vol licht en heerlijkheid. 

44 Vandaag zijn de zaadvelden onvruchtbaar. Soms wil je waarde geven aan je leven door goedheid 

te zaaien in welke vorm dan ook. Maar daarna geeft gij het op en betreurt uw onderneming, omdat gij in 

plaats van akkers, waarop gij zoudt kunnen zaaien, slechts stenen hebt gevonden; en dit komt, omdat gij 

niet begrepen hebt, dat gij, alvorens te zaaien, de akkers moet kennen, waarop gij het wilt doen. 

Bewandel ze, bereid ze voor, maak ze schoon, en maak ze vruchtbaar. Dit, mijn kinderen, weten jullie nog 

niet te doen. Dit is de reden waarom uw goede bedoelingen, ideeën en ingevingen vaak zijn mislukt. 

Wanhoop daarom niet in uw strijd, maar maak uw medemensen wakker door hun de ogen te openen 

voor de waarheid en het licht van deze tijd, zodat de mensen zich ervan bewust worden dat elke pijn die 

de mensen gedwongen worden te drinken als een beker van lijden, de rechtvaardigheid scheppende 

sikkel is die het onkruid bij de wortel afsnijdt. Het is de wijze en onverbiddelijke rechtvaardigheid die de 

velden omploegt en gereed maakt. 

Want daarna zal het de mensen, de volkeren en de naties wekken, en zal er geen pijn meer nodig zijn 

om alle overtredingen weg te wassen; want in de plaats daarvan zullen berouw, bezinning en de 

vernieuwing blijven van hen die hetzelfde doel willen bereiken, namelijk dat van de zuivering. 

Maar wanneer jullie dit bereikt hebben, zal er een tijd komen dat dit woord over de hele wereld 

gehoord zal worden als een lied van liefde en een terugkeer naar vrede. 

45 Vandaag zie Ik u onbegripvol tegenover alles wat op u afkomt, omdat er volledige onwetendheid 

en verwarring onder de mensen is. 

46 De meeste mensen noemen zichzelf christenen, maar in de meeste gevallen bewijzen zij met hun 

leven en daden het tegendeel. 

47 Wanneer zij iets goeds doen, maken zij dat bekend en scheppen er over op, en wanneer zij een 

fout gemaakt hebben, er berouw over hebben en Mij om vergeving vragen, dan doen zij dat op zo'n 

manier dat zij bewijzen dat zij niet eens weten wat Mijn vergeving inhoudt. 

48 Nu kunt gij de wereld zeggen, o volk, dat gij dit woord hoort, dat mijn licht weer tot de mensen is 

gekomen, temeer daar gij hun ook kunt verkondigen dat de mensheid weldra haar lethargie zal 

afschudden. 

49 Ik zal je niet opnieuw mensenbloed geven om je van de zonde te redden. Als mijn Goddelijk 

Bloed, vergoten in dat Tweede Tijdperk, tot jullie sprak van Goddelijke en oneindige liefde, van sublieme 

vergeving en eeuwig leven, moeten jullie begrijpen dat dat Bloed geen moment heeft opgehouden zich 

over jullie uit te storten, over jullie wezen, om met zijn spoor de weg te wijzen naar jullie opwaartse 

evolutie. 

50 Niemand moet Mij als mens verwachten of zoeken. Want als Ik bereid zou zijn u dat verlangen in 

te willigen, zou zo'n manifestatie niet op tijd komen, en u moet begrijpen dat de Meester nooit iets zal 

doen dat niet volmaakt is, omdat Zijn leringen altijd volmaakt zijn, omdat Hij onderwijst wat volmaakt is. 

51 Evenzo, wanneer deze vorm van openbaring, die Ik thans met u heb gebruikt, zal eindigen, zal er 

geen smeekbede en geen smeekbede zijn die Mij ertoe brengt niet te vervullen wat Ik u heb 

aangekondigd. Deze aankondiging zal voor altijd voorbij zijn omdat haar tijd dan verstreken is en haar 

taak is volbracht. 

52 Spoedig zullen er 2000 jaren voorbij zijn sinds Ik als mens onder u ben geweest, en het bloed dat 

Ik u heb nagelaten als bewijs van mijn liefde is de erfenis die nog vers is. 

53 Niettemin eist de wereld opnieuw mijn bloed, en ik zal het haar geven; maar niet dat wat het 

lichaam bezielt, maar dat wat de ziel het eeuwige leven schenkt. Met mijn licht zal ik leven en 

gezondheid naar de mensen zenden. Het zal zijn als een zon die haar warmte zal zenden naar de ijskoude 

harten van deze mensheid. 

54 Over allen zal mijn barmhartigheid zich uitstrekken, als was het 
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zouden de vleugels van een leeuwerik zijn die zijn jongen bedekt. Mijn liefde zal zachter en mooier zijn 

dan het blauwe firmament dat jouw ogen zo bewonderen. Je zult mijn levensadem voelen als een 

hemelse bries die alleen jouw ziel kan waarnemen. Ik ben de tijd, het leven en ook de eeuwigheid. Ik ben 

de lente en de zomer, de herfst en de winter van uw leven, en elk van deze levensfasen is een tastbare 

en levende lering die de Goddelijke Meester aan zijn kinderen geeft. 

55 Laat de goddelijke morgendauw tot uw ziel doordringen, zodat zij een eeuwige lente kan beleven. 

Laat het hart vermoeid raken onder de brandende zon van de strijd van het leven, maar laat de bloemen 

van deugd, geloof en liefde vers blijven in het diepst van uw wezen. 

56 Waarom ben je verdrietig? Je weet het niet. Ik weet heel goed dat verdriet jullie bezwaart omdat 

jullie hebben toegestaan dat jullie zielen tegelijk met jullie lichamen ziek werden. Wanneer de storm van 

hartstochten of beproevingen je teistert, of de "sneeuw van de winter" je doet bevriezen, verlies je alle 

hoop en verlangen om te leven. 

57 Mijn geest is ook bedroefd omdat hij altijd deze mensheid ziet huilen, die niet wil ontwaken en 

zich niet bewust wil worden dat deze aarde nog steeds een aards paradijs is. Ik zie jullie omkomen van de 

honger, hoewel jullie omringd zijn door vruchtbaarheid en leven. Het is deze mensheid die ik bedoel 

wanneer ik u zeg: "Zij hebben ogen en zien niet." 

58 De mensheid heeft zonder maat of doel de wetenschap nagestreefd, en zij hebben vele 

"wonderen" ontdekt. Maar dat wonder dat ware vrede, ware gezondheid en waar geluk geeft, hebben zij 

niet ontdekt onder alle goederen van de aarde, omdat het boven het menselijke ligt, waar de mens 

gewoon niet wilde komen. Die "goddelijke wetenschap" die Jezus onderwees toen Hij tegen jullie zei: 

"Heb elkander lief." 

59 Zoek het koninkrijk van Jezus, dat niet van deze wereld is, en u zult in Hem het licht en de vrede 

vinden die nodig zijn om dit aardse leven mooier en gemakkelijker te maken. 

60 Nu komen jullie om het goddelijke mandaat te ontvangen. Ik zie je klaar om mijn wet te 

gehoorzamen door te proberen het spoor te volgen dat Jezus achterliet. 

61 Het is lang geleden, dat Ik onder u geweest ben, maar ook nu klop Ik aan de deuren van uw hart, 

opdat gij elkander moogt liefhebben. 

62 Gezegend is hij die zich wist voor te bereiden om de hemelse Vader in zijn hart te ontvangen, 

want de Vader geeft hem te allen tijde de gelegenheid om goed te doen, met het oog op het verlangen 

van de discipel om bij zijn Meester te zijn. 

63 Als je in dit voor jou beginnende jaar op een beproeving stuit, wees dan sterk en wanhoop niet. 

Dan zul je aan je medemensen de kracht kunnen bewijzen die in je geest bestaat. Zij zullen dan willen 

weten uit welke bron jij hebt gedronken en zullen ontdekken dat Ik, Christus, de bron ben waarvan zij zo 

ver zijn afgedwaald. 

64 Waarlijk, Ik zeg u, tot deze bron zullen mensen van alle rassen en godsdiensten komen, want in 

alle vormen van aanbidding die de mensen dan aan Mij zullen wijden, zal er spiritualiteit zijn, en 

uiteindelijk zullen allen heel dicht bij de waarheid, bij de eenheid komen. 

65 Discipelen, er waren ogenblikken waarop jullie Mijn gerechtigheid voelden en Ik jullie nederig zag 

biechten voor Mijn Goddelijke Geest. Toen wendde Ik Mijn blik af van jullie zonden en richtte hem alleen 

op het feit dat jullie Mijn kinderen zijn die Ik liefheb en vergeef. Zo leer ik jullie om je naasten lief te 

hebben en hen te vergeven. 

66 Laat de tijd niet voorbijgaan zonder hem te gebruiken, want niemand weet hoe lang hij in deze 

wereld zal leven. Daarom zeg ik tegen jullie: Wacht niet op een geschiktere tijd dan het heden om aan 

het werk te gaan. Laat u niet, in afwachting van betere tijden, door de dood verrassen, zonder oogst en 

zonder uw opdracht te vervullen. 

67 Het jaar 1950 nadert, wanneer ik van deze verkondiging afscheid zal nemen, en dat afscheid zal 

door u worden gevoeld zoals het door mijn discipelen van het Tweede Tijdperk werd gevoeld toen ik hun 

aankondigde dat het uur van mijn vertrek was aangebroken. 
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68 Als zij de troost hadden, Mij weer te zien na Mijn dood, dan was het om de waarheid van het 

Geestelijk Leven met vuur in hun zielen in te prenten. Maar onder jullie zullen slechts enkelen de 

menselijke gedaante van Jezus zien. De anderen zullen hem diep voelen, en dit zal de weg zijn om met 

Mij in verbinding te treden van geest tot geest. 

69 Waak en bid voor de vrede van de aarde, dat er een einde komt aan de vele ontberingen, want 

daarop is het zaad van nieuwe geslachten. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 178  
1 Mensen: Telkens als een nieuw jaar begint, hoor ik van U vragen van deze aard: "Heer, zal dit jaar 

ook voor ons beproevingen brengen?" Hierop antwoord ik u dat het leven een voortdurende beproeving 

is, maar dat gij niet bevreesd behoeft te zijn. Want als je weet hoe je moet waken en bidden, zul je in 

staat zijn om vooruit te komen in je herstel totdat je het doel van je bestemming bereikt. 

2 De beproevingen die mensen meemaken zijn de vruchten die zij oogsten, het resultaat van hun 

eigen zaaien ─ een oogst die soms het resultaat is van het zaad dat zij het jaar daarvoor hebben gezaaid, 

en in andere gevallen de vrucht van wat zij in verder weg gelegen jaren of in andere incarnaties hebben 

gezaaid. 

3 Begint er een nieuw jaar? Doe dan zoals de goede zaaiers, die eerst hun zaad zuiveren, in 

afwachting van het juiste moment om het in vruchtbare grond te plaatsen. Zo moet ook u eerst uw hart 

reinigen, opdat u morgen uit uw goede werken een goede oogst van vrede, liefde en voldoening zult 

oogsten. 

4 Heb je de harmonie gezien waarin de hele schepping leeft? Hebt gij niet de indruk, dat in al wat 

bestaat, de schepselen elkander liefhebben? Kijk naar de zon: is zij niet als een vader die zijn armen 

uitspreidt om alle schepselen te omhelzen in een omhelzing vol leven en liefde, licht en energie? Zie hoe, 

bij de aanraking van zijn warme stralen, de bloemen opengaan, de vogels zingen en de schepselen zich 

roeren, hun eerbetoon van dankbare liefde brengend aan de Koningster. 

5 Het is een prachtig voorbeeld van hoe je in harmonie moet zijn met alles wat je omringt in de 

natuur en met alles wat spiritueel is. 

6 Van het inzicht dat de mensen verwerven door deze leringen en door gehoorzaamheid aan de 

wetten die het universum beheersen, hangt hun geluk af, waarvan sommigen denken dat het niet op 

aarde bestaat, en waarvan anderen denken dat alleen ik het in overvloed heb, maar dat zich heel goed 

manifesteert in de vrede van uw ziel. 

7 Nu weet gij, o geliefde mensen, dat uw gelukzaligheid in uzelf is, zodat gij de mensen kunt leren 

dat in de kern van hun wezen, waar zij denken dat er alleen bitterheid, haat en wrok, wroeging en tranen 

zijn, een licht is dat door niets kan worden gedoofd, namelijk dat van de geest. 

8 Op slinkse wijze heeft de mensheid haar schreden gericht, want elke generatie erft de fouten van 

de vorige generaties als erfenis, en naarmate de tijd over u heen gaat, vermenigvuldigen haar fouten 

zich. Deze mensheid plukt nu de vruchten van de zaden van pijn die zij eerder in de wereld heeft gezaaid, 

net zoals de komende generaties de vruchten zullen plukken van wat jullie vandaag zaaien. 

9 Waarom richt gij uw overtuigingen, inspanningen, wetenschappen, idealen en begeerten niet op 

den eenigen weg der gerechtigheid, dien mijn leer u wijst? Wanneer zullen de mensen eindelijk de 

waarheid van mijn woord inzien? 

10 Mijn onveranderlijke en eeuwige wet verheft zich voor de mensen en wijst hun de weg naar het 

ware geluk ─ een weg die leidt naar de velden waar men, goed zaaiend, de oogst van vrede oogst. 

11 Gezegend zijn zij die mijn oproep in het diepst van hun hart hebben gevoeld en zich hebben 

gehaast om de Goddelijke Instructie te horen, want door de geestelijke inhoud ervan zal hun kennis 

toenemen. Zij zullen als bolwerken zijn onder hun verwanten, en door hun geloof zullen zij stand kunnen 

houden in de beproevingen. 

12 Ik zal alle ongerechtigheid uit uw binnenste verwijderen, opdat uw werken aangenaam zullen zijn 

in de ogen van de Vader. 

13 In deze school van Christus zijn er vele beginners geweest die, toen zij hier kwamen, tot de 

Meester van alle wijsheid zeiden: "Heer, als Gij Christus zijt die deze weg onderwijst, en in ieder van ons 

de taak en de vermogens ontdekt die hij bezit ─ geef ons dan de verwezenlijking van onze bestemming 

om tot U te komen." 

14 Dan heb Ik u uw erfenis getoond, Ik heb u opdrachten gegeven en u tot "werkers" gemaakt. Maar 

waarlijk, Ik zeg u: Ik heb geen bevoorrechten onder Mijn kinderen, want een ieder die nadert met het 
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verlangen Mij te dienen, zal Mijn genade in zijn hart ontvangen. Maar evenzo zal het ogenblik komen 

waarop alles wat gij gedaan hebt met de u toevertrouwde gaven door Mij zal worden beoordeeld en gij 

Mij rekenschap zult moeten afleggen. 

15 Nu vraag Ik u nog niet rekenschap te geven, want gij tracht Mijn wet toe te passen op de werken 

van uw leven, en zijt nog te onrijp om het oordeel te dragen. Maar laat ieder van jullie een ijverige 

bewaker zijn van mijn onderricht. Deze uitvoering van bestellingen belet u niet ook de verplichtingen van 

uw wereld na te komen. Kijk naar hen die deze erfenis hebben verworpen: In hen is er droefheid en 

leegte. Maar mijn barmhartigheid is groot en openbaart zich door hen te vergeven. 

16 Wie recht vervuld heeft, gevoelt mijn vrede, en wie dat niet gedaan heeft, zoek ik door zijn 

geweten om hem wakker te houden, opdat de ziel niet zonder goede werken verrast wordt door het uur 

van de dood, want zonder deze zal zij niet kunnen opstaan. 

17 Draag mijn leer van hart tot hart. Wanneer uw medemensen het ontvangen, zullen sommigen 

zeggen: "Dit woord bevat profetie"; anderen zullen het oordelen als een leer van weinig belang. Terwijl 

sommigen het progressief zullen vinden, zullen anderen het als zeer achterlijk beschouwen. Ieder zal het 

interpreteren naar gelang zijn geestelijke vermogens en de zuiverheid van zijn werken. 

18 Wees nederig, opdat u een levend voorbeeld zult zijn voor de mensen en opdat mijn werk zal 

worden erkend. 

19 Maar toon u nederig, niet alleen in de korte tijd dat gij Mij hoort, maar in uw gehele leven, opdat 

gij uw medemensen tot andere gedachten zult brengen; want het woord alleen zal u niet overtuigen. 

Bereid u voor op het voorbeeld en zelfs op het offer. 

20 Als je Mij liefhebt, ga dan en vergeef hem die jou beledigd heeft. Als jullie Mij liefhebben, ga dan 

naar het kamp van de zieken of naar de kerker van de gevangene. Troost hen en bid met hen. Dan zal je 

liefde elke arrogantie die je in je hebt ombuigen. 

21 Mijn Woord is een wekroep, want zolang jullie bij Mij zijn, zijn jullie als makke lammeren. Maar 

wanneer jullie terugkeren naar jullie dagelijks leven, "scheuren jullie jezelf uiteen" en ontzeggen jullie 

jezelf vergeving. 

22 De tijd van zelfgenoegzaamheid is voorbij, en jullie moeten uit jullie stagnatie komen voor een 

grotere evolutie van jullie zielen. 

23 Verkrijg het witte gewaad van spiritualiteit, zodat wanneer je over mijn woorden tot de mensen 

spreekt, je dat doet met de onpartijdigheid van een klein kind. Dan zul je niet bang zijn om over mijn 

werken te spreken, want jouw werken en jouw leven zullen voor jou spreken. 

24 Mijn woord door de stemdragers heeft dezelfde betekenis. Tot elke gemeente spreek ik naar hun 

inzicht en vermogen. 

25 Vandaag, nu een nieuw jaar begint, hebt u reeds in de eerste uren ervan uw krachten gebundeld 

om uw strijd voort te zetten. Zo hebt gij het Mij bekend gemaakt. Uw voornemen is om op te staan als 

een goede zaaier die het zaad in de geprepareerde voren legt, met het verlangen om aan het eind van 

het werk een rijke oogst binnen te halen. 

26 Dat zaad is het woord vol licht dat je zaait in de harten van je medemensen. 

27 U zult het hoofd moeten bieden aan de wereld, aan de geleerdheid van de mens; want zij die 

getraind zijn, zullen u een gevecht geven, en als u dan niet standvastig in uw geloof zult zijn, zult u er als 

verslagen uit komen. 

28 Ik heb jullie geest niet gevuld met wetenschap om jullie te laten argumenteren met de 

wetenschappers. Ik heb uw ziel verlicht, opdat zij door verheffing en bezieling het "ondoorgrondelijke" 

zou kunnen doordringen. Niemand zal kunnen beweren dat je in deze tijd al wist wat je kreeg. Want veel 

van de leringen die Ik jullie in deze tijd via de menselijke geest heb gegeven, zijn nieuwe openbaringen. 

29 U spreekt over de ziel, over haar onsterfelijkheid, omdat haar het eeuwige leven is geschonken. 

Maar voordat je over deze openbaringen kunt spreken, moet je ze eerst voelen. Alleen dan kunnen jullie 

jezelf mijn discipelen noemen. 
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30 Spiritualist is niet degene die de plaatsen van samenkomst betreedt waar Ik u Mijn woord geef. 

Spiritualist is hij die geestelijk bidt en van elke plaats in de geest zweeft. Spiritualist is hij die strijdt voor 

de volmaaktheid van zijn ziel, en ook hij die leeft om de pijn van anderen te verlichten. 

31 Begrijp dat de Spiritualist overal kan zijn. Hij zal meer herkend worden aan zijn daden dan aan zijn 

woorden. Daarom vertel ik het je de hele tijd: Wees een voorbeeld van liefde, nederigheid en 

barmhartigheid. 

32 Besef dat niet iedereen die zich spiritist noemt, dat ook is. 

33 Ik heb uw godsdienstoefening en uw eredienst vereenvoudigd zonder u nieuwe wetten te geven. 

34 Ik heb u doen inzien dat de verering van mijn godheid door middel van beelden onvolmaakt was, 

en dat u alle fanatisme moest laten varen. 

35 Weet gij niet dat de macht van uw God zich beperkt om tot u te komen? Heb Ik u niet gezegd, dat 

wanneer gij gelooft, Ik tot uw hart nederdaal om het leven te geven? Heb Ik jullie niet geleerd dat als 

jullie zuiver van hart en ziel zijn, Ik in jullie woon? 

36 Jullie hadden dit Tijdperk van Licht niet eerder kunnen ervaren, omdat de weinige ontwikkeling 

die jullie hadden, jullie dat niet zou hebben toegestaan. Maar nu u het beleeft en erover nadenkt, lijkt 

het de meest natuurlijke zaak voor u om de vervulling van de profetieën te ervaren. 

37 Zelfs de wetenschapper heeft "wonderen" ontdekt en heeft vooruitgang geboekt die u ooit voor 

onmogelijk hield. 

38 Waarom zoudt gij niet begrijpen, dat al deze wonderbare werken te danken zijn aan de genade 

van hun Heer? 

39 Het Spiritualisme onderwijst de mensen en nodigt hen uit Mij op hun eigen wijze te ontdekken, 

omdat Ik in alles tot uitdrukking kom als Schepper, als Kracht, als Leven, Volmaaktheid en Harmonie. En 

wie anders dan God kan die harmonie in het universum handhaven? Deze God heeft geen gedaante en 

gij moet u Hem niet voorstellen in beperkte vormen, want dan zoudt gij, wanneer gij deze wereld verlaat, 

geconfronteerd worden met een werkelijkheid die gij niet kunt begrijpen. 

40 Mijn onderricht is niet alleen kennis; het is strelend en is ook troost. Mijn barmhartigheid strekt 

zich uit over allen die lijden, die tranen vergieten, die onrecht verdragen. Zij troost de moeder en de 

echtgenoot, beschermt de maagd, sterkt de jeugd en ondersteunt de oude man. Zij ontsteekt het licht 

van de hoop op die onuitsprekelijke zegen die u allen te wachten staat. 

41 Op dit ogenblik stort Ik Mijn genade over jullie uit, zodat jullie de weg van het licht blijven volgen 

en noch pijn noch nederlaag sterk genoeg zijn om jullie daarvan te scheiden. 

42 In je ziel leeft reeds het verlangen om zijn ware thuis te bereiken, de wereld van de vrede van je 

Vader. Hier hebt u zich gelouterd in de smeltkroes van de strijd van het leven, in wisselende lotgevallen 

en in beproevingen. Maar Ik zeg u: Komt tot het doel met volharding en toewijding, want als er geen 

geduld in u is, zult gij de reis nog langer maken. 

43 Hoe lang dit aardse leven ook mag duren, het is vergankelijk en vluchtig naast het geestelijke 

leven, dat onvergankelijk is. 

44 Glorie in het leven dat ik je beloof, zodat je niet bang hoeft te zijn om dat lichaam te verliezen 

waar je zo van houdt. 

45 Ik zal ervoor zorgen dat alle mensen die deze aarde hebben bewoond elkaar aan gene zijde zullen 

herkennen, elkaar zullen liefhebben en in vrede zullen leven. Dan zul je de zin begrijpen van het bestaan 

dat je achter je hebt gelaten, met al zijn lijden en beproevingen die voor de mens soms onbegrijpelijk 

zijn. 

46 Het geestelijke leven is zo dicht bij u, dat het soms voldoende is de ogen van het lichaam te 

sluiten en die van de geest te openen om de wonderen van dat rijk te kunnen aanschouwen. 

47 U bent zo dicht bij de "geestelijke vallei" dat een ogenblik genoeg kan zijn om van deze wereld 

naar die over te gaan. 
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Te allen tijde heb Ik tot de mensen gesproken over deze openbaringen door Mijn profeten die van 

Mijn waarheid getuigden. In deze tijd spreek Ik tot u over de enige weg die naar Mijn Koninkrijk leidt, en 

Ik doe dat door mannen en vrouwen die er omwille van Mijn barmhartigheid op zijn voorbereid. 

48 Realiseer je dat je niet alleen gelaten wordt in dit leven. Als je geestelijk zou leven, zou je de 

geestenwereld heel dicht bij je kunnen zien en voelen. Laat de waarheid en de glorie van die wereld 

weerspiegeld worden in alle daden van je leven. 

49 Wijd steeds ogenblikken van de zuiverste gedachten aan de Vader die in de hemel is, opdat je 

zonder te wankelen en verlicht door het licht van je geest het ogenblik bereikt waarop je in rechtstreekse 

dialoog treedt met mijn geest, wat na 1950 zal zijn wanneer je mij niet meer in deze vorm hoort. 

50 Zonder verheffing zul je niet in staat zijn die dialoog van je ziel met je Schepper te bereiken. Maak 

je het verlangen eigen om je tot Mij te verheffen en wijd een deel van de tijd die je nog op aarde leeft 

aan Mij, zodat de overgang naar het hiernamaals gemakkelijk zal worden voor je ziel. 

51 Zie hoe je zintuigen, hart en ziel in harmonie zijn gekomen terwijl je naar Mij luistert. Lichaam en 

ziel hebben diep nagedacht over hun toekomst. De eerste kent en aanvaardt zijn einde, de andere 

verheugt zich over de horizon zonder einde die zich aan zijn blik voordoet. Maar wie is in staat de 

geestelijke afstand te meten die het moet afleggen om Mij te bereiken, Die het doel ben van jullie 

volmaaktheid? Wie kan althans het uur kennen, dat de klok der eeuwigheid aangeeft, sedert hij zijn 

lichaam op aarde verlaat? 

52 Leef voorbereid, waak en bid. Verzamel verdienste, en je zult geen angst hebben voor de dood. 

Want wanneer uw ziel het lichaam verlaat, zal zij haar vleugels spreiden en weten hoe zij moet vliegen, 

zoals de jonge vogels wanneer zij het nest verlaten om hun eerste vlucht te nemen. 

53 Je moet niet bedroefd worden bij de gedachte aan de verloocheningen. Alleen de materialist 

heeft verlangens en lijdt wanneer hij terugdenkt aan de bevredigingen van dit leven. Wees geen 

materialist, houd u bezig met datgene wat uw ziel aangaat, zonder de aandacht te vergeten die u 

verschuldigd bent aan het menselijke deel van uw wezen. 

54 Begrijp dat alles is voorbereid voor uw verfrissing. Wie dit banket van liefde wil eten, neemt 

plaats aan mijn tafel en doet zich tegoed zoals de engelen. 

55 Jullie zijn hier niet toevallig gekomen, jullie zijn door Mij geleid om Mijn manifestaties bij te 

wonen. Ik heb velen van u dood aangetroffen voor het geestelijk leven, en mijn woord heeft u opgewekt. 

Vandaag adem je leven, en in je hart is er hoop. Ik ontvang allen ─ zij die geloven en zij die niet geloven. 

Tot de mensen van de verschillende kerken en sekten zeg ik: Zalig zijn zij die in mijn woord geloven. 

56 Als je mijn inspiratie neemt en het verandert in 

Als je je gedachten en woorden wilt uitdrukken, werk dan aan jezelf: Jullie kunnen allemaal mijn 

bemiddelaars zijn. De Vader wil door zijn kinderen begrepen worden, en daarom nodigt Hij jullie uit om 

de geestelijke tempel binnen te gaan. 

57 Zoek Mij met een zuiver hart, luister steeds naar de stem van je geweten en waarlijk, Ik zeg je, je 

zult Mij zeer spoedig vinden. Nog voordat je ziel op de vlucht slaat, kom Ik naar je toe om je naar dat huis 

van vrede te brengen dat Ik je beloofd heb. Maar het is noodzakelijk dat jullie het pad kennen dat naar 

Mij leidt: Jouw pad is naar vergeestelijking. Om naar de top te klimmen, moet je bidden en moeite doen. 

Ik zie bij de volkeren der aarde nog niet de heilige wens om zich te vergeestelijken. Het materialisme 

heeft de door Mij gestelde grens nog niet bereikt, maar het einde van deze periode is nabij. Daarna zul je 

verlangend terugkeren naar de praktijk van liefde en barmhartigheid, om door verdienste het opstijgen 

van je ziel te verkrijgen. 

58 De duistere waas die de zonde en de begripsverwarring voortbrengen zullen worden 

weggenomen, en de ware wet zal alle wezens verlichten. 

59 Ik schenk u grote visioenen die tot u spreken over de toekomst, zodat u ze kunt interpreteren en 

voorbereid bent. Getuig ervan tegen je medemens. Maar de tijd zal komen dat mensen van verschillende 

rassen en verschillende volkeren mijn tekenen in het oneindige zullen zien, en dit zal troost zijn voor 

sommigen en gelukkige vervulling voor anderen die daarin de vervulling van mijn woord zullen zien. 
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60 Mijn onderricht bevat alle spirituele kennis die je maar kunt wensen. In je ziel ontdek je de 

ervaringen die je op je ontwikkelingsweg hebt opgedaan, en die zullen je dienen om de weg te vinden 

naar de spirituele opgang, als je weet hoe je je moet voorbereiden. 

61 Je zendt een loflied uit met je gebed dat Mij bereikt. Jullie bieden Mij jullie strijd in Mijn werk en 

hopen dat het zaad dat jullie geplant hebben goed is en Mij welgevallig. Ik bevestig u: Jullie strooien Mijn 

zaad op gezegende akkers, want jullie weten dat de goederen die Ik jullie heb gegeven niet alleen voor 

jullie zijn, maar dat ze ook aan jullie medemensen toebehoren. 

In dat streven heb Ik van u geen offers gevraagd, maar alleen de naleving van de wet; dat gij leeft als 

kinderen van Mij en de deugden uitdraagt waarvan Ik u heb gemaakt dat gij ze bezit. Wees zuiver van 

binnen en van buiten, opdat de goddelijke volmaaktheid u overvloeit. 

62 Soms heb ik onder u protesten en ontevredenheid gezien over uw lot. Het tijdelijke leven dat je 

op aarde hebt, bevredigt je niet. Maar de Meester zegt je: Het ware thuis van de ziel is in het 

hiernamaals. Wees geduldig, ga moedig door de beproevingen heen en volg mijn wet gedurende die 

periode. Ziet toe, dat de slechte tijden goede tijden worden, en wanneer gij berichten hoort van oorlog 

en verwoesting, bidt en bemoei u er niet mee, kiest geen partij. Deze en vele andere rampzalige 

gebeurtenissen worden ontketend en voeren het werk van zuivering onder de mensheid uit; maar het is 

voor het welzijn en de ontwikkeling van de zielen. Na deze grote strijd die de Geest voert, wacht u een 

betere aarde, en u zult dan een hoger niveau hebben bereikt waar u zult rusten van uw arbeid. 

63 Open uw geestelijke ogen en overdenk de tijd waarin u leeft, dan zult u in staat zijn mijn woorden 

te bevestigen over het Tweede Tijdperk, dat grote beproevingen voor de mensheid aankondigde. 

64 Alles is uitgekomen zoals het geschreven staat. Verhef u geestelijk, volg Mijn Leer met een zuiver 

gemoed en vergeet niet dat Ik u gezegd heb dat de strijd universeel is, dat de ziel niet alleen op aarde 

worstelt, maar ook op andere niveaus van zijn. 

Help met uw voorbeeld de legioenen van ontlichaamde zielen die nog steeds leven gebonden aan 

materie. Voel hoe zij u benaderen in hun verlangen naar gebed en bijstand. Wend hen niet af, help hen 

om uit hun toestand van verwarring te komen, beïnvloed hen met uw mededogen voordat zij u 

beïnvloeden. Dan zullen zij, die door uw liefde het licht van mijn leer bereiken, uw voorsprekers worden, 

vol van dankbaarheid, en u bijstaan in de vervulling van uw zending. Alles zal zich ontvouwen binnen het 

kader van Mijn wetten van liefde en gerechtigheid. Heb allen in Mij lief, ook al bewonen jullie 

verschillende spirituele vlakken. Gij zult ook elkaar vergeven. 

65 Vecht met alle kracht van je geest om de vervulling van je lot te bereiken. Afhankelijk van uw 

beslissing, zult gij het mogelijk maken dat uw deugd tot uitdrukking komt en zult gij uw geloof kunnen 

bewijzen met woorden en werken van liefde. 

66 In dit tijdperk, evenals in het Tweede Tijdperk, verschijnt de Meester te midden van Zijn 

discipelen, en omdat Hij in hen zo'n grote eenvoud en nederigheid ziet, verleent Hij hun de genade Zijn 

woord te horen. 

67 Bedenk dat elk werk tot Mij zal komen wanneer het gegrondvest is op Mijn wet. 

68 Mijn wet is het goede zaad dat jullie van Mij ontvangen hebben en dat jullie in de harten van 

jullie medemensen en in de harten van jullie kinderen moeten leggen. Er zijn harten die als fakkels van 

geloof worden ontstoken op Mijn roep en die in Mijn werk zullen blijven. 

69 In je strijd heb je vaak de verleiding overwonnen, aangespoord door het verheven doel dat mijn 

leer onder de mensen tot bloei mag komen. 

70 Ik wil uw ziel verlichten met mijn wijsheid, zodat wanneer gij hem ontmoet die uw geloof niet 

deelt, gij hem het overtuigend bewijs geeft dat gij de waarheid kent, en hem tegelijk helpt te geloven. 

71 Zij zullen jullie vragen of jullie denken profeten te zijn en of jullie macht hebben over de geest, en 

jullie op de proef stellen zoals Elia in het Eerste Tijdperk. Je zult ze het bewijs geven. 

Maar daarvoor is het essentieel dat jullie op dit uur geloof hebben, mijn wet vervullen en je aan mijn wil 

onderwerpen. 
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72 Hier is de Meester die spreekt door middel van het menselijk intellect, dat het beeld is van de 

goddelijke intelligentie, een gave die ik heb geplaatst in het meest volmaakte schepsel dat de aarde 

bewoont: de mens. Waarom zou je eraan twijfelen dat Ik Mijzelf in deze vorm manifesteer, aangezien Ik 

in ieder van jullie tot uitdrukking ben gebracht? De wijsheid die van dit woord uitgaat is de oneindige 

horizon die ik voor de geest openleg, opdat gij de waarheid zult kennen en daardoor het hoogste geluk 

zult voelen. 

73 Wie zijn ogen opent voor dit licht, zal Mij niet langer kunnen zoeken door middel van eigenhandig 

geschapen beeldscheppingen, want hij zal behoren tot hen die bezield worden door hun geestelijke 

verheffing en zich met Mijn Goddelijkheid verenigen. 

74 De mens moet leren zich los te maken van het lichaam op het moment van zijn verheffing, zodat 

de korte tijd waarin zijn geest in het hiernamaals verblijft, hem dient om zichzelf te verlichten en te 

versterken. Hij zal dus altijd de weg naar opstijgende ontwikkeling vinden en die markeren voor hem die 

hem niet kent. Ik zal jullie de kans geven om van deze openbaringen te getuigen. 

75 Vandaag zeg Ik u te streven niet alleen uw ziel te redden, maar ook die van uw medemensen, 

waardoor de mensheid mijn woord in vervulling zal zien gaan dat u leert elkaar lief te hebben. 

76 Veel van wat je van me vraagt, geef ik je. Maar indien gij Mij zoudt vragen uw lot te veranderen, 

waarlijk, Ik zeg u, Ik zou het u niet schenken, want uw lot, dat u spreekt van deugd, volmaaktheid en 

liefde, is door Mij neergeschreven. 

77 Wie geschapen is om arbeider op mijn akkers te zijn, moet daarop zaaien, en het zaad zal zijn van 

geloof, liefde en goede wil. 

78 Drink uit deze fontein, dorstige zielen, jullie die op de 

Je zoekt naar licht zonder het te vinden. Voel die zoete vrede die uw hart niet kent, en wanneer u die 

gevoeld hebt, concludeer dan wie Hij is die tot u spreekt. Jullie hoeven je dan niet meer af te vragen 

waarom Ik weer tot de mensen ben gekomen, want jullie zullen het antwoord in jezelf vinden. 

79 Als er geen onwetendheid was in de wereld, als er geen bloed was, als er geen pijn en ellende 

was, zou er geen reden zijn voor Mijn Geest om Zich te materialiseren door Zich waarneembaar te maken 

voor jullie zintuigen. Maar je hebt me nodig. Ik weet dat alleen Mijn Liefde jullie kan redden in deze 

tijden, en daarom ben Ik gekomen. 

80 Als ik niet van jullie hield, wat zou het dan voor jullie betekenen om jezelf te ruïneren, en wat zou 

jullie pijn betekenen? Toch ben Ik jullie Vader ─ een Vader die de pijn van het kind in zichzelf voelt, 

omdat elk kind een klein deel van Hem is. Daarom geef Ik jullie in elk van Mijn woorden en in elke 

ingeving het licht van de waarheid dat leven is voor de geest. 

81 Je hart klopt sneller als het dit woord hoort, en je was dicht bij het zegenen van Mijn naam met 

luide stem. Maar het was niet nodig dat jullie lippen uitdrukking gaven aan de vreugdevolle opwinding 

die jullie zielen in beslag namen, want Ik wist van tevoren van jullie jubelstemming toen jullie Mij 

hoorden. 

82 Ik ben jullie Meester, dezelfde die de wereld in het Tweede Tijdperk heeft geofferd en die nu met 

dezelfde liefde tot de mensen komt. Ik ben Hij die, in de doodsstrijd aan het kruis, een oneindige dorst 

naar liefde voelde, en in plaats van water - wat een vorm of bewijs van medelijden van de kant van de 

mensen zou zijn geweest - gal en azijn over zijn lippen kreeg, als teken van minachting, verachting en 

onwetendheid. 

83 Maar ik verwijt de mensheid niets, integendeel, ik breng haar een nieuwe boodschap, die haar zal 

verheffen door haar de vrede te doen gevoelen, die zo noodzakelijk is voor de ziel. 

84 "Ik dorst," zei Ik in dat uur; "Ik dorst," zeg Ik jullie opnieuw ─ naar jullie liefde, naar het gevoel 

dicht bij Mijn Geest te zijn, naar het elkaar liefhebben. 

85 Ook u hebt dorst; pijn verschroeit uw hart en u hebt wanhopig behoefte aan de frisheid van 

geestelijk water, zodat geloof, hoop, troost en vrede uw dorst van ziel, hart en geest kunnen lessen. 

86 Je vraagt om macht? Neem het met je mee. Heb je helende balsem nodig? Ontvang het. Heb je 

een moeilijk probleem? Ik geef je de oplossing. Je presenteert je armoede aan mij? Neem de sleutels 
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mee naar het werk en het dagelijks brood. Lijd je? Huil en droog dan je tranen op mijn mantel, voel mijn 

streling en sta op met nieuwe kracht. 

87 Begin een nieuw leven vanaf deze dag. Ik zal me verheugen in je overwinningen en je helpen de 

hindernissen te overwinnen. Nogmaals zeg Ik u: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven". 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 179  
1 Ik spreek tot de wereld door Mijn uitverkorenen. Gezegend zijn zij die zich in Mij hebben 

ingegeven, want hun woord is opgebloeid, het is welsprekend geweest, en Ik heb er Mijn wijsheid en 

Mijn wil in bekend gemaakt. 

2 In het begin der tijden begon de mens, begiftigd met verstand en intelligentie, kennis te vergaren, 

ideeën te vormen en zijn Heer te aanbidden. Zijn geest werd sterker, en toen deze zich na grote 

ervaringen had ontwikkeld, zond Ik Abraham, Izaäk en Jakob, opdat zij het model en de wortel van een 

geestelijke boom zouden zijn ─ vaders van een talrijke familie, waarvan de afstamming door de eeuwen 

heen zou voortduren, zich vermenigvuldigen en verspreiden over de hele wereld. Uit hem zijn de twaalf 

stammen voortgekomen, vol kracht en macht, om aan de volkeren de taak over te dragen de ware 

eredienst van de Schepper te onderwijzen en de zonde uit te bannen. 

Ik heb deze taak aan het volk Israël toevertrouwd, omdat Ik in de begintijd van de mensheid veel 

aanvankelijke moeilijkheden en slechte uitleggingen van Mijn Wet heb gezien. De geestelijke, eenvoudige 

en zuivere eredienst, die Ik van Mijn kinderen verlangde, ontaardde in afgoderij, in zinnelijke daden van 

aanbidding en in gruwelen. Hoewel Ik dicht bij hen was, "voelden" zij Mij ver weg, en denkend dat zij de 

Wet vervulden, zondigden zij. 

Toen Ik profeten tot de mensen zond, schatten zij hen verkeerd in en toen zij hun woord vol ijver en 

waarheid hoorden, zeiden zij tot Mij: "Wij kunnen U niet volgen, Heer, de weg is te ver." Maar de Vader, 

die liefde is en die al zijn kinderen bezielt en begeleidt, bleef wachten op hun erkenning. 

3 Vandaag leven jullie in het Derde Tijdperk, uitverkoren volk, en Ik heb jullie gezonden met 

dezelfde missie om de wereld te doen ontwaken en te adviseren. Als gij u voorbereidt, zal uw inspiratie 

onuitputtelijk zijn, en na 1950 zult gij, als mijn discipelen, door uw woorden het onderricht 

bekendmaken, en daarmee mijn Wil, mijn openbaringen en mijn barmhartigheid. Uw liefde voor de 

mensen zal wonderen doen, en u zult een leven leiden van voortdurende bereidheid. Maar wanneer je 

dan stappen in de richting van vergeestelijking hebt gezet, mag je je niet superieur voelen ten opzichte 

van je medemensen, wier geest jouw ontvankelijkheid nog niet heeft bereikt. 

4 Stijg op, en als het nodig is om af te dalen om een ziel te redden, doe dat dan. Net zoals de herder 

afdaalt in de afgrond waarin zijn schaap is gevallen, om het te redden en te herenigen met de anderen 

die zijn kudde vormen. Wees goede herders en leer het hart van uw medemensen te bewerken met deze 

leer, die leven, opwaartse ontwikkeling en heerlijkheid is. 

5 Sluit uw hart nooit voor de liefde, en daardoor zult gij het oneindige werk van uw Vader kunnen 

erkennen. 

6 Wees verdraagzaam met de overtredingen van uw naasten, o geliefde discipelen. 

7 Zalig zijn zij die de overtredingen van hun medemensen niet oordelen en zich niet schandelijk 

maken, want zij geven blijk van reinheid van hart en weten hoe zij barmhartigheid moeten betrachten. 

8 Alleen Hij die weet hoe het moet, en die ook in staat is om met ware liefde te corrigeren en te 

onderrichten, heeft het recht te oordelen. In de huidige beproevingen die de mensheid doormaakt, kan 

ik u zeggen dat ik de enige ben die het recht heeft te oordelen. Want onder alle mensen zie ik niet één 

rechtschapen persoon die het recht heeft dit te doen. 

9 Als je de deugd liefhebt en medelijden hebt met de fouten van anderen, als je je hele leven wijdt 

aan de verbetering van je ziel, zul je in staat zijn een waar voorbeeld te zijn. En als gij door werken, 

woorden en gedachten onderwijst en de weg van uw medemensen verlicht, zult gij bereid zijn te worden 

als de goddelijke Meester, die, toen Hij op aarde was, u toonde hoe gij een volmaakt rechter kunt zijn. 

10 Ik liet grote zondaars toe in Mijn aanwezigheid, mannen en vrouwen. Ik liet toe dat grote 

huichelaars Mijn pad kruisten, Ik liet toe dat zij Mij op de proef stelden, dat zij Mij in twijfel trokken, dat 

zij Mij bespotten of dat zij trachtten Mij te vernederen. Ik wist goed dat zij Mijn oordeel niet zouden 

kunnen weerstaan en dat allen uiteindelijk Mijn Goddelijke Aanwezigheid zouden voelen. Soms was een 
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zin genoeg om iemand te ontroeren, soms was een blik of gewoon zwijgen genoeg. Maar je moet weten 

dat in mijn actie nederigheid, waardigheid, liefde en medeleven zat. 

11 Nederigheid, goedheid en liefde waren de essentie van Jezus' rechtvaardigheid, en toch had de 

mensheid geen rechter die zo onverbiddelijk was als hij. Wie zou de ware liefde, de absolute 

oprechtheid, het goddelijke licht kunnen weerstaan? 

12 Waarlijk, Ik zeg u, er is geen macht die u kunt verzetten tegen Mijn liefde. De vijanden blijken 

arm, de tegenkrachten zijn zwak, de wapens die de waarheid en gerechtigheid hebben willen bestrijden 

zijn altijd broos geweest. 

13 De strijd van de kwade machten tegen de goddelijke gerechtigheid is voor jou een eindeloos 

conflict gebleken. En toch ─ in het aangezicht van de eeuwigheid ─ zal het als een ogenblik zijn, en de 

overtredingen begaan in de tijd van de onvolmaaktheid van je ziel zullen als een kleine vlek zijn die jouw 

deugd en Mijn liefdevolle gerechtigheid voor altijd zullen uitwissen. 

14 Iedereen die Mijn woord aanneemt, dat is als kristalhelder water, zal geen dorst meer hebben. 

Een ieder die Mij in het Derde Tijdperk herkent in deze leringen die Ik u geef, zal sterk zijn in de grote 

beproevingen die de mensheid te wachten staan, en zal niet omkomen. 

15 Ik bereid jullie voor, zodat jullie niet verrast worden. Ontsteek uw geloof, en al huilt de 

stormwind om uw lamp te doven, waak erover, bewaak haar zorgvuldig, en u zult niet in duisternis zijn. 

16 Vandaag lacht de wereld niet meer als ze mijn lessen hoort. De ziel weet dat zij de grote dag des 

Heren doorleeft, wanneer al haar werken moeten worden geoordeeld, en wanneer mijn blik zal 

doordringen tot in het binnenste van haar wezen. Zij weet dat haar oogst vermengd is met het slechte 

zaad, waarvan de vruchten haar verdriet brengen. Haar geweten zegt haar dat zij de Goddelijke 

richtlijnen niet heeft opgevolgd, dat zij is afgeweken van de weg van onderwerping en gehoorzaamheid, 

en dat daarom haar kruis zeer zwaar is. 

Ik heb aan alle mensen een beker gegeven om te vullen met liefde en goede werken, maar gij geeft 

Mij slechts bitterheid en vergif. Je wilt het elimineren omdat je voelt dat je sterft, en je zoekt het 

tegengif. Maar Ik zeg u: komt tot Mij, want gij kunt het leven nog hervinden. Luister naar me en werk. 

17 Heb lief, verban haat, laat de oude gewoonten achter je die je van het pad van het goede 

afbrengen. Verlicht je pad met het woord van alle tijden. Zoek de goddelijke erfenis op de bodem van uw 

ziel, en denk aan mijn beginselen die u door Mozes zijn gegeven, en aan mijn woord en voorbeeld door 

Jezus. Denk aan Mijn openbaringen die jullie als de Heilige Geest in het Derde Tijdperk zijn gegeven, en 

jullie zullen weten waarom jullie wenen. Toch neem ik de beker van u weg en bied u mijn vrede aan. 

18 In Mijn woorden van deze tijd zult gij dezelfde essentie vinden als die waarmee Jezus u 

onderwees, dezelfde waarheid als die welke Ik u gaf in de Tien Geboden bij de Sinaï. Laat ieder die Mij wil 

dienen van te voren erkennen dat Mijn weg die is van opoffering en van geven uit liefde voor zijn naaste. 

Maar Ik zeg u ook, dat Ik u al uw verdiensten zal toerekenen, om u tot het ware leven te brengen. 

19 Voel mijn liefde en kom tot mij, mannen van goede wil. Hef uw aangezicht op en kijk naar 

Christus die is teruggekeerd naar de mensen in vervulling van zijn belofte. 

20 Ik dring binnen in het binnenste van je hart en ontvang daar de eenvoudige hulde van je geest, 

die tot Mij spreekt in gebed en Mij zijn voornemen aanbiedt om Mijn leringen te volgen, om sterk te zijn 

en zich beheerst te tonen in de beproevingen. 

21 In antwoord op dit welgemeend en nederig gebed bied Ik u aan dat Ik altijd bij u zal zijn en dat Ik 

deze aanwezigheid voor u het meest voelbaar zal maken in de moeilijke uren die u misschien doormaakt. 

22 Het licht van deze tijd verscheurt de donkere sluier die de geest van de mensen omhulde; het 

verbreekt de ketenen die hem hadden gebonden en verhinderden het ware pad te bereiken. Voorwaar, 

ik zeg u: Denk niet dat Mijn Leer de verkenning van alle terreinen van kennis verbiedt, want Ik ben het 

die jullie belangstelling, jullie bewondering en jullie nieuwsgierigheid wekt. Daartoe heb Ik u het 

denkvermogen gegeven, opdat het zich ongehinderd kan bewegen in de richting waarheen het wil gaan. 

Ik heb jullie het licht van de intelligentie gegeven, opdat jullie zullen begrijpen wat jullie op je weg zien. 



U 179 

36 

Daarom zeg Ik u: ontdekt, onderzoekt, maar zorgt ervoor dat uw benadering om door te dringen in Mijn 

mysteriën eerbiedig en nederig is, want dan zal het waarlijk geoorloofd zijn. 

23 Ik heb u niet verboden de boeken te kennen die de mensen hebben geschreven, maar u moet 

opgeleid worden, opdat u niet struikelt en in dwaling vervalt. Dan zult u leren hoe de mens zijn leven en 

strijd begon en hoe ver hij gekomen is. Wanneer jullie klaar zijn, moeten jullie je wenden tot Mijn bron 

van leringen en openbaringen, opdat Ik jullie de toekomst laat zien en het doel dat jullie wacht. 

24 Laat ieder zich voorbereiden op de wijze die zijn geweten hem ingeeft. Begrijpt, dat de tijd van 

strijd zal komen en dat gij dan niet de schaduw van een kluizenaarshut moet zoeken om te mediteren, 

maar dat gij de wereld en de verzoekingen onder ogen moet zien en geen ogenblik aan die strijd mag 

ontkomen. 

25 Als jullie je niet voorbereiden, als jullie mijn leer niet doorgronden, zal er morgen onder de 

mensen een theorie kunnen ontstaan die - hoewel vals - de schijn van waarheid zal hebben, en het is niet 

mijn wil dat jullie voor bedriegers worden uitgemaakt. Want zij zullen trachten te bewijzen dat mijn 

komst in deze tijd niet volgens de waarheid was. 

26 Gebruik uw eigen kracht om u voor te bereiden en verspil die niet door te oordelen over het werk 

van anderen. 

27 Vele malen heb ik tegen jullie gezegd: Verenigt u. Maar wanneer Ik tot u spreek over verenigen, 

begrijp dan dat Ik niet alleen spreek over uw gemeenschappen, maar dat dit woord de hele aarde omvat. 

28 Besef dat ik niet gekomen ben om u te inspireren met een daad van aanbidding. Noch in het 

tweede tijdperk noch in dit tijdperk heb Ik een troon of ereplaats gezocht in de vergaderzalen die u voor 

Mijn eredienst hebt bestemd. Heden zeg Ik u, dat gij Mij geen schatten der aarde, noch menselijke 

ijdelheden zult aanbieden, want dan zoudt gij hetzelfde doen als de verleider in de woestijn met Jezus 

deed: Hem zijn koninkrijk aanbieden in plaats van het mijne. 

Jullie weten al dat Mijn Koninkrijk niet in deze wereld is. Daarom ben Ik mens geworden, ben in 

nederigheid geboren en heb op dezelfde wijze geleefd om u te bewijzen dat de macht en de 

heerlijkheden van de aarde niet nodig zijn om het Koninkrijk der hemelen te verwerven. 

29 Maar waarom zouden jullie Mij materiële rijkdommen aanbieden als jullie al weten dat alles van 

Mij is? Geef me wat ik nog niet bezit: uw liefde. 

30 Het is uw geest waartoe Ik Mij wend, want hij is deel van Mij en moet tot Mij terugkeren. Maar 

om het te redden, moest ik naar beneden komen. Vandaag is het je geest die moet rijzen door de deugd 

tot hij Mijn boezem bereikt. 

31 Mijn discipelen, jullie zoeken in jezelf de gedachten en de werken die Mij behagen om Mijn 

genade te verkrijgen en Ik, die jullie liefde en inspanning ken, geef jullie wat jullie vragen. Jullie vragen 

Mij niet om aardse goederen; jullie streven niet zozeer naar het vergankelijke als wel naar het blijvende 

genot. Je loopt op het pad naar het eeuwige leven, waar je zult rusten van je strijd. 

32 Stel u tevreden met de essentie die in mijn woord is vervat, en wanneer u door pijn wordt 

getroffen, troost u dan met de gedachte dat u daarin een licht zult ontdekken dat u altijd de weg zal 

wijzen naar het eeuwige leven. Juist deze pijn zal de ziel niet laten slapen of verwaand laten worden; zij 

zal zijn als dauw die het hart verkwikt en verkwikt. 

33 Steeds heb Ik tot u gesproken over het eeuwige leven, over de weg die de ziel gaat en waaraan 

geen einde komt, waarop zij zich ontwikkelt, zichzelf vervolmaakt en haar Heer bereikt. 

Opdat jullie een voorbeeld zouden hebben om te begrijpen en te volgen, kwam Ik in de tijd. Ik heb 

Mijzelf in Jezus beperkt, Ik ben geboren en heb geleefd als mens, Ik heb de goddelijke en menselijke 

wetten gehoorzaamd, Ik heb de ontberingen van dit leven gevoeld, Ik heb gewerkt voor het dagelijks 

brood. Maar buiten deze plichtsvervulling gaf Ik de wereld Mijn boodschap van liefde en 

zachtmoedigheid. 

34 Toen de tijd kwam om te prediken en te handelen, wijdde ik mijn geest aan de vervulling van 

deze missie. 
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35 Niet iedereen heeft begrepen dat de ziel belangrijker is dan het lichaam. En van deze Leer van de 

Liefde, die Ik u gegeven heb, hebt gij Mij zeer weinig vrucht gegeven. Hoe broos is je hart! Velen beweren 

Mij lief te hebben, maar erkennen niet de voordelen van Mijn onderricht. 

36 In die tijd, toen Ik aan Mijn discipelen openbaarde dat Ik zou terugkeren tot de mensen, vroegen 

zij Mij wanneer de verwezenlijking van Mijn profetieën zou zijn, en Ik zei tot hen: "Waakt en bidt, en gij 

zult ze zien." 

Velen verwachtten Mij zeer spoedig, maar nu pas ben Ik gekomen als rechter om de weg van alle 

mensen te bereiden. Als zij hun geestelijke ogen zouden openen, zouden zij Mij zien neerdalen op de 

"witte wolk" en van daaruit ontelbare stralen van licht op de aarde zien neerdalen. 

37 Wie zou het wezen van Mijn Geest kunnen doorgronden, daar Ik Licht ben, Goddelijke Liefde, 

daar er in Mij geen stoffelijke vorm is? Ik kwam naar je toe midden in de armoede. De deugd die ik je 

leerde is dezelfde die ik predikte in het tweede tijdperk. Ik wil jullie harten dichter bij Mij brengen en Ik 

wil dat jullie Mijn hernieuwde manifestatie herkennen. 

38 Er zijn velen die zich uit schuchterheid of gebrek aan ijver niet hebben ontwikkeld en slechts de 

Wet van Mozes volgen, zonder de komst van de Messias te erkennen, en anderen die, hoewel zij in Jezus 

geloven, de beloofde Geest van vertroosting niet hebben verwacht. Nu ben Ik voor de derde maal 

nedergedaald, en zij hebben Mij niet verwacht. 

39 De engelen hebben deze openbaringen aangekondigd, en hun roep heeft de kamer gevuld. Heb 

je ze herkend? Het is de geestenwereld die naar je toe is gekomen om getuige te zijn van mijn 

aanwezigheid. Alles wat geschreven staat, zal geschieden. De ontketende vernietiging zal de arrogantie 

en ijdelheid van de mens verslaan, en hij - nederig geworden - zal Mij zoeken en Mij Vader noemen. Heb 

Mij lief, en je zult Mij kennen. Zo zal het pleidooi voor de vrede der volkeren uit uw hart opborrelen. 

Ik heb u allen lief, en wanneer gij geestelijk voorbereid tot Mij wederkeert, zal Ik een verbond sluiten 

met de mensen en er zal grote vreugde zijn bij de Vader en bij de kinderen. 

40 Zij die Mij verwachtten, werden niet verrast door Mijn woord dat door mensen werd gegeven. De 

anderen hebben ontkend dat de Meester is teruggekomen om zich in deze vorm aan de wereld bekend 

te maken. Maar ik zeg u: Bid en onderzoek, bestudeer de profetieën, luister naar de stem van het 

geweten in uw diepste wezen, en gij zult weten hoe te antwoorden op elke vraag die u gesteld wordt. 

41 Ik zegen jullie, mensen. Ik heb jullie het leven geschonken en jullie aangemoedigd op het pad van 

ontwikkeling omdat ik van jullie hou. Ik heb de mens en de lagere wezens de nodige elementen gegeven 

om te leven. Jullie leven allen in Mij en zijn onderworpen aan Mijn wil. Ik heb jullie gezegd dat "het blad 

van de boom niet beweegt zonder Mijn Wil". Om te leven heb je de lucht die je inademt, de zon die je 

lichaam verwarmt, het water en de vruchten die je voeden. Maar aan jullie, die met geest begiftigd zijn, 

geef Ik toegang tot Mijn geheime schatkamers, opdat jullie alles zullen weten wat nodig is voor jullie 

geestelijke opgang. Uw geest zal niet sterven, terwijl de materiële natuur vandaag bestaat en morgen 

niet meer zal bestaan. Want ik heb haar geschapen als dienares van de mens, en nadat zij haar 

bestemming heeft vervuld, zal zij verdwijnen. 

42 De aarde, de planten, de dieren brengen een eerbetoon van dankbaarheid aan hun God. De hele 

schepping buigt en onderwerpt zich aan de wetten. De wilde dieren in het woud houden van elkaar, zij 

doden geen wezens van hun eigen soort, en als zij het doen, is het om zich te voeden. Ze respecteren de 

partner, vermenigvuldigen zich niet voor de tijd, bekritiseren elkaar niet. 

Maar jullie mensen doen precies het tegenovergestelde, want jullie hebben vrijheid van wil en je 

eigen wil. Maar ik heb jullie het geweten en de wet gegeven om jullie pad te verlichten. Word wakker, 

open je ogen voor het licht van Mijn leer. Als je tot Mij moet komen, waarom vertraag je dan je stappen? 

Maak de reis van het leven niet droevig. Sta de ziel toe Mij te zoeken, Mij lief te hebben, Mij te begrijpen, 

en sterk en verkwikt te worden in haar gebed en haar werk van liefde. 

43 Ik bereid jullie voor, zodat jullie mijn wet met ijver kunnen vervullen. Zo kunt u uw medemensen 

onderrichten en een steun voor hen zijn. 
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44 Ik wil dat jullie Mij liefhebben als Vader en dat jullie Mij zien in het volmaakte werk van Mijn 

schepping. Verloochen Mij niet in het kristalheldere water van de beken, in het groen van de velden, in 

de lucht die je wangen streelt, in het uitspansel bezaaid met sterren. 

Doe me deze pijn niet aan. 

45 Zie hoe Ik Mijzelf uitstort in Mijn scheppende kracht om je ziel te voeden. Ik genees de 

lepralijders van lichaam en ziel. Want zoals het lichaam voedsel nodig heeft om te leven, zo heeft ook de 

ziel geestelijk voedsel nodig. Het heeft liefde nodig, gemeenschap met zijn Vader, de vervulling van zijn 

plichten. In deze harmonie zult gij vandaag op aarde en morgen in het geestelijk huis gelukkig kunnen 

leven. 

46 Mijn liefde is met jou. Mijn inspiratie wordt in woorden omgezet door het intellect van deze 

wezens die erop voorbereid zijn. Zij zijn Mijn uitleggers en Ik openbaar Mij naar gelang hun geestelijke 

voorbereiding en bekwaamheid. Jullie kunnen allemaal mijn stem dragers zijn. De mens is te klein om de 

kracht van Mijn Goddelijkheid te ontvangen. Maar Ik zend een beperkte straal naar zijn verstandsorgaan 

om Mijzelf verstaanbaar te maken en opdat Mijn woord door zijn lippen zal worden uitgesproken. Ik zeg 

u: Komt om de liefde van uw Meester te ontvangen en het onderricht om uw dorst naar kennis te lessen. 

Sommigen van jullie voelen angst, maar ik vraag jullie: Waarom hebben jullie deze angst, terwijl Ik 

altijd bij al Mijn kinderen ben geweest, terwijl jullie Mij in jullie harten dragen? 

47 Mijn liefde voor jullie is groot en daarom heb Ik jullie uit verschillende streken en naties 

uitgekozen, omdat jullie Mij hard nodig hebben. Jullie hebben een overeenkomst met Mij gesloten 

omdat jullie in het verleden je zending niet hebben volbracht, en het is nodig de stappen te bespoedigen 

opdat jullie zuiver en luid tot Mij zullen komen, zoals jullie uit Mij zijn voortgekomen. 

48 U hebt uzelf nog niet vervolmaakt en bevindt u reeds in de voleinding der tijden. Sinds lange tijd 

spreek Ik in deze Era door bemiddeling van de mens. Ik heb tot u gesproken in gelijkenissen en als gij de 

geschriften leest, waarin Mijn woord werd overgebracht en neergeschreven door de eerste stemdragers, 

zult gij Mijn geduld bewonderen en pijn gevoelen over uw nalatigheid. In alle gemeenten waar de 

mensen samenkomen, heb Ik Mijn woord van leven in overvloed gegeven en Ik heb tot u gezegd: 

bestudeer uzelf, opdat gij uw medemensen zult begrijpen. Voel hun pijn, hou van hen zoals ik van jou 

hou. 

49 Ik ben gekomen om dat deel van Mijn Geest, dat in jullie is en dat Mij toebehoort, terug te eisen. 

Ik kom een oorlogsverklaring afleggen, niet tegen de mensheid, maar tegen de zonde, tegen het kwaad. 

In deze strijd die al in je woedt, moet je sterk blijven. Maak gebruik van uw gaven, opdat zij, naarmate gij 

goed doet, vermeerderen en onuitputtelijk worden. Als Ik tot u spreek over vernieuwing, dan is het 

omdat gij de genade en de zuiverheid hebt verloren waarmee Ik u versierde en die gij door de eeuwen 

heen had moeten bewaren. 

50 Ik zei jullie dat Ik zou komen "in de wolk" en dat Mijn engelen ook zouden komen. Zijn deze 

profetieën niet uitgekomen? Heeft mijn geestenwereld niet gesproken en al mijn woorden bevestigd? 

Grote beproevingen zullen komen en zullen de aarde vernietigen 

schudden. Ik wil niet dat jullie Mij dan zoeken als rechter ─ zoek Mij als Vader en Meester. Ik zal u de 

ware weg wijzen van leven, liefde en nederigheid, opdat gij noch kroon noch scepter zult begeren. Als je 

groot wilt zijn, wees dan nederig. 

51 Ik wil dat jullie verenigd zijn. Want na 1950 zult gij het woord van uw Vader niet meer horen door 

de stemdragers, en uw ziel zal verlangen naar bemoediging om op deze weg voort te gaan, en velen van 

u zullen zwak zijn zoals Petrus, en anderen zullen twijfelen zoals Thomas. Maar wie zal Johannes als 

voorbeeld nemen? Waarlijk, Ik zeg u: als gij Mij liefhebt zoals deze uitverkoren discipel, zult gij Mij 

aanschouwen in al Mijn heerlijkheid en Ik zal tot u zeggen: kom tot Mij, verdrukte harten, Ik ben Vader 

en Ik voel de pijn van al Mijn kinderen. Bid en je zult de Cyrenees heel dichtbij voelen om je te helpen je 

kruis te dragen. Wees toegewijd en sterk in beproevingen, en uw lijden zal lichter zijn. 

52 Ik heb dit volk en zijn inwoners voorbereid op de manifestatie van Mijn Leer, opdat de mensen 

hun zielen zullen verheffen en in het Hiernamaals het Tweede Jeruzalem zullen aanschouwen, het 
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beloofde geestelijke land waar zij zich zullen verenigen met de aartsvaders aan het einde der tijden. Mijn 

wil is dat in dit land de verschillende rassen zich vermengen, dat zij die moe zijn van oorlogen en 

geschillen vrede vinden en een plaats zoeken om mijn leer te overdenken, en dat zij die hongeren naar 

spiritualiteit de manifestatie van mijn geest mogen ontvangen die hen vervult met licht en troost, zodat 

zij vanuit het aardedal reeds de drempels mogen zien naar het hogere leven waar de ziel zal vertoeven 

en de vervulling van mijn woord zal ervaren. 

53 Ik zal deze natie luister geven. Het zal niet alleen geestelijk stijgen, maar ook materiële macht 

bereiken. Haar akkers zullen vruchtbaar zijn, haar bewoners zullen energie en morele kracht bezitten en 

de geest die door Mij is opgeleid zal blijk geven van verhevenheid en kennis van Mijn Wet. 

54 Wanneer dan de man van de wereld komt en mijn werk met u bekijkt, zal hij het verlangen 

voelen om zijn leven te verbeteren, en hij zal zoeken naar de natuurlijke beginselen, die hem helpen in 

zijn verbetering. Hij zal nadenken over de wet, hij zal verlangen naar mijn woord, en zijn ziel zal weer met 

mij in contact komen. Ik zal heimelijk en liefdevol tot hem spreken en hem aan het begin van het pad 

plaatsen. Dan, als hij dit stuk van de weg heeft afgelegd, zal hij beginnen aan de beklimming van de berg 

waar ik op hem wacht. 

55 Niet allen zullen in deze tijd Mijn woord horen in dezelfde vorm waarin Ik tot u, Mijn discipelen, 

spreek. Maar weet dat iedereen die Mij zoekt, Mij zal vinden. Mijn bezieling zal zijn in allen die Mij 

liefhebben, en daarvan zullen jullie getuigen. Indien gij de zending vóór hen hebt volbracht, bereidt dan 

de weg voor hen door een voorbeeld van liefde en nederigheid te stellen. 

56 Wees dicht bij mij, laat de ogen van je geest opengaan en je hart mijn liefde voelen, laat alles wat 

je hoort en voelt in je wezen bewaard blijven, zodat je morgen, wanneer je je mijn woord herinnert en 

het uitlegt, je medemensen kunt onderrichten. 

57 Mis deze lessen niet, het zijn bladzijden uit het Boek der Wijsheid dat Ik u nu geef tot uw heil. 

58 Ik ontvang jou en in jou ontvang ik al mijn kinderen. Mijn wijsheid daalt neer op al mijn discipelen 

die weten hoe zij hun waarneming en hun hart moeten voorbereiden. 

59 Ik kom tot jullie harten als licht en kracht, als vrede en liefde, opdat jullie je niet zwak voelen 

tegenover de mensen. 

60 Jullie wapenen je met geduld omdat jullie weten dat jullie de nobele taak hebben broederschap 

en vrede te verspreiden in de wereld; omdat jullie weten dat jullie moeten waken opdat de wil van de 

Hemelse Vader zal worden vervuld. Jullie moeten als schildwachten waken over deze missie die nog niet 

vervuld is. 

61 Mijn stem roept de mensen onophoudelijk op tot de weg van de wet. Maar jullie, die in deze tijd 

de eersten waren om Mijn openbaringen te ontvangen, zijn de laatsten geworden, opdat jullie getuige 

zullen zijn van de scharen die tot Mij komen. Maar daar gij behoort tot hen die Mij het eerst hebben 

herkend, zijt gij verplicht een voorbeeld te zijn in de omgeving van Mijn leer, als een staf te zijn voor uw 

medemensen. 

62 Ik zie dat het u, ondanks de grootheid van uw taak, nog ontbreekt aan de moed en het geloof om 

de apostelen van de Derde Eeuw te zijn. Jullie hebben nog steeds momenten van zwakte, wanhoop en 

worsteling met jezelf in jullie leven. Overwin alle obstakels. Je hart heeft de grootsheid van mijn werk al 

gevoeld. Je hebt gemerkt dat mijn woord bemoedigend is. In mijn onderwijs hebben jullie geleerd te 

bidden om jezelf te bevrijden van verleidingen. 

63 De Meester wil niet dat je tijd blijft verspillen. Kijk hoe de mensheid in sommige opzichten vooruit 

is gegaan. Maar ik wil dat hun vooruitgang compleet is, dat het menselijk leven en het spirituele leven in 

harmonie zijn. 

64 Dit leven is een prachtige kans voor je ziel om vooruitgang te boeken. Op weg gaan, groeien, 

evolueren. Zie hoe alles in de schepping evolueert en transformeert. In het begin, in je onvolwassenheid, 

was je als een atoom; maar door de intelligentie waarmee Ik je begiftigd heb, heb je uiteindelijk de 

stoffen die de Natuur bezit in handen genomen om er gebruik van te maken. Reeds toen gij de aarde 

begon te bewonen, was de wet, die u wachtte, op haar van kracht. Sindsdien heeft de Vader jullie het 
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geestelijk leven geopenbaard en jullie op weg gestuurd naar dat vaderland waarnaar jullie moeten 

terugkeren om uit te rusten en vrede te genieten na de strijd om jullie loutering te bereiken. 

65 Luister steeds naar de stem van uw geweten, opdat het u moge zeggen of gij de wet hebt vervuld 

of niet. 

(gelijkenis) 

66 Luister. Een man was op een hoge berg. Hij kende de bergen, de bossen en de paden waarlangs 

hij steeds verder trok op zoek naar voedsel voor zijn stamgenoten. Op een dag, midden in zijn 

eenzaamheid, hoorde hij een stem die zei: "Ik kijk naar je, man, en ik zie je ontberingen. Daarom kom Ik 

tot u, want Ik ben het Leven dat pulseert in al wat geschapen is. 

Maar hoor: Sta op, kijk en ga naar hen die u toebehoren en vertel hun wat gij hebt gehoord en wat gij 

hebt gevoeld maar niet kon zien. Als zij dan overtuigd zijn van wat jullie al geloven, vorm dan met hen de 

kern van een volk. Zet hen op de weg naar de vervulling van de belofte van een land dat ik voor hen 

bereid heb." Toen die man deze stem hoorde, voelde hij zijn hart bonzen van kracht, en durfde zijn 

aangezicht niet op te heffen om Hem aan te kijken die zo tot hem sprak. Hij voelde een onbekende kracht 

zijn wezen binnendringen, alsof een hemels licht zijn ziel met levenskracht overstroomde. 

Toen die stem verstomde, voelde hij de vermoeidheid van zijn lichaam wegebben, tegelijk voelde hij 

het gewicht van een verantwoordelijkheid op zijn ziel. 

Daarna ging hij naar de zijnen om te getuigen van wat er gebeurd was, en omdat hij een rechtvaardig 

man was, geloofden allen in zijn woord. De man zeide: "Die stem, die ik hoorde, sprak tot mij van een 

weg; maar ik weet niet, welke van al die ik ken, het is. Misschien is er een die naar een grote stad leidt, of 

misschien naar een uitgestrekt land met wijngaarden." 

Op een nacht, toen hij op zijn bed lag te rusten, hoorde hij een heldere stem in zijn geest ─ niet langer 

bij zijn zinnen ─ die hem zei: "Je ogen kennen de weg niet, want die is alleen voor de geest kenbaar. Het 

is de weg van mijn wet." Daarna hoorde hij de geboden van dezelfde, die spraken van God meer lief te 

hebben dan alle geschapen dingen, Hem niet te aanbidden door entiteiten die door verbeelding of 

bijgeloof zijn geschapen; ook hoorde hij van hen spreken als van elkander lief te hebben. Dit was de weg, 

die van liefde en goedheid. 

Toen de man wakker werd begreep hij dat dit alles een goddelijke openbaring was geweest die aan 

zijn geest was gegeven. Opnieuw getuigde hij aan zijn familie van wat hij in dromen had ontvangen, en 

vol geloof en gehoorzaamheid verenigde hij al zijn stamgenoten, opdat zij door hun vereniging het zaad 

zouden vormen van een sterk en groot volk. 

(einde van de gelijkenis) 

67. Het is mijn gelijkenis van deze dag waarin ik tot u spreek over Mozes, die geest waarmee de 

kerkleiders van deze dag 

Degene die in stilte bad en gemeenschap had met zijn Vader; degene die zijn volk leidde op lange 

zwerftochten door de woestijn; degene die, in het aangezicht van de zwakheid van de menigte, de 

tafelen van de wet op de grond smeet. 

68. Drie eeuwen zijn voorbij gegaan, en vandaag vraag ik u: Wie van jullie kent de weg? Wie is 

degene die zich werkelijk voorbereidt om de stem van de Eeuwige te horen? Waar zijn zij, die tot Mij 

kunnen zeggen, zoals uw broeders in andere tijden zouden hebben gedaan: "Heer, indien het offer van 

mijn bestaan noodzakelijk is voor het welzijn van Uw Werk, doe mij dan naar Uw wil." 

69. Vandaag vind ik niemand die zo tegen zijn Meester spreekt. Hoe wil je Mijn woord bekend maken 

aan de wereld in deze tijd? Het is noodzakelijk dat jullie je verenigen opdat mijn werk van liefde en 

oprechtheid zal worden erkend. Als je het voorstelt door middel van riten, symbolen of 

geloofsbelijdenissen, zul je er niet in slagen de zielen van je medemensen wakker te schudden. Indien gij 

daarentegen met uw werken een voorbeeld van liefde stelt, zal mijn wet erkend en geëerbiedigd 

worden. 
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70. Bestudeer mijn woord, want daarin zul je de stem van de Vader horen, die je altijd de weg zal 

wijzen door je geweten en je de volmaaktheid zal doen zien die je daarop beetje bij beetje zult bereiken. 

71. Zoals gij het menselijk lichaam bestudeert en u verbaast over de aanblik ervan, die slechts de 

uiterlijke vorm van de mens is, zo zoudt gij u moeten verdiepen in de beschouwing en bestudering van de 

ziel, want alleen zo zult gij haar grootheid erkennen. 

72. Vecht, en ook al is uw strijd hevig, wordt niet moe te getuigen van mijn waarheid. Doe goed, zelfs 

als het betekent dat je jezelf moet opofferen. Je hebt de taak om je medemens te redden. 

73. Ik geef je mijn zegen en mijn vergeving. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 180  
(gegeven tijdens de tweede wereldoorlog) 

1 Ik geef jullie licht, zodat jullie mijn woord kunnen doorgronden en mijn leer begrijpen, geliefde 

leerlingen. 

2 De "arbeider" moet het veld blijven bewerken en ploegen waarin hij het zaad moet planten met 

geloof en het verlangen om een rijke oogst binnen te halen. Maar de Meester zegt je: Zorg ervoor dat u 

de geschikte grond kiest, zodat het zaad niet bederft en u altijd vruchten plukt die overeenkomen met de 

liefde waarmee u uw land hebt bewerkt. 

3 U allen kunt "arbeiders op Mijn velden" zijn; maar eerst moet u deze zending voelen en 

begrijpen. Het doel van dit onderricht is de duistere blinddoek van de onwetenden af te nemen en de 

"lammen" te doen lopen, en hen aldus te tonen dat Ik de enige God ben die zij moeten dienen. Daarom 

zeg ik tegen jullie: Ik bereid u voor om een voorbeeld voor anderen te zijn, daar gij uw ogen voor het licht 

hebt geopend en nederig hebt beleden dat gij onwetend waart. Ik zal ook door u zaaien en de vruchten 

van mijn barmhartigheid oogsten. 

4 Je medemensen zullen je vragen hoe je deze leer hebt ontvangen, hoe mijn manifestaties zijn 

verlopen en waarom je dit pad volgt. Op elke vraag moet je antwoorden met absolute waarheid. Want 

als je je niet aan de waarheid houdt, zul je niet sterk zijn en verslagen worden. Dan zal het zaad niet 

ontkiemen. 

5 Ik wil niet dat jullie dan met lege handen staan, noch wil Ik dat jullie zonder oogst zijn aan het 

einde van jullie strijd, nadat Ik jullie uit de wereld heb gehaald om Mijn weg te volgen en jullie "Mijn 

discipelen" heb genoemd. Het zou niet eerlijk voor u zijn om teleurstellingen en bitterheid te oogsten, 

alleen omdat u niet geleerd hebt Mijn Werk te verdedigen door het te bestuderen en te doorgronden om 

zo voldoende kracht, gemoedsrust en kennis te verwerven om de beproevingen te doorstaan. 

6 Mijn Instructie is een enkele les, in vele vormen uitgedrukt opdat gij haar zult begrijpen, en 

waaraan gij niets hebt toe te voegen. Maar hoewel het een wet is, wil ik haar u niet opleggen, want dan 

zou u in huichelarij vervallen door uiterlijk te doen alsof u haar volgt, terwijl uw hart haar schendt. 

7 Ik heb het geweten in uw wezen gelegd, opdat het aanwezig zal zijn op al uw wegen, want het 

geweten is in staat goed van kwaad te onderscheiden en goed van kwaad. Geleid door dit licht zult gij 

niet bedrogen kunnen worden, noch zult gij onwetend kunnen worden genoemd. Hoe zou de Spiritualist 

zijn naaste kunnen bedriegen of trachten zichzelf te bedriegen, wanneer hij in zijn eigen wezen het licht 

van zijn Schepper bezit? 

8 Op dat ogenblik kwam een rijke jongeling tot Jezus en zeide tot hem: Meester, ik geloof, dat ik 

het koninkrijk verdien, dat gij belooft, omdat ik gehoorzaam ben aan de leer." Jezus vroeg hem: 

9 "Houdt u zich aan de wet?" En de jongeman antwoordde: "Ja, Heer, ik vast, behandel mijn 

medemensen goed, doe niemand kwaad. 

Kwaad, en geef een deel van mijn fortuin voor het onderhoud van de tempel." 

Jezus zeide tot hem: Indien gij achter Mij wilt komen, verlaat alles, wat gij bezit en volg den Meester. 

Maar er was zoveel dat de jongeling in de wereld bezat, dat hij geen afstand wilde doen van zijn 

rijkdommen en zich liever van de Heer afzonderde. Hij dacht dat hij mijn wet vervulde en bedroog 

zichzelf. 

10 Hoe dikwijls heb ik u niet gezegd: beoefent de actieve liefde, openbaart deze deugd, maar 

beroemt u er niet op, want dan is het geen liefde meer en zoudt gij uzelven bedriegen! 

11 Discipelen: indien gij geen fouten of vergissingen wilt begaan, onderzoekt dan uw handelingen in 

het licht van uw geweten. En als er iets is dat het vertroebelt, onderzoekt uzelf dan grondig en u zult de 

vlek ontdekken, zodat u die kunt corrigeren. Er is een spiegel in jullie, waarin jullie naar jezelf kunnen 

kijken en zien of je zuiver bent of niet. 
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12 De spiritualist moet herkend worden aan zijn daden, die, om zuiver te zijn, door het geweten 

moeten worden ingegeven. Hij die zo handelt, zal voelen dat hij het recht heeft zich mijn discipel te 

noemen. 
13 Wie zou Mij kunnen bedriegen? Niemand. Ik beoordeel je niet op wat je doet, maar op de 

intentie waarmee je het doet. Ik ben in je geweten en daarbuiten. Hoe kun je geloven dat ik je daden en 

hun motief niet ken? 

14 Bereid je voor op de strijd, zodat mijn werk niet wordt aangevallen door jullie slechte werken. 

Want in veel gevallen zal de erkenning of niet-erkenning van mijn Werk door de mensheid van u 

afhangen. 

15 Maar wat kan mijn werk teniet doen, daar het de waarheid zelf is, daar het smetteloze zuiverheid 

is? Je zou echter heel goed kansen missen om verdiensten te verwerven en de ziel te verheffen. 

16 Als iemand mijn waarheid niet kent, is dat omdat hij zich er niet mee heeft beziggehouden en 

gedronken heeft uit deze bron die haar kristalhelder water schenkt voor alle lippen die dorsten naar 

liefde. 

17 De waarheid die Ik heb geopenbaard aan de aartsvaders, aan de profeten en aan de 

rechtvaardigen, is dezelfde die Ik vandaag aan jullie openbaar. Want Mijn Leer die jullie vandaag 

ontvangen is de Wet van alle tijden, waarmee Ik jullie de weg naar opstijging heb gewezen, zodat jullie je 

levensweg kunnen voortzetten tot je het doel bereikt. In Mijn Leer heb Ik jullie nooit iets verteld dat geen 

waarheidsgetrouwe verklaring heeft. Maar als jullie uitleg geven die anders en ingewikkelder is, als jullie 

Mijn leer veranderen of een verkeerde uitleg geven aan hen die er uitleg over nodig hebben, dan zullen 

jullie een slechte oogst oogsten. 

18 Let op hoe je doorgeeft en hoe je spreekt. Begrijp dat je verantwoordelijk bent voor een zeer 

groot geschenk. 

19 Ik ben de eigenaar van het zaad, jullie zijn de werkers. Als iemand lui is en zijn taak niet vervult ─ 

als iemand van het pad afdwaalt, geef Mij dan niet de schuld, die jullie overal roept. Erken dat hij die zijn 

verlossing wil verkrijgen, enige inspanning moet doen. 

20 Zie, Ik wend Mij tot jullie harten, opdat jullie, Mij voelend, zullen zeggen: "Meester, ik zal u 

volgen." 

21 Luister goed: De Vader heeft te allen tijde zijn liefde aan de mensheid kenbaar gemaakt door 

boodschappen aan zijn afgezanten. Deze liefde die je tot op dit moment probeert te begrijpen en te 

voelen, is de liefde die jou altijd heeft gestreeld. 

22 Ik wil dat jullie je vullen met dit licht, want zonder liefde zullen jullie Mij niet bereiken. Zonder 

deze kracht, kunnen jullie Mijn glorie niet bevatten. 

23 Mijn woord raakt de tederste snaren van je hart, opdat je ontwaakt tot liefde en begrijpt dat als 

je alleen leeft om de rijkdommen van de wereld te verwerven, en je geen ruimte of tijd over hebt voor 

het hart en de ziel om hun vermogens te ontwikkelen, deze zich niet zullen ontplooien op hun weg van 

ontwikkeling. 

24 Laat uw hart niet verwaand worden, want het symboliseert het vuur der eeuwigheid van Hem uit 

wie alle dingen zijn voortgekomen en waarin alle dingen herleven. 

25 De geest gebruikt het hart om lief te hebben door middel van het lichaam. Als je alleen liefhebt 

volgens de wet van de materie, zal je liefde vluchtig zijn omdat zij beperkt is. Maar als je geestelijk 

liefhebt, zal die gewaarwording gelijk zijn aan die van de Vader, die eeuwig, volmaakt en onveranderlijk 

is. 

26 Alle leven en alle geschapen dingen zijn verbonden met de Geest, want Hij bezit het eeuwige 

leven. Beperk u niet, heb Mij lief en heb uzelf lief, daar gij die Goddelijke vonk van "zijn" bezit, die geen 

grenzen kent in het liefhebben, welke God zelf is. 

27 Begrijp dat alles wat bestaat er voor u is, zoals alles, overeenkomstig zijn bestemming, een 

onophoudelijk eerbetoon en hulde is aan de Schepper. 

28 Van alle wezens ontvang ik hun vruchten, maar alles ontvangt de levengevende kracht van mij. 
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29 Ik leg jullie al deze leringen uit opdat jullie ziel niet langer een gevangene van jullie zintuigen zal 

zijn ─ opdat jullie, wanneer jullie op weg gaan om mijn leringen te verspreiden, bekend zullen maken dat 

de ziel, net als al het geschapene, onderworpen is aan de wet van de evolutie. 

30 "Ontwikkeling" - een woord dat op de lippen van de mensen zal liggen zodra zij zich met de ziel 

bezighouden; want het betekent vooruitgang, vooruitgang, transformatie en volmaaktheid. 

31 Wanneer zal de mens eindelijk vrij zijn van vooroordelen, zodat hij zich niet meer tot vormen 

wendt, noch alles wat hem omringt groter ziet dan zichzelf? Dan, als hij de vrijheid van geest bereikt. 

32 Nu begrijp je heel goed dat wanneer Ik Mijzelf altijd in wijsheid aan de mensen heb bekend 

gemaakt, dit was om de zielen te bevrijden die gevangen waren door beperkte geesten. 

33 Er zijn nog steeds mensen in deze tijd met een beperkt verstand en zonder inspiratie. Hoewel de 

mensen door hun ontwikkeling reeds een heldere en ontwaakte geest zouden moeten hebben, denken 

en leven velen nog als in de primitieve tijdperken. 

Anderen hebben een grote vooruitgang geboekt in de wetenschap, maar hebben zich daarbij 

afgezonderd in hun ijdelheid en zelfzuchtigheid, in de overtuiging dat zij het toppunt van kennis hebben 

bereikt. Maar zij zijn gestopt op de weg naar hun spirituele vooruitgang. 

34 Tot jullie die Mij in deze tijd gehoord hebben en die het woord "geest" steeds hebben horen 

herhalen in Mijn onderricht, zeg Ik dat de grootheid en het licht dat dit woord bevat, deze mensheid zal 

doen schudden zodra zij het begrijpt. 

35 Blijf jezelf deze genade waardig maken door nederigheid, goed begrepen. "Nederigheid" 

betekent niet armoede, noch materiële armoede. 

36 Behoud uw zedelijke kracht, want gij hebt u als het staal op het aambeeld gesterkt door het lijden 

van dit leven. 

37 Ik zie dat je het eens bent met je lot. Als je verleden kwellend was, richt je ogen er dan niet meer 

op. Vergeet het en leef vredig in het heden. Vrees de toekomst niet, want "morgen" ben Ik. 

38 Al mijn profetieën zullen uitkomen, en dit kleine land van jullie zal door de mensheid worden 

beschouwd als het "Land van Belofte". Ik zal ervoor zorgen dat harten vrede in haar voelen en zielen 

verlicht worden. Hoge heersers van andere naties zullen tot haar komen en zich in haar boezem 

inspireren om met liefde te heersen. 

39 De "verloren stammen van Israël" zullen samenkomen in dit land dat door mijn barmhartigheid is 

toebereid en zullen mijn vrede voelen. 

40 U moet voorbereid zijn, want uw medemensen zullen zich tot u wenden. Je weet niet hoe of 

wanneer, maar mijn woord zal uitkomen. 

41 Daarom verzoek ik u dringend u te verenigen, opdat uw medemensen het gevoel krijgen dat zij de 

boezem van het volk van de Heer hebben bereikt, waar zij zullen ontvangen wat Mijn 

Will is. 

42 Ik maak je van tevoren op de hoogte van alle gebeurtenissen in de toekomst. Wat die stammen 

betreft, Ik zeg u dat zij zullen komen, bewogen door Mijn wijsheid, om de erfenis te ontvangen die gij 

hebt ontvangen. Zij zullen niet toevallig komen, maar het is nodig dat jullie verenigd zijn, opdat jullie Mijn 

woord in vervulling zien gaan. 

43 In de Tweede Era, toen de keizer heerste over Palestina, was het onderling verdeeld. Het volk 

Israël was slaaf van de heidenen, en op hun schouders rustte de last van het juk der tirannie. 

44 Op dat moment kwam de Zoon van God naar het volk. 

45 Hoeveel pijn was er in dat volk, en hoe groot was het egoïsme van de mensen! Maar Mijn woord 

werd gehoord, en het was als balsem voor al de wonden van dat onterfde volk. Ik heb hun dorst naar 

liefde gelest, en daarom zeiden zij die in Mij geloofden: "Alleen de Nazarener weet hoe hij moet 

liefhebben." En toch werd ik verkeerd ingeschat. 

Toen het volk Mij bracht om het offer te brengen, vroegen zij Mij: "Jezus, waar zijn zij die U volgden?" 

Op dat moment keek ik naar Jeruzalem en zei: "Het is nog geen tijd voor het zaad om te ontkiemen. Maar 
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de tijd zal komen, en de mensheid zal dan de vrucht kennen." En waarlijk, na Mijn vertrek gingen Mijn 

discipelen op weg en maakten Mijn woord bekend. 

46 Nu zeg ik het je: In het jaar 1950 zullen zij verschijnen die Mijn woord niet willen gehoorzamen, 

en zij zullen Mij opnieuw de offerdood doen lijden, die ongehoorzaamheid en tweedracht onder elkander 

is. Dan zal Ik zeggen, zoals Ik toen zei: "Ik heb Mijn zaad in deze harten gelegd, en het zal bloeien, en van 

zijn vrucht zullen de volken eten, die Mijn Woord zullen leren kennen dat in de Schriften is opgetekend." 

47 Deze erfenis is voor jou bedoeld. Onthoud dat je altijd het goede op je weg moet zaaien. 

48 De dagen naderen waarop de christelijke wereld haar hart richt op de herdenking van het drama 

dat zich zo'n tweeduizend jaar geleden op Golgotha voltrok. Sommigen bezinnen zich dan om na te gaan 

of de daden van hun leven in overeenstemming zijn met hun geweten, of dat zij zwak zijn geweest 

tegenover de verzoeking. 

49 Maar dit volk, dat Mij op dit ogenblik hoort, meent dat het niet nodig is de beeltenis van de 

Gekruisigde te aanschouwen, omdat het begrijpt dat het Bloed dat op Golgotha vergoten is, nog 

werkzaam is in de harten der mensen. Want het was "bewaterd" om hem te tonen hoe een missie te 

volbrengen. 

De spiritualistische mensen hoeven dat drama niet opnieuw te beleven; zij hebben geleerd geestelijk 

op te stijgen tot zij de heerlijkheden voelen en aanschouwen die in de geest bestaan. Hij die is als 

Thomas twijfelde, ik stond hem toe zijn vingers in de wonde van Jezus te steken en mijn bloed te zien, dat 

nog vers is en dat in iedere ziel blijft vloeien als een onuitputtelijke bron van liefde en kracht. 

50 Ik heb jullie gezegd dat Ik zo dicht bij jullie ben dat Ik zelfs de meest geheime van jullie gedachten 

ken, dat Ik overal ben waar jullie zijn omdat Ik alomtegenwoordig ben. Ik ben het licht dat jullie geesten 

verlicht door inspiraties of ideeën vol licht. 

51 Ik ben in u, want Ik ben de Geest die u bezielt, het Geweten dat u oordeelt. Ik ben in je zintuigen 

en in je lichaam, want Ik ben in de hele schepping. 

52 Voel Mij meer en meer in jezelf en in alles wat je omringt, zodat wanneer het moment komt om 

deze wereld te verlaten, je volledig kunt binnengaan in het Geestelijk Leven en er geen verstoring in je 

ziel zal zijn door de indrukken die de zintuiglijke wereld kan achterlaten; en je zult Mij weer een stap 

dichterbij naderen, die de Bron ben van oneindige zuiverheid waaruit je eeuwig zult drinken. 

53 Je weet niet hoeveel tijd je nog hebt om deze stap te zetten. Daarom, kijk uit, want de verleiding 

zal proberen je te laten struikelen. Ik bereid je voor en ik beloof je dat mijn barmhartigheid klaar zal 

staan om je uit de storm te redden. Ik zal jullie Mijn hulp aanbieden wanneer jullie dreigen te vallen, 

want voor Mij is er niet één die meer waard is, noch een ander die minder waard is. Ik ben de Vader, en 

wanneer jullie berouwvol tot Mij komen, zal Ik jullie ontvangen en jullie je beloning geven naar jullie 

verdiensten. 

54 Denk na en onderzoek jullie levens. Laat u verlichten door het licht van uw geest. Ik zal je je 

spirituele vooruitgang laten inzien. 

55 Interpreteer mijn woord juist, wetende dat niet de vorm ervan doorgrond moet worden, maar de 

betekenis die het bevat en het doel dat het u aanwijst. Mijn stemdragers kunnen fouten maken, maar 

wat van God komt is zuiver en kan niet bezoedeld worden. 

56 Ik heb u een zaad gegeven waarvan u een rijke oogst zult oogsten. Neem Mij tot uw voorbeeld en 

verspreidt op uw levensweg liefde en barmhartigheid onder uw medemensen. Dan zal de mensheid het 

geloof en de kracht erkennen die je hebt gekregen. 

57 Tracht de betekenis te begrijpen van Mijn Werk, zoals begrepen en geïnterpreteerd door hen die 

Mij tot het einde toe volgden. 

58 Als je je hart hebt voorbereid als een heiligdom waar je wacht op het bezoek van je Vader, zodat 

Hij daarin de warmte van je liefde kan voelen, dan kun je echt zeggen dat "de leeuwerik" bij je is 

geweest. Mannen, vrouwen en kinderen omringen mij, en allen zijn als nestelingen aan de boom des 

levens. 
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59 U hebt onophoudelijk rondgezworven, zoekend in de aarde de wortels van bepaalde bomen om 

hun vruchten te beoordelen, en dikwijls hebt u in die wortels de knagende worm ontdekt. Daarna 

hebben jullie Mij gezocht op bergen en in dalen ─ in de hoop een vaderlijke stem te horen, of tenminste 

een vriendelijke stem, die jullie uit de onzekerheid zou bevrijden en jullie op het pad van de waarheid 

zou leiden. Nu jullie Mijn woord horen, danken jullie Mij dat Ik jullie heb toegestaan Mijn onderricht te 

horen, dat jullie voorbereidt op een volmaakter geestelijk verkeer dan dat wat jullie nu hebben. 

Vandaag moet ik mijn licht beperken om door jullie begrepen te worden. Maar het ogenblik zal 

komen dat uw ziel en uw verstand in staat zullen zijn om Mijn wijsheid rechtstreeks te dragen. Vandaag is 

voor velen een beetje licht en vrede in hun hart genoeg; voor de kinderen een streling; voor de 

vermoeide ouderen de liefdevolle blik van hun kinderen; want daardoor voelen zij een straaltje licht in 

hun vermoeide en bedroefde hart. Maar daarna zullen allen op zoek gaan naar een licht dat hun 

levensweg zal verlichten. 

60 Als men op dit ogenblik aan veel van Mijn kinderen zou vragen of zij verlangen naar Mijn 

onderricht, dan zouden zij antwoorden dat zij het niet waard waren. Maar Ik zeg jullie dat geen van Mijn 

kinderen het onwaardig is om Mij te horen. Allen hebben Mijn woord nodig: de rechtvaardigen, om zich 

te laven aan het horen van hun God; de onwetenden, om te leren en de ontwikkeling van hun ziel te 

bereiken door de leer van de Meester; de zondaars, om zich te vernieuwen door hun berouw, wanneer 

zij luisteren naar de Vader. 

61 Een stem komt tot Mij en zegt: "Kom en zie hoe zwak Ik op aarde ben, hoe bezoedeld mijn ziel is. 

Ik weet dat U mij liefhebt en mij kunt vergeven, dat U een gids bent in mijn duisternis en een helper in 

mijn eenzaamheid. Kom mij te hulp, want in de beproevingen van dit uur voel ik de pijn van de 

doodsstrijd." 

62 Wie spreekt zo tot mij? Wie laat zo zijn kreten tot Mij komen in het verlangen naar 

barmhartigheid? Is het een hart? Nee, mensen, het is de mensheid die niet vergeten is dat ik liefde ben. 

Het erkent zijn schande en vraagt om verlossing. 

63 Ik weende om je vertrek vanaf het moment dat je het spirituele huis verliet om naar de aarde te 

gaan. Sindsdien zijn het mijn tranen en mijn bloed geweest die uw zonden hebben vergeven, en mijn 

vriendelijke en kalme stem heeft u steeds raad gegeven op uw reis door het leven. Mijn schaduw heeft je 

gevolgd op al je wegen. Ik heb je in werkelijkheid gemist, niet jij. Want toen je wegging, voelde je je sterk, 

en je geloofde dat je mijn hulp niet meer nodig had. Je weg was die van de vrije wil, je zintuigen 

verruimden zich om alles wat je omringde in te ademen en aan te raken, en je moest heel laag vallen om 

je ogen weer op Mij te richten. 

Zelfs toen herinnerde je je dat je een Vader had aan wiens tafel je zat. Toen riepen jullie tot jullie 

Heer, maar Ik had jullie al eerder geroepen, en jullie 

Aanwezigheid aan mijn tafel. Ik had u gezocht als een vader die zijn kind zag weggaan als een kleintje, 

met onschuld in zijn hart en zonder kennis van de weg. 

64 Als jullie Mijn woord doorgronden, zullen jullie begrijpen dat het niet de bedoeling van de Vader 

was, toen Hij jullie naar de wereld zond om de paden vol gevaren en verzoekingen te gaan, dat jullie je 

weg zouden kwijtraken langs die paden. Want zij zijn van te voren ontworpen, opdat jullie de lessen 

zouden ontvangen die nodig zijn voor de ontwikkeling van de ziel, om jullie de ervaring te geven die jullie 

ontbrak, en tenslotte om jullie vol licht naar Mij te doen terugkeren. 

Toen je geest uit Mij voortkwam, was hij als een vonk die de winden moesten omvormen tot een 

vlam, zodat, wanneer je naar Mij terugkeerde, je licht één zou worden met dat van de Godheid. 
65 Ik spreek tot u vanaf de top van de nieuwe berg. Daar wacht ik op u, en waarlijk ik zeg u: Op de 

dag van je aankomst zal er een feest zijn in dit rijk. Je komt er langs de weg van pijn, en daarmee zuiver je 

je overtredingen ─ een weg die Ik niet heb uitgestippeld, maar die de mens heeft geschapen. Deze weg 

laat je me ook gaan. Maar sindsdien is de weg van opoffering en pijn verheerlijkt door Mijn bloed. 

66 Hoor in het oneindige het geluid van mijn stem zoals je het geluid van een bel hoort. 
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67 Gedenkt, dat het de tijd des oordeels is, want voorwaar, Ik zeg u: elke overtreding zal verzoend 

worden. De aarde zelf zal ter verantwoording roepen voor het slechte gebruik dat de mens van haar en 

haar natuurlijke koninkrijken heeft gemaakt. Alles wat vernietigd is, zal u ter verantwoording roepen, en 

daardoor de mensen doen beseffen dat zij door de Schepper met liefdesbedoelingen zijn geschapen, en 

dat juist de wil die hen zou kunnen vernietigen, voor hen zorgt, hen beschermt en hen zegent. 

68 Kan een ziel rustig van deze planeet vertrekken wanneer datgene wat haar ontheiligd en 

vernietigd heeft haar ter verantwoording roept? Zij zijn het die een wereld hebben moeten scheppen 

waarin wroeging, materialisme en de gevolgen van een leven van ongehoorzaamheid aan mijn Wet zijn 

als donkere nevelwolken waarin zij ronddolen van pijn totdat het licht in hen wordt zodat zij kunnen 

beginnen met het herstel van alles wat zij hebben vernietigd. 

69 Om hen bij te staan, zeg ik tot hen: Zie, hier is de Meester weer onder zijn discipelen. 

70 Vandaag kom ik om het geloof aan te wakkeren in hen die een korte tijd moedeloos zijn. 

71 Als Ik tot u gekomen ben, zal Ik ook komen tot allen die tot Mij komen. Mijn liefde, Mijn licht zijn 

voor allen. 

72 Wanneer de manifestatie van de Heer onder zijn discipelen plaatsvindt, voelt gij een oneindige 

verrukking in uw ziel, en zelfs als mijn manifestatie kort is, toont gij u voldaan. 

73 Ik wil dat jullie die vrede en vreugde voelen die jullie ervaren wanneer jullie Mij horen, ook 

wanneer jullie Mij zoeken in gebed, zodat wanneer jullie die innerlijke verheffing bereiken, jullie 

gedachten zullen zijn als een vruchtbare dauw die neerdaalt op de dorre velden. 

74 Terwijl de wereld in beroering is, de schaduw van chaos over de volkeren valt en oorlog de 

mensheid door elkaar schudt, hoor ik hen zeggen: "Als er voor God niets onmogelijk is ─ waarom stopt 

Hij dan de oorlog niet en schept Hij geen nieuwe wereld vol vrede?" Maar ik zeg jullie dat zoals er oorlog 

is in de mens, er ook vrede in hem is. Ieder mens bezit een streng en wijs geweten, en daardoor is hij in 

staat de weg te kiezen die voor hem nuttig is. 

75 Er is al een nieuwe strijd losgebarsten in de wereld. Hele naties vechten met het doel hun 

vijanden te verslaan. Anderen streven naar superioriteit om volkeren te onderwerpen en slaven te 

houden, en weer anderen om hun ras te laten bewijzen dat het de hoogste van allen is; maar in hun 

blindheid zien zij niet de afgrond die allen wacht. 

76 In deze atmosfeer van duisternis en verwarring, laat uw gedachten doordringen als een 

lichtstraal. Met hen zult u uw medemensen helpen helder te denken in momenten van beproeving. Op 

deze manier zullen jullie de missie vervullen die ik jullie opgedragen heb. 

77 Wees sterk om je hartstochten te beheersen, kies dan geen partij voor de ene of de andere partij. 

Uw hart moet ontvlamd zijn van medelijden en broederschap voor allen, en innerlijk delen in het lijden 

en de ontberingen die deze mensheid teisteren. Op deze manier zal je hart in harmonie met de mijne 

kloppen. 

Al het goede dat je doet zal zijn beloning krijgen. Of denkt gij niet, dat de komst van vrede onder de 

menschen eene belooning voor uw gebed zal zijn? 

78 Zie, het is geen offer dat ik van je vraag. Ik zend u niet om te prediken onder die ontketende 

scharen; Ik geef u niet in handen van de heidenen. Nu is het genoeg voor jullie om je geest te zuiveren, 

zodat je daarmee het pad van je medemensen kunt verlichten. 

79 Strijd, bid, waak, opdat de verzoeking, die de macht heeft zich in de meest aantrekkelijke 

gedaanten aan u te vertonen, u niet van uw goede bedoelingen afleidt en u niet verhindert uw plichten 

te vervullen. Leer ermee te worstelen en het te overwinnen. Slaap niet, want ze zal tot het laatst 

vechten. 

80 Je strijd is groter dan je je kunt voorstellen, want deze tegenstander is onzichtbaar. Want dikwijls 

zoekt gij hem op vele plaatsen, maar gij draagt hem verborgen in uzelf, in uw gevoelens en in uw 

hartstochten. Voor deze strijd is er geen beter wapen dan het gebed. 
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81 De Vader heeft je zijn advies gegeven. Ook al is elke leer verschillend, de essentie, de betekenis 

en het doel ervan zijn dezelfde: jullie mijn liefde te geven en jullie de weg naar volmaaktheid te wijzen 

die jullie verlossing zal brengen. 

82 In de dagen van herdenking voelt zelfs het hardste hart mijn aanwezigheid. In de oneindigheid 

trilt onophoudelijk het geluid van de goddelijke klok, die de manifestatie van deze nieuwe tijd 

aankondigt. Maar hoe doof is het hart van deze mensheid! 

83 Wanneer dan de mensen ontwaken en naar mijn woord komen verlangen, zal het reeds te laat 

zijn, want ik zal er niet meer zijn. Dan zullen ze alleen in staat zijn om de getuigenis van mijn manifestatie 

te ontvangen. Velen zullen bij zichzelf klagen omdat zij mij niet hebben bezocht op de plaatsen waar ik 

mij heb aangekondigd en zij hebben mijn stem niet gehoord. 

84 Op dit moment wordt de mensheid geteisterd door grote beproevingen. Op alle plaatsen van de 

wereld is er een klaagzang. De reden hiervan is dat de zielen naar de aarde zijn gekomen om de vruchten 

te plukken van wat zij in andere tijden hebben gezaaid; want niemand ontsnapt aan Mijn gerechtigheid. 

Ik zou niet meer volmaakt zijn als Ik u dit niet liet inzien, als Ik u niet de vrucht van uw werken liet 

oogsten. Maar ik bereid ook mannen voor door het licht van deze boodschap. 

Tot ieder oor zal het nieuws komen van Mijn wederkomst, van de leringen die Ik voor de mensheid 

heb achtergelaten. Mijn discipelen zullen erop uit trekken om de zieken de genezende balsem te 

brengen, zij zullen dragers zijn van het kruis voor hen die gebukt gaan onder de last van hun kruis. Ik 

herhaal deze leringen dikwijls voor jullie, opdat jullie ze na Mijn vertrek niet vergeten. 

85 Waakt en bidt, opdat gij sterk zijt. Maar bid met de geest, opdat gij de volmaakte gemeenschap 

met de Heer moogt bereiken en genieten. Wanneer gij ziet, dat hetgeen gij in de ogenblikken van het 

gebed door ingeving hebt ontvangen, werkelijkheid is geworden, zal dit het bewijs zijn, dat gij een 

ogenblik van geestelijke gemeenschap met de Meester hebt gehad. 

86 Breng uw manier om Mij te zoeken, om te bidden, tot volmaaktheid. Onthoud: Wanneer Mijn 

woord niet meer gehoord wordt in jullie vergaderzalen, zullen de mannen van de kerken erop uit trekken 

om jullie te heroveren, ze zullen proberen jullie terug te winnen. Zult gij dan in staat zijn uw ogen voor dit 

licht te sluiten en de u opgedragen taak terzijde te schuiven om u in plaats daarvan tevreden te stellen 

met de uitvoering van een rite? 

87 Wees niet bang als ik soms zeg dat u wordt belasterd en vervolgd. Ik zeg jullie alleen dat als jullie 

Mijn Goddelijke Wet vervullen en als jullie de wetten van de aarde gehoorzamen, jullie niets te vrezen 

hebben. 

88 Bewijst nu reeds dat gij Jezus niet ijdel hebt horen spreken in deze tijd, dat gij ─ toen Ik u 

"discipelen" noemde ─ weet hoe gij die titel waardig kunt dragen. Voor de waarachtigheid en zuiverheid 

van uw daden, zal de meest koppige buigen. Dan, wanneer er in de wereld een tijd is van strijd tussen 

godsdienstige leerstellingen en ideeën, wanneer de mensen zich het sterkst zullen verzetten tegen de 

verkondiging van Mijn geestelijke leer, zullen de wonderen die Ik u zal schenken het grootst zijn, en die 

bewijzen zullen de wereld doen beven. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 181  
1 Jullie scharen van toehoorders, kom naar het licht, sluit voor enkele ogenblikken de ogen van het 

lichaam en aanschouw met de geest de schittering van Mijn Aanwezigheid die tot jullie komt. Het is het 

Goddelijke licht van liefde en wijsheid dat ik jullie als een gewaad wil geven. Het is het licht dat de 

duisternis van onwetendheid, fanatisme en kwaadwilligheid verdrijft. 

2 Ik geef u mijn onderricht op deze dag die u hebt gewijd aan lichamelijke rust en aan de zorg voor 

de ziel. Het is de zevende dag waarop u uitrust van het zwoegen van de week, waarop u de vruchten van 

uw arbeid plukt en kracht verzamelt om uw reis voort te zetten. 

3 Neem deze dag als een symbool van de zevende fase van je evolutie, de fase waarin het laatste 

zegel zal worden geopend, waarin je zult rusten na de lange reis van het leven. 

4 Velen denken dat Mijn licht alleen neerdaalt op die plaatsen waar Mijn woord wordt 

geopenbaard; maar de waarheid is dat Mijn geestelijke aanwezigheid bij allen is. Daarom heb ik het licht 

dat ik jullie stuur de Universele Straal genoemd. Want op hetzelfde moment dat het uitstraalt door de 

stem-dragers, voelen alle schepselen het op verschillende manieren. Ja, mensen, daar Ik almachtig en 

alomtegenwoordig ben, manifesteer Ik Mijzelf in verschillende vormen, die alle geestelijk zijn. ─ Toen 

jullie Mij in het Tweede Tijdperk als mens zagen, was dat omdat Ik jullie hart wilde bereiken. Maar nu 

"zien" jullie Mij geestelijk komen, want het is jullie ziel die Ik wil verlichten. 

5 "Redder" hebben jullie Mij genoemd en "Redder" zullen jullie Mij blijven noemen, want Ik keer 

jullie af van de boze wegen. 

6 Vervloek de beproevingen niet die u en de hele mensheid treffen. Zeg niet dat zij een straf, toorn 

of wraak van God zijn, want dan lastert gij. Ik zeg u dat het juist deze kwellingen zijn die de mensheid 

steeds dichter bij de haven van verlossing brengen. 

7 Noem ze gerechtigheid, verzoening, of lessen, en het zal waar en juist zijn. Woede en wraak zijn 

menselijke hartstochten die eigen zijn aan wezens die nog ver verwijderd zijn van gemoedsrust, 

harmonie en volmaaktheid. Het is niet alleen dat gij de vulgaire naam van "straf" of de onwaardige naam 

van "wraak" geeft aan mijn liefde voor u, die al mijn werken bepaalt. 

8 Bedenk dat jullie je vrijwillig op doornige paden of in duistere afgronden hebben begeven, en dat 

jullie niet geluisterd hebben naar mijn liefdevolle oproep, noch naar de stem van jullie geweten, 

waardoor het nodig werd dat pijn jullie te hulp schoot om jullie wakker te schudden, om jullie te 

stoppen, om jullie tot bezinning te brengen en jullie te doen terugkeren naar de ware weg. 

9 Het was nodig te erkennen dat pijn aanwezig is in de duisternis, en dat vrede woont in het licht, 

opdat u vrijwillig de geestelijke toestand kunt kiezen waarnaar u streeft. 

10 Wanneer Ik zie dat jullie je door de pijn laten verslaan en dat jullie, in plaats van er de lessen uit 

te trekken die elke beproeving bevat, er genoegen mee nemen te wenen, te vloeken of eenvoudigweg de 

dood af te wachten als het einde van jullie lijden, kom Ik dicht bij jullie om liefdevol tot jullie hart te 

spreken, om het troost en hoop te geven en het te sterken zodat het zichzelf, zijn zwakheid en zijn 

gebrek aan geloof kan overwinnen en zodat het de beproevingen kan overwinnen; want in deze triomf 

ligt vrede, licht, en spiritueel geluk, wat het ware geluk is. 

11 Hiertoe ben Ik gekomen, mensen, om de eindeloze nacht die u bedekte weg te nemen en u een 

nieuwe dag vol luister te schenken. Mijn Woord zal het wonder verrichten van het smelten van het ijs 

van je hart, zodat het het geestelijke begint te voelen en begint te kloppen voor alles wat goed is. Mijn 

woord zal de tralies openen van de gevangenis waarin uw ziel gevangen zit. Maar jullie zaak is het andere 

wonder te verrichten: vrede en verheffing te bereiken door de verdiensten van jullie werken. 

12 Hoe ver zullen dan de paden zijn, waar gij uw voeten bezeerd hebt, een spoor van bloed en 

tranen nalatende, en waar gij de beker des lijdens ten volle gedronken hebt! 

13 Mijn goddelijk verlangen is jullie te redden en jullie te leiden naar een wereld van licht, 

schoonheden en liefde, waar jullie vreugdevol zullen trillen door de verheffing van de ziel, de 
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edelmoedigheid van de gevoelens en het ideaal van volmaaktheid. Maar herken je in dit goddelijke 

verlangen niet mijn vaderlijke liefde? Wie dit niet begrijpt, moet wel blind zijn. 

14 Sommigen beweren Mij met hun verstand te vatten en denken dat zij Mij op die manier kunnen 

begrijpen. Anderen, nog onrijpder en materialistischer, willen Mij in menselijke gedaante zien om in Mij 

te geloven, zonder te denken dat er een hoger zintuig in hun wezen is waardoor zij Mij kunnen begrijpen, 

Mijn aanwezigheid kunnen voelen en Mij kunnen zien. Maar dit gevoel kan zich alleen openbaren door 

geloof en vergeestelijking. 

15 Hoeveel vreugde wordt aan mijn geest geschonken door die discipelen die waarlijk naar 

verheffing streven; want zij, hoewel onbetekenend en dwaas in de ogen van de wereld, weten mijn 

aanwezigheid in hun hart te voelen, mijn ingevingen te interpreteren of te begrijpen, en in te stemmen 

met wat mijn Wil hun schenkt. 

16 Weest zoals zij, opdat allen Mij mogen voelen en genieten van Mijn weldaden, want Ik ben voor 

allen. Ziet, nadat Ik de weg gebaand heb met Mijn Leer, richt Ik Mijn blik op u, gij klein aantal harten, die 

behoort tot de jongeren die in deze tijd geroepen zijn om Mijn spoor te volgen. 

17 Dit woord van licht dat Ik jullie geef is het geestelijk brood waarmee Ik jullie voed in de Derde Era. 

Al mijn kinderen, in hun geloofsovertuiging, vragen om dit 

Voedsel ─ sommige in zijn uiterlijke vorm, en andere in zijn betekenis. Ik ontvang allen met liefde en 

schenk mijn genade aan allen. 

18 Ik zei tegen mijn apostelen tijdens het Avondmaal: "Neem het brood, dat mijn lichaam is. Neem 

de wijn, die mijn bloed is, en na mijn vertrek zult gij u deze instructie herinneren." 

19 Nu zeg ik tegen jullie: Neem mijn woord, dat eeuwig leven is, en bewaar de betekenis ervan. 

Gedenk het na 1950, als het niet meer gehoord wordt, en voed u ermee. Zoals mijn leerlingen hun leven 

in orde wisten te brengen door mijn onderricht en het nederig verspreidden, zo moeten jullie zijn, opdat 

jullie dit brood van de ziel kunnen brengen aan allen die honger hebben. Want er staat geschreven dat 

mijn woord niet zal vergaan en gehoord zal worden in de gehele mensheid. 

20 Ik heb tot u gezegd: Hoort naar mijn woord en gij zult in de kern daarvan het brood van Gods 

genade vinden. Ik heb tot u gezegd: begeert de liefde van de Vader, want wat nodig is voor uw leven op 

aarde zal u daarboven gegeven worden. 

21 Wat dit zaad betreft, zult gij Mij moeten verantwoorden, daar Ik het u te allen tijde heb 

toevertrouwd. Wie kan van zichzelf zeggen dat hij zijn taak heeft volbracht, en dat hij vrij is van enige 

smet? 

22 Liefdadigheid beoefenen is de hoogste taak van je lot. Verspreid het in werken, in woorden, en 

zelfs in gedachten, want een gedachte die met liefde is uitgezonden, brengt troost aan uw medemensen. 

23 Ik wil dat je leert te vergeven. Ik nodig jullie uit om Mijn kruis van liefde op te nemen en Mij te 

volgen. Ik hoor en ontvang degene die innerlijk tot Mij zegt: "Heer, ik wil Uw schreden volgen." 

24 Maar op hetzelfde moment vraag ik je: Wie zal het zijn die Mij verraadt in dit Derde Tijdperk? 

Onderzoek uzelf, en gij zult Mij antwoorden wanneer de tijd komt. 

25 Wie Mijn wet niet houdt, wie Mij verloochent, wie Mijn werk op enigerlei wijze ontheiligt of 

verontreinigt, hij zal het zijn die Mij aan de menigte overlaat, die door zijn werken uitroept: "Kruisig 

Hem!" Want zijn handelwijze zal de mensen doen afvragen: "Zijn dit de discipelen van de Meester? 

Zijn zij het die zijn woord hebben gehoord?" 

26 Heb de mensen lief, maak uw goede daden niet bekend, dat zal voldoende zijn om de apostelen 

van de Derde Era te zijn. 

27 Vandaag ben ik voor de wereld, aanwezig bij de mensen, en ik zeg tot hen: Waar beschuldig je me 

van? Ik heb de waarheid gesproken, Ik heb het goede geadviseerd, Ik heb Mijn belofte om terug te keren 

vervuld. Ik ontken niet wat ik u in de Tweede heb gezegd, want ik ben een toonbeeld van 

waarachtigheid. Ik blijf het zware kruis dragen, en het is de mens die mijn lichaam pijn doet. 
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28 Bedenk dat in die tijd de Zoon van God tot de mensen kwam en dat zij Hem niet begrepen. Maar 

vandaag kun je me eindelijk begrijpen. 

29 Ik ben nog steeds gekruisigd, want ik ben in stukken gesneden in de vorm van ieder van jullie. Zeg 

me. Mag ik je eigen pijn niet voelen? Waarom voel je me dan niet? 

30 Ik zal weer geofferd worden. Wie zullen Mij in deze tijd kruisigen? Wie zal tot Mij roepen: "Ga 

verder!" 
31 Mijn blik is doordringend en tegelijkertijd liefdevol. Als er een traan van komt, valt die niet op de 

grond, maar dringt door in uw ziel. Ik zal altijd bij je zijn. De wereld heeft me nog steeds nodig. 

32 De tijd zal komen dat broederschap onder jullie gevoeld zal worden als jullie het heiligdom van 

mijn gedachten binnengaan. 

33 Waar ik vandaan kom en waar ik heen ga, kun je op dit moment niet gaan. Maar de dag zal 

komen dat jullie in Mijn aanwezigheid zullen treden en Mij door dit woord zullen herkennen. U zult dan 

de Overwinnaar van de dood zien, die u eeuwig leven schonk door zijn offer. Want ik ben de opstanding 

en het leven, ik ben de trooster die elke bedroefde ziel opzoekt om haar vrede te geven. 

34 Dit licht dat ik op dit moment op jullie laat schijnen, moet vrede en moraliteit brengen in de 

komende generaties. 

35 Waarlijk, ik zeg u nogmaals, ik lijd in allen die lijden. De honger en dorst van de mensen naar 

liefde is ook de honger en dorst van Mijn Geest. In hen lijd ik, en in hen ben ik doorboord. Maar mijn 

liefde zegt tot u: leerlingen, weest standvastig, want huichelaars, farizeeërs en heidenen zullen u 

benaderen en u vragen of gij Mij hebt erkend en of gij Mij liefhebt. Met deze vragen zult gij bang zijn, en 

als gij zwak zijt, zult gij zeggen als die apostel: "Ik heb die Galileeër nooit gekend." 

36 Vergeet niet dat je beloning niet in deze wereld is. Als je omwille van mij gewond raakt, wanhoop 

dan niet. Vergeef en heb lief, wees mijn discipelen. 

37 Maak het teken van het kruis niet naar buiten, want Ik hang zelf aan het kruis in jullie. 

38 Ik zal Mij laten voelen in het geweten van allen die Mijn goddelijk Lijden vieren met heidense en 

wereldse vieringen en Ik zal hen berouw doen voelen en hun hart doen kloppen en wenen. Ik zal hun 

berouw aanvaarden, want het zal nooit te laat zijn om hun ogen voor de waarheid te openen. 

39 Zuivert u van de zonde en hebt elkander lief, opdat gij het lichaam van Jezus van het kruis afhaalt 

en uw hart zijn grafkleed zijt. 

40 Ken de vervulling van Mijn belofte: De "tempel" werd verwoest, en Ik herbouwde hem in drie 

dagen. Het geestelijk heiligdom is nu gebouwd, waarin de Heer woont. 

41 Ik vond een vrome vrouw, en toen ik haar zag huilen, vroeg ik haar: "Waarom huilt u?" En zij 

antwoordde, zoals in die dagen: "Ik huil omdat de Meester verdwenen is. Ik ben op zoek gegaan naar zijn 

lichaam, maar hij is er niet." Toen zei ik tegen haar: "Kijk omhoog en weet dat de Meester bij je is." 

42 "Ga uw broeders en zusters zeggen, dat zij bijeen moeten komen, omdat de Meester hen zal 

verrassen en dat Ik het eeuwige leven zal tonen aan degene, die Mij door zijn geloof kan aanvoelen." 

43 Geliefde discipelen, jullie kijken thans naar Mij met de blik van jullie geloof, want Ik heb gestalte 

gekregen in de essentie van dit Woord, in de inspiratie van de mens. Maar ik ontdek ook die Thomas die 

zijn vingers in Mijn wonden stak om te geloven. Vandaag kunnen jullie Mijn Lichaam niet aanraken, want 

Ik ben onaanraakbaar. Het is niet meer de tijd dat je me kunt aanraken. 

44 Ik ben in geest tot u gekomen, en de tijd zal komen dat u mijn leer met hart en geest zult 

omhelzen. Ik, de Overwinnaar van de Materie, van de Verleiding en van de Dood, ben doorgedrongen in 

de krochten der duisternis en heb licht gebracht aan de zielen van hen die deze wereld bewoond hadden 

en naar het andere leven zijn overgegaan. Gebonden in ketenen van berouw en zelfbeschuldiging, heb Ik 

hen het licht van Mijn heerlijkheid doen zien en heb Ik hen bevrijd. Want ik verblijf in het licht, maar ik 

daal ook af in de afgronden waar de zielen zich zuiveren, want ik ben de opstanding voor allen. 

45 Wees trouwe getuigen van deze manifestaties. Voel ze en herinner ze met toewijding, zodat je 

hun zaad in vruchtbare aarde kunt planten. 
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46 Voorwaar, Ik zeg u, deze generatie zal niet voorbijgaan zonder dat mijn leer bekend wordt 

gemaakt. 

47 Jullie zullen verkeerd beoordeeld en berispt worden, maar ik zeg jullie: Wees niet bang voor spot, 

zelfs niet voor de dood van het lichaam. Niemand zal je kunnen doden, want ik ben bij je. 

Na deze confrontatie zal de wereld de geestelijke vreugde kennen van de gemeenschap met de 

Vader. Vrede zal over de volkeren komen, omdat zij in hun verandering van hart Mijn onderricht zullen 

volgen. Wees trouwe discipelen, onthoud dat Ik jullie genoeg tijd en mogelijkheden heb gegeven om de 

wereld te leren kennen. Wat kun je ervan verwachten? 

48 Als je zwak bent in materieel opzicht, ben je sterk in geest. U hebt de betekenis van het menselijk 

leven begrepen, en nu probeert u de betekenis van het geestelijk leven te begrijpen. Wie van jullie heeft 

niet in zichzelf de gaven gevoeld die ik hem gegeven heb? Heb vertrouwen in Mij, opdat gij het 

onzichtbare kunt doordringen en u kunt sterken, want nog moet gij met uzelf worstelen. 

49 Ik heb u tot nieuw leven gewekt, want u was dood. Ik heb mijn heerlijkheid voor u geopend, Ik 

heb uw ziel versierd met het licht van mijn Woord. Bewaar deze genade en voel dat het ware leven naar 

je toekomt. 

50 Vergeef en bemin hen die u beledigd hebben en denk daarbij niet aan uzelf, maar aan Mij, die in 

ieder van Mijn kinderen ben. Als ik iedereen vergeef, waarom kun jij dan niet vergeven? Vanwege het 

egoïsme en de ijdelheid van het vlees! Maar waar gaat je vlees heen? Waar zij opgaat in de elementen 

waaruit zij is ontstaan, terwijl de ziel overleeft om zich te verantwoorden voor al haar daden, begaan 

door middel van haar stoffelijk omhulsel, terwijl het oneindige licht van de Schepper op haar wacht om 

met het kind op te gaan in een omhelzing van liefde. 

51 Wie zou dan op dat moment niet graag die beloning waardig zijn? 

52 Discipelen, Ik wil dat jullie in deze tijd de vreugde voelen van hen die Mij zagen opstijgen naar de 

hemel. Mijn manifestatie voor de discipelen vond plaats om de belofte te vervullen die Ik hun één dag 

voor de offerdood had gegeven. 

Ik leerde hen toen over het leven van de ziel en wat de lichamelijke dood betekent. Zij begrepen het 

niet en daarom moest ik hun mededelen dat ik als geest zou terugkeren om hun alles te bevestigen wat 

ik hun had verteld. En toen Ik onder de discipelen was - reeds als Geestwezen - en een van hen zijn 

vingers in Mijn verse wonden stak, zei Ik tot hen: "Ik zal altijd bij jullie zijn en Ik zal komen als het licht van 

de Heilige Geest". 

Toen zij hun hoofd tegen de borst van de Meester wilden leunen, verdween de gedaante van Jezus, 

omdat het bewijs, dat Ik hun van Mijn waarheid had gegeven, voldoende was. Ik beloofde terug te keren 

tot de mensen "op de wolk", en die discipelen waren ook getuige van de vervulling van Mijn woord 

vanuit hun geestelijk huis, en jullie hebben die belofte in vervulling zien gaan in jullie wereld. Dit is de 

opstanding die ik jullie in deze tijd heb geopenbaard. 

53 Ik laat je mijn vrede na. Bewaar mijn onderricht en laat het je leiden, zodat je niet verdwaalt in 

donkere schaduwen. Na 1950 zullen jullie het heiligdom van mijn goddelijke inspiratie binnengaan om 

deze Blijde Boodschap te verkondigen, zoals jullie broeders, mijn apostelen, dat deden in de tweede Era. 

Je zult mijn zuivere leer, vrij van riten, tradities en ijdelheden, zien opbloeien. Want Ik heb geen begeerte 

naar materiële kerken, maar naar het hart van Mijn kinderen, om het om te vormen tot een waar 

heiligdom waar de liefde van Jehovah woont. 

54 Wat brengen jullie vandaag voor Mij? Waarom weent gij, terwijl Ik u Mijn vrede heb geschonken 

en u Mijn liefde en Mijn tederheid heb doen gevoelen? U zwijgt in antwoord op mijn vraag. Ik heb je met 

genade vervuld, maar je voelt dat je niet weet hoe je die moet gebruiken. Daarom is er pijn in jullie 

harten. Maar wat weerhoudt je ervan om je missie te vervullen? 

De wereld waarin je leeft is een toetssteen, en hoe meer je jezelf zuivert, hoe vrijer je je zult voelen. 

Uw schulden uit het verleden zullen dan niet langer op uw ziel wegen, en u zult in staat zijn u geestelijk 

opwaarts te ontwikkelen. 
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Wees niet bang voor armoede. Wanneer de wereld u van uw goederen berooft, wanneer zij uw 

bezittingen opeist, geef ze dan op, en gij zult niets verloren hebben. Vrees hem die u van uw vrede wil 

beroven, hem die uw geloof wil uitblussen. Want deze goederen zijn niet alleen uw schat, maar ook die 

van hen die aan u zijn toevertrouwd. Het is het middel waardoor Ik u verlossing zal geven, samen met die 

van hen die Ik aan uw zorgen heb toevertrouwd. 

55 Tot Mij komt de voorspraak van Maria, de liefdevolle en onbaatzuchtige Moeder, en de Herder 

Elia legt de mensen op Mijn hart. De goddelijke tederheid, de Herder, en je beschermengelen pleiten 

onophoudelijk voor je. Maar Ik, de Vader, ken en voel jullie pijn, en Mijn barmhartigheid is met jullie. 

Word heel, mensen, en red de mensheid. Ik heb jullie de weg gewezen, en als jullie vrede willen, wees 

dan mensen van goede wil, verban egoïsme en geef van wat in je hart is. 

Vandaag hebben jullie elkaar niet lief in de geest, maar de tijd zal komen dat jullie in elke medemens 

een belichaming van Mij zullen zien, een beeld van Mijn Goddelijkheid, en deze liefde zal de pijn 

verdrijven. 

56 Begrijp dat jullie allemaal aan Mij toebehoren. De prijs van uw verlossing is het met Mijn Bloed 

gemerkte voorbeeld, Mijn offerdood van liefde, en het is nodig dat u beseft dat Ik omwille van uw ziel 

kom om haar naar de poorten van het "Beloofde Land" te brengen. 

Mijn Woord zal u niet verlaten vóór de vastgestelde tijd, en daarna, wanneer gij u hebt toegerust, zal 

de blijde boodschap door u en door mijn boodschappers in verschillende volken bekend worden. Mijn 

Woord zal worden onderzocht en uiteindelijk bestudeerd en begrepen. Rond het jaar 2000 zullen de 

geestelijke vermogens van de mensheid zich beginnen te manifesteren en getuigen van mijn woord. 

57 Bereid u voor, en in korte tijd zult u uw geestelijke gaven verwezenlijken. Jullie bezitten allemaal 

een erfenis sinds het moment van jullie schepping. Daarom kunnen jullie allemaal actief worden en mijn 

"werkers" zijn. 

58 De velden zijn voorbereid en wachten op het zaad en de verzorging. Wees niet te laat, begin met 

het vervullen van je missie. De tijd is gunstig, en uw gebed en werkzaamheid in de wet zullen uw zielen 

met vrede vervullen. 

59 Er zijn nog maar enkele ogenblikken voorbijgegaan sinds gij, u concentrerend op uw geest, het 

uur herinnerde waarop gij de Zoon van God gekruisigd zag. 

60 Ik ben gekomen om u te zeggen dat de korte tijd die sindsdien is verstreken, gunstig is geweest 

voor de mensheid. Ik ben gekomen om getuigenis af te leggen van Mijn Liefde en Ik zal zeer dicht bij jullie 

zijn om Mijzelf bekend te maken aan iedere geest, aan ieder hart en aan alle vlees, want het is het 

Tijdperk van het Licht, de tijd van de Heilige Geest. 

61 Neem mijn lessen als norm en breng ze in praktijk. Maar denk niet dat dit een opoffering voor jou 

betekent. Als dat zo was, zou dat erop wijzen dat je ziel zich niet heeft voorbereid en daarom geen geluk 

ervaart. 

62 Als je Jezus wilt volgen, moet je lijden. Maar op de bodem van die pijn zal het geluk liggen van het 

lijden omwille van je naaste. Jullie offer zal niet uit bloed bestaan, want de tijden zijn veranderd en de 

mensheid is geëvolueerd; het zal uit liefde bestaan. 

63 Je ziel sleept een ketting achter zich aan die is ontstaan door de levens die Ik je heb gegeven als 

kansen voor je volmaaktheid, die je niet hebt benut. Elk bestaan vormt een schakel in de keten. Maar als 

je je leven richt volgens Mijn leringen, als je de wet houdt, zul je niet langer naar deze wereld komen om 

te lijden. 

64 Indien gij de tijd laat voorbijgaan zonder mijn woord te bestuderen, zal ik, die de tijd ben, u 

verrassen. Studeer, zodat jullie je plaats in Mijn Werk kunnen innemen. 

65 Ik wil dat er een einde komt aan het onbegrip en de verschillende meningen over mijn 

goddelijkheid. Begrijp dat jullie allen uit één God zijn voortgekomen. 

66 Ik blijf je de enige weg tonen die naar mijn boezem leidt. Het is breed, het is ruw, er zit een spoor 

van bloed op. Maar aan het eind van de levensreis zult ge bloemen vinden met een heerlijke geur en 

vruchten van goede smaak. 
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67 Sommigen van jullie treuren om de tijd dat jullie geluk en vrede hadden. Ik zeg je: zucht niet. Ik 

heb jullie opnieuw geluk en vrede gebracht, en deze genadegaven zullen eeuwig duren. 

68 Wanneer Ik tot u zeg: "Vraagt, en u zal gegeven worden", vraagt gij Mij om aardse dingen. Maar 

waarlijk, hoe weinig vraagt gij van Mij! Vraag Mij bovenal om alles wat goed is voor je ziel. Verzamel geen 

schatten op aarde, want daar zijn dieven! Verzamel schatten in het Koninkrijk van de Vader, want daar 

zal uw rijkdom veilig zijn, en zij zal dienen tot geluk en vrede van uw ziel. 

69 De schatten der aarde zijn de rijkdommen, de macht en de titels van valse grootheid. De schatten 

van de geest zijn de goede werken. 

70 Ik ontken de kennis en wetenschap niet die de mensen hebben bereikt. Integendeel, ik verlicht 

hun vermogen tot kennis, opdat hun werken een edel en verheven doel mogen hebben. Want dan zullen 

zij zeker ware grootheid bereiken. 

71 In het Tweede Tijdperk heb ik de wereld laten zien waartoe de mens in staat is door middel van 

geloof. Ik heb de dode opgewekt, de blinde blind gemaakt, de melaatse rein gemaakt, de lamme laten 

lopen. 

72 Ik zegen de wetenschap van de mens die hem genas en redde van de dood, die op de rand van 

het graf stond. 

73 Nu ben Ik gekomen om jullie nogmaals Mijn wijsheid te tonen, die boven alle wetenschappen 

staat, en Ik zeg jullie: De wereld zal de Trooster van het derde tijdperk kennen. Maar terwijl jullie weten 

dat Ik weer bij de mensen ben, wachten zij nog op Mij, hoewel Mijn vertrek al nabij is. 

74 In Mijn Woord van het Tweede Tijdperk liet Ik jullie weten dat Ik opnieuw tot jullie zou komen, 

dat Mijn geestelijke scharen met Mij zouden neerdalen. Maar de mensheid heeft de betekenis van Mijn 

woord niet goed begrepen en geïnterpreteerd. 

Daarom verwacht elke godsdienstige gemeenschap Mij in hun midden, daarom verwachten zij Mij met 

hun sterfelijke ogen te aanschouwen; maar zij die thans op deze wijze op Mij wachten, zijn dezelfde die 

eens ontkenden dat Jezus de Messias was en Hem voor een dromer hielden. 

75 Zolang je vertrouwen hebt, zul je je pad verlicht zien. 

76 Ik ben in deze tijd gekomen om mijn tempel te bouwen. Ik zal de tempel van uw hart, die gij 

verwoest hebt, in "drie dagen" herbouwen. 

77 Jullie allen houden je harnas, en zo tonen jullie jezelf aan Mij. Telkens als je je hart hebt geopend 

om Mijn woord te ontvangen, heb je vrede gevoeld. Wie van jullie die Mij met liefde heeft gezocht, heeft 

geen dialoog met Mij gehad? Maar als jullie deze barmhartigheid hebben bereikt, waarom onderwijzen 

jullie die dan niet aan jullie medemensen? Als je leven vindt in de activiteit van de liefde, heb dan 

onzelfzuchtig lief. Als het vervullen van taken u met gezondheid vervult, werk dan onvermoeibaar. 

78 Ik wil je waardig vinden voor Mij. Ik wil vrede zien in jullie huizen en Ik wil ieder van jullie het 

goede zien bewerken en bevorderen, zodat jullie met Mij kunnen leven en één worden met jullie 

broeders en zusters. 

(gelijkenis) 

79 Er was eens een nederige meester die zijn discipelen onderwees. Onder hen waren harten vol 

geloof en ongeduldig om op weg te gaan om hun missie te vervullen. Korte tijd nadat zij de leer van de 

meester hadden ontvangen, vroegen zij hem: "Gij, die wijs zijt en zuivere liefde en bevrijding van de ziel 

onderwijst, zeg ons: Wanneer zullen wij in staat zijn uit te gaan om te onderwijzen wat wij in de naam 

van onze Vader hebben geleerd? 

Maar de meester antwoordde: "O discipelen, willen jullie mijn onderricht al doorgeven? Heb je jezelf 

er al mee verzadigd? Ben je niet bang voor de gevaren, ben je niet bang van ongeloof? 

niet uit? Ben je al sterk genoeg? 

Maar een discipel dringt aan: "U hebt ons een tegengif gegeven, we voelen ons sterk en willen uw 

leer in praktijk brengen." 
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Die Meester, vol tederheid en vriendelijkheid, zegent zijn discipelen, geeft hun gezag, en laat hen 

gaan. En zo gaat de discipel op weg, werkt harten, geeft ze van die grote instructie. 

Velen zoeken hem op, en wanneer zij zijn woord horen, bekeren zij zich tot zijn leer en volgen hem. 

Maar nadat hij die nieuwe discipelen heeft toegerust, zegt de "werker" tegen de menigte die hem volgt: 

"Gij moet u tonen voor Hem die mij onderwees, om de laatste les te ontvangen. Want die Meester staat 

op het punt te vertrekken en wil u vol van zijn wijsheid achterlaten. Wilt gij Mij volgen?" 

80. In grote menigten gingen zij naar die Meester en zagen met verbazing dat het de Meester der 

Meesters was, de oneindige God, de Schepper van alle geschapen dingen. Toen knielden zij neer en 

voelden diep berouw, en hun zielen verenigden zich met Hem, en vrede stroomde door de harten van de 

discipelen. 

(einde van de gelijkenis) 

81. Heden zeg Ik u, Mijn discipelen: Het ogenblik zal komen dat gij Mij zult aanschouwen in al Mijn 

heerlijkheid. In die tijd zullen de aarde en haar bewoners worden gezuiverd, en de deugd en schoonheid 

van de ziel zullen worden hersteld. Pijn zal verdwijnen, en alles zal gelukzalig zijn, een oneindige "dag" 

zonder einde voor jou. Wil je deze wonderen niet zien? Willen jullie niet dat jullie kinderen zich met mijn 

Geest verenigen en een wereld van vrede scheppen, vrij van zonde? 

82. Ik heb jullie de gaven van de geest gegeven, zodat jullie mijn leer in praktijk kunnen brengen. 

Volharden in het goede. Als jullie vastberadenheid groot is, zullen jullie overwinnen wat onoverkomelijk 

lijkt, en de wereld die in deze tijd niet in Mijn komst heeft geloofd, zal Mij liefhebben en zal worden 

gered. 

83. Mensen, jullie zullen je verheugen als jullie zien dat Mijn manifestaties elke dag geestelijker 

worden. Kom tot Mij uit liefde, niet uit angst. 

84. Wees sterk, want er komen beproevingen op je pad, en je moet ze met vertrouwen doorstaan. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 182  
1 Bid meer voor de mensheid dan voor jezelf. Het is als een schipbreukeling temidden van een zee 

van duisternis en beproevingen, die in zijn verwarring niet het "baken" ontdekt dat hem moet verlichten 

om zichzelf te redden. 

2 Een ieder die in Mij gelooft en Mijn geboden gehoorzaamt, is in een reddende ark, waar hij zich 

ook bevindt, hetzij in de "geestelijke vallei" of in deze wereld. Hij die geestelijk en waarachtig liefheeft, is 

met Mij. Ieder menselijk schepsel heeft in zichzelf de middelen om zichzelf te redden, en deze zijn: het 

licht van het geweten en de intuïtieve kennis van het goede dat in de ziel leeft. Het zijn kwaliteiten die ik 

je heb toegekend. 

3 Het gebed is een troost en een staf voor het hart in de uren van beproeving. Om sterk te zijn, 

moeten jullie je verenigen in mijn wet. Dan, zelfs als jullie op verschillende paden zijn, als jullie mijn leer 

op een spirituele manier volgen, zullen jullie elkaar uiteindelijk liefhebben en begrijpen. 

4 Niet allen die mijn woord hebben gehoord, geloven het, en niet allen die beweren van mij te 

houden, houden werkelijk van mij. Om u Mijn discipelen te noemen, moet u Mijn wet gehoorzamen en 

Mijn spoor volgen. 

5 Mijn liefde is hetzelfde voor iedereen. Hebt gij niet gezien, dat ik niemand het licht, de warmte en 

het brood ontzegd heb? Zelfs als de beproevingen van de ziel zwaar zijn, zal Mijn bescherming u nooit 

verlaten. 

6 Willen jullie Mij in stoffelijke vorm zien om in Mij te geloven en Mij dichtbij te voelen? Verdiep u 

dan in de essentie en het leven van deze wereldbol die gij bewoont, en gij zult Mij geopenbaard zien in 

alle wezens die er deel van uitmaken. 

7 Aan jullie allen heb ik dagelijks brood gegeven. Toch zie ik sommigen vol en anderen hongerig, en 

dat komt omdat jullie de vruchten van jullie arbeid en jullie huis niet met anderen delen. 

8 Ik heb jullie aan het begin van jullie evolutie geplaatst, opdat jullie allen tot Mij kunnen komen. 

Mijn liefde die jullie in deze proclamaties ontvangen is bestemd voor al mijn kinderen. Kom tot Mij, zoek 

Mij met je voorbereide ziel, en Ik zal bij je zijn. Jullie allen kunnen Mijn Aanwezigheid voelen en je met 

Mij voeden. 

9 De grote geestelijke werken worden volbracht door nederigheid te beoefenen, door aandacht te 

schenken aan de zuiverheid van de ziel en aan het woord van licht dat van uw lippen komt. Maar spreek 

niet over uw werken, spreek over het Goddelijke Werk, en laat Mij u oordelen en uw inspanningen 

belonen. 

10 Vergeet niet te bidden voor de vrede van de wereld, want grote rampen bedreigen haar. Maar 

waag het niet inbreuk te maken op mijn hoge raad. Laat Mij met wijsheid de slechte bomen bij de wortel 

ontwortelen en de instellingen met strengheid treffen. 

11 Je moet bidden en tenminste zoveel mogelijk helpen. Die tijd is nabij, en ik waarschuw u opdat u 

waakzaam zult leven en nog getuige zult zijn van de vervulling van deze profetieën. 

12 Wanneer jullie mijn woord begrepen hebben, zullen jullie allen als één kudde zijn, en Ik, jullie 

God, zal jullie als een herder leiden naar de bron van eeuwig leven, waar jullie geen dorst meer zullen 

hebben. 

13 De Meester is onder jullie, en het is mijn wens om jullie voorbereid te laten tot de juiste tijd. 

14 Ik onderwijs jullie op dit moment, nu de wereld in schijnbare rust is. 

15 De mens heeft zich overgegeven aan het materialisme, en slechts voor enkele ogenblikken denkt 

hij aan het voorbeeld dat de Zoon van God hem heeft nagelaten, om zich dan onmiddellijk weer te 

wenden tot de strijd om het leven in zijn wereld en tot datgene wat het zuiver materiële leven betreft. 

Hij is niet voorbereid op vergeestelijking. 

16 De mens heeft bepaalde jaarlijkse data om de Passie van Jezus te herdenken... 

om te herinneren, en alleen dan kan hij zijn hart bewegen. 
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17 Maar gij, die mijn woord gehoord hebt, begrijpt, dat er geen bepaalde uren of dagen zijn om u de 

leringen te herinneren of te volgen, die de Goddelijke Meester u geeft. Je hebt eindelijk begrepen dat je 

op elk moment werken kunt doen voor het welzijn van je naaste, geïnspireerd door dat voorbeeld van 

goddelijke liefde en barmhartigheid. 

18 Ik wil dat je deze les, die je nu leert, doorgeeft aan je medemensen. Alles wat nodig is, is dat je 

hart klaar is om te zaaien. Dan zal de eerste oogst u vervullen met vreugde en met het verlangen om het 

werk van de dag voort te zetten. 

19 Wanneer mijn woord al mijn kinderen bereikt, zal het als een lichtstraal zijn voor de verbaasde 

geleerden, die hun verstand verlicht. En zodra zij het verbond ontdekken dat bestaat tussen God en de 

mens, het verband tussen de menselijke wetenschap en het mysterie van de Schepping, zullen zij een 

stap voorwaarts hebben gezet die ten goede zal komen aan de volgende generaties, want alles zal dan in 

volmaakte harmonie vooruitgaan. Mensen en gebeurtenissen zullen dan zonder pauzes evolueren naar 

perfectie. 

20 In de tegenwoordige eeuw heeft de menselijke wetenschap een grote ontwikkeling bereikt, 

waarom zij deze eeuw de eeuw van het licht heeft genoemd, zonder te begrijpen dat deze tijd ook de tijd 

van het licht voor de ziel bleek te zijn. Zij weten niet dat de Heilige Geest Zich thans openbaart en alle 

mensen verlicht in vervulling van de profetieën. 

21 In de grote menselijke werken is er de invloed en de bediening van hoge geestelijke wezens die 

onophoudelijk inwerken op en stralen door de geestesorganen, en het onbekende introduceren of 

onthullen aan hun geïncarneerde broeders. 

22 Daarom zeg ik tot de geleerden en de wetenschapsmensen te allen tijde: "Jullie moeten je niet 

beroemen op wat jullie begrijpen, noch op wat jullie doen, want niet alles is jullie werk. 

Hoe dikwijls dienen jullie slechts als werktuigen voor de geesten over wie ik tot jullie spreek! Heb je je 

niet vaak verbaasd over de resultaten van je ontdekkingen? Hebt gij niet dikwijls innerlijk bekend, dat gij 

niet in staat zijt datgene te ondernemen, wat gij reeds volbracht hebt? Want hier heb je het antwoord. 

Waarom schep je er over op? Begrijp dat je werk geleid wordt door hogere wezens. Probeer nooit hun 

ingevingen te veranderen, want zij zijn altijd op het goede gericht. 

23 Onbegrensd en diepgaand is mijn leer; daarin ligt de essentie waaruit alle religies zich voeden. In 

mijn leer maak ik u tot broeders en zusters van allen, zonder aanzien des geloofs. Sluit u nooit op in een 

cel om te bidden, want dat zou zijn alsof gij u zoudt afscheiden van de mensheid en alsof gij zoudt 

vluchten voor verzoekingen uit vrees te vallen. Jezus leerde je om elke strijd aan te gaan. Jezus wist dat 

Hij de Waarheid was, en dat die, zoals het licht, zich niet kan verbergen. Toen al leerde Ik jullie de weg 

om Mijn spoor te volgen. 

24 Ik werd veroordeeld, Ik werd belasterd, maar nooit kon enige onvolmaaktheid in Mij worden 

gevonden. 

Aangezien de natuur, als het werk dat aan u is toevertrouwd, volmaakt is ─ wie zou dan fouten of 

onvolkomenheden kunnen vinden in dit door Mij geschapen werk? Wie zou hetzelfde met haar kunnen 

doen? 

25 Telkens wanneer gij Mijn woord niet verstaat, verheft u dan in gebed, voordat gij in dwaling 

geraakt. Want hoe kunt gij denken, dat ik u een gedachte geef, die geen verstand of waarheid bevat? 

Verhef u, zodat uw gedachten de Goddelijke glans kunnen bereiken. 

26 Gij zult mijn leer verkondigen zonder er uw eigen denkbeelden aan toe te voegen; want gij zult 

niemand kunnen bedriegen. De leugen zal vroeg of laat worden overwonnen door de waarheid. 

27 Indien gij eerlijk zijt tegenover uzelf, zult gij de waarheid erkennen, want gij zult haar ontdekken 

in uzelf en in uw medemensen, indien gij hen liefhebt, indien er hartelijkheid is in uw blik, indien uw 

woorden en werken gekenmerkt zijn door naastenliefde. Zie het geloof niet als iets eenvoudigs, met die 

ongegronde overtuiging dat het wonder met geweld tot stand komt. Onthoud dat jullie jezelf waardig 

moeten bewijzen voor zulke voordelen. 
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28 Overtuigd vertrouwen in mijn woord en de kracht van uw gebed zullen u voorbereiden om geloof 

te winnen en grote werken te volbrengen. 

29 Ik geef u het licht en de verklaring van het mysterie waarin vele profetieën eeuwenlang zijn 

gebleven. 

30 Vraag om licht en het zal je gegeven worden. Ik wil dat er gemeenschap is tussen jouw geest en 

de mijne. 

31 Deze genade, die Ik uitstraal met elk van Mijn woorden, zal dat zijn wat jullie troost wanneer Ik 

Mij niet langer manifesteer door middel van het menselijk verstandsvermogen. Door deze genade zullen 

jullie meesters zijn onder jullie medemensen, want jullie zullen weten hoe je Mijn wet moet houden. 

32 Niets zal jullie in verwarring brengen, noch ideologen, noch leerstellingen zullen jullie op een 

dwaalspoor brengen, want alles wat jullie van Mij geleerd hebben, zal met vuur in jullie ziel gegrift staan. 

33 In alle kerkgenootschappen worden aan de mens twee wegen voorgesteld: de ene ─ die van de 

rustdag voor de ziel, en de andere ─ die van de eeuwige straf. Hoe meer de mens zich heeft ingespannen 

om de werkelijkheid te leren kennen, hoe meer hij slechts mysteries tegenkomt waarin zijn geest 

verstrikt raakt. 

34 Maar jullie, eenvoudige leerlingen, die de wetenschappen niet hebben gekend, hebben 

daarentegen mijn inspiratie en mijn wijze woord ontvangen, waardoor de sluier van het mysterie werd 

gescheurd, en jullie hebben geleerd dat na dit leven, na de strijd, de veldslagen en de zuivering, de vrede 

en de rust, waarnaar jullie verlangen, jullie allen te wachten staan. 

35 U die deze werkelijkheid reeds kent, zult weten hoe haar te openbaren aan hen die haar niet 

kennen. 

36 Jij zult de profeet zijn die mijn wil verkondigt. 

Dan zullen uw medemensen in staat zijn te zien dat gij waarachtig gesproken hebt, want zij zullen zien 

dat wat uw lippen hebben aangekondigd, waar is geworden. 

37 Vrede is niet in de naties. Naar het schijnt heerst er een rustig vertrouwen in de geesten van de 

mensen; maar oorlog dreigt in het Oosten (vanuit Mexico, dat wil zeggen, Europa). In feite zal de oorlog 

uitbreken, en de wereld zal zich in een sombere situatie bevinden. Dit zal "spoedig" gebeuren. 

38 Mijn natuurkrachten zullen ontketend worden en hele gebieden verwoesten. Wetenschappers 

zullen een nieuwe planeet ontdekken, en een "sterrenregen" zal uw wereld verlichten. Maar dit zal voor 

de mensheid geen rampen veroorzaken, het zal de mensen slechts de komst van een nieuwe tijd 

aankondigen. 

39 Ik maak u deze profetieën bekend, opdat zij u niet zullen verrassen wanneer zij geschieden. 

40 U moet ook in harmonie zijn met mijn natuurkrachten, want ook zij zijn mijn dienaren en 

instrumenten van mijn gerechtigheid. Er zullen grote catastrofen in de wereld plaatsvinden, die de 

wetenschappers zullen bezighouden, die de oorzaak van dit alles in de natuur zelf zullen zoeken. Het is de 

wetenschapper die zijn bestaan zoekt in de cellen en daardoor het wezenlijke mist, dat wil zeggen: het 

rijk van de geest, de eerste en enige bron waaruit al het bestaande voortkomt. 

41 Veel zal ik je openbaren terwijl je nog in deze wereld bent. Maar als je je fysieke ogen voor dit 

leven sluit en die van de geest opent om de oneindigheid te aanschouwen, zul je beseffen dat er in het 

leven van de geest meer helderheid en licht is. De wil, het verstand en de rede zullen u niet verlaten, 

want het zijn aangeboren vermogens van de geest. 

42 In religieuze gemeenschappen erkent men de macht van het kwaad en heeft men het in een 

menselijke gedaante gepersonifieerd; men schrijft het een machtig rijk toe en heeft het verschillende 

namen gegeven. Mensen voelen angst als zij denken dat het nabij is, zonder te begrijpen dat de 

verzoeking haar oorsprong vindt in de hartstochten, in zwakheden, die zowel het goede als het kwade in 

de mens beroeren. ─ In deze tijd heerst het kwaad in de wereld en heeft het een kracht geschapen, een 

macht die zich in alles manifesteert. En in het geestelijke zijn er legioenen van onvolmaakte, gestoorde 

zielen, geneigd tot kwaad en wraak, wier macht zich verenigt met de menselijke boosaardigheid om het 

Koninkrijk van het Kwaad te vormen. 
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43 Die macht stond op tegen Jezus in het Tweede Tijdperk en toonde hem zijn koninkrijk. Mijn vlees, 

dat voor alles gevoelig is, werd in verzoeking gebracht, maar mijn geestelijke kracht overwon de 

verzoeking. Want ik moest de overwinnaar zijn van de wereld, van het vlees, van de verzoeking en van de 

dood. Want ik was de Meester die naar de mensen afdaalde om een voorbeeld van kracht te geven. 

44 Nadat Jezus aan het kruis zijn laatste adem had uitgeblazen, stond Hij weer op tussen de doden, 

daalde af in de afgronden van duisternis waar de verwarde zielen vertoeven om hen naar het licht te 

leiden, en keerde vervolgens in de geest terug naar de apostelen om hun het hogere leven van de Geest 

te tonen. 

45 Ik heb u in dezen tijd gezegd: Houdt niet vast aan het denkbeeld, dat onder de menschen over de 

hel bestaat; want er is geene andere hel in deze wereld, dan die, welke gij met uwe oorlogen en uwe 

vijandelijkheden hebt geschapen, en er is geen ander vuur in het volgende leven, dan het berouw der 

ziel, wanneer het geweten haar zijne overtredingen toont. 

46 Mijn leer zal de theoloog, de filosoof en de wetenschapper aanspreken, en zij zullen ontdekken 

dat mijn werk een onuitputtelijke bron van openbaringen is. 

47 Door zijn vernieuwing zal de mens zijn hel uitroeien, en wanneer zijn ziel dan het hiernamaals 

binnengaat, zal zij alleen licht, harmonie en genade vinden. Want in de wereld van het leven van de ziel 

kan niet zijn, wat alleen het menselijke bijgeloof heeft geschapen. 

48 Bereid u voor, laat uw geest tot rust komen, want gij ontvangt nu het licht dat Ik u zend. Maak je 

hart ontvankelijk en zeg Mij niet alleen met je lippen dat je Mij liefhebt. Heb Mij werkelijk lief, want Ik wil 

dat jullie in harmonie met Mij leven. Zorg ervoor dat de eigenschap die u in uw ziel draagt, en die u 

bezoedeld heeft, weer gaat schijnen. Ik wil dat jullie voelen dat jullie de eigenaars zijn van Mijn eeuwige 

gaven en dat jullie van Mij getuigen. 

49 Ik heb oneindig veel geduld met jullie gehad, wachtend op jullie erkenning, maar nog steeds 

zeggen jullie Mij jullie slaap niet te verstoren, dat jullie niet in de werkelijkheid willen leven. Maar er 

staat geschreven dat Ik zou terugkomen om Mijn uitverkoren volk op te wekken en hen wapens te geven 

om de duisternis te bestrijden. Hoe komt het dat jullie het licht veronachtzamen, hoewel jullie 

voorbestemd zijn om het de mensheid te brengen? Zeer binnenkort zullen jullie jezelf omvormen tot 

soldaten van vrede, waarheid en liefde. De beproevingen die ik jullie zend, maken jullie harten glad en 

zetten ze op het rechte pad. Je staat op het punt je last op te nemen en met het "werk van de dag" te 

beginnen. Anderen zullen op zoek gaan naar vervulling wanneer zij in de geest zijn en andere 

levensvlakken bewonen. 

50 Ik wil onder u geen discipel zien die zijn Meester verraadt, die zijn gaven inruilt voor valse 

rijkdom; want dan zullen mijn wonden weer opengaan en wateren van medelijden en bloed zullen 

vloeien om de smet van de geliefde discipel weg te wassen. 

51 Wees gezegend. Jullie die je hierheen hebben gehaast op mijn roep. U zult grote bewijzen van 

liefde ontvangen en u zult gesterkt worden voor de tijd van strijd die voor de deur staat. Uw lijden zal 

verlicht worden en u zult gemoedsrust hebben. 

52 Wanneer je Mij om opdrachten vraagt, zoek dan in het boek dat Ik je geef en je zult in elk woord 

een opdracht vinden, een onveranderlijke wet die tot je geest spreekt over de wereld die hij moet 

veroveren. Wanneer gij voelt, dat het uur gekomen is om te werken, zult gij met verbazing en vreugde 

zien, hoe uitgestrekt de akkers zijn, die Ik u heb toevertrouwd, en hoe overvloedig het zaad is. 

53 Ik wil dat wat Ik u heb geleerd onvervalst wordt doorgegeven aan hen die in deze tijd Mijn woord 

niet willen horen. In de deugd van uw leven zult gij vinden wat nodig is om de mensen te leiden, te 

adviseren en te troosten. Ik verwacht in deze tijd van het mensenhart het begrip, de oogst te ontvangen 

die Ik in voorbije tijden niet ontving, om u te helpen de hoge berg te beklimmen waar Ik ben en die op al 

Mijn kinderen wacht. 

54 Mensheid: Wat hebben jullie gedaan met het zaad dat ik jullie in het Tweede Tijdperk als 

liefdesgeschenk heb gegeven? Jullie noemen jezelf Christenen, maar jullie zijn het niet echt, want ik vind 

geen liefde onder de mensen, noch barmhartigheid, noch rechtvaardigheid. Zonder het te beseffen, heb 
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je een andere God lief en heb je een andere wereld geschapen. Daar heb je je affecties, ambities, 

bezittingen, idealen en rijkdommen; buiten dat alles is er niets voor jou. Waar is je geloof? Waar is de 

daadwerkelijke navolging van mijn leer? Je hebt ze alleen in je gedachten, als een van je theorieën. 

Hoevelen van u denken dat wat ik u zeg overdreven is, en hoevelen van hen die deze woorden morgen 

zullen kennen, zullen erdoor moeten worden geschandaliseerd. 

Voorwaar, Ik zeg u: Elia zal u in deze derde tijd bewijzen dat gij een vals God aanbidt, hoewel gij 

meent Mij lief te hebben. Nogmaals zeg ik u: zoals hij in de eerste Era het volk Israël verraste toen het 

Baäl aanbad, en met het gezag dat God aan zijn profeet had gegeven, onderwierp hij dat volk aan een 

beproeving, dat in duisternis was gevallen en zich op een dwaalspoor bevond ─ zo zal Elia in deze Era de 

straal van God op de zielen laten neerdalen, waardoor uw afgoden op de grond zullen vallen. Wat zijn je 

idolen? De wereld, het vlees, wetenschap, religieus fanatisme, ondeugd, geld. 

55 Wanneer het licht in elke ziel opgaat, zult ge begrijpen dat de wereld en de wetenschap niet het 

doel kunnen zijn waarnaar ge streeft, noch kunnen zij de hoogste volmaaktheid zijn, maar dat zij slechts 

middelen zijn die God op uw pad heeft geplaatst opdat ge stap voor stap kunt gaan naar Hem die de 

volmaakte Geest is. 

56 Elias is de pionier, de profeet, de boodschapper; ik ben het licht dat ik door Elias opnieuw zal 

bewijzen aan de mensen die denken dat zij met hun wetenschap de wereld kunnen bewegen en alles 

kunnen doen. Maar wanneer het moment van beproeving komt, wanneer de verwoesting zich overal 

uitbreidt, zal Elia tot de geleerden en wetenschappers zeggen: Roep uw wetenschap bijeen en stop de 

opmars van de ontketende elementen. Gebruik je kracht en kalmeer de woede van een storm. Als u dit 

doet, zal ik uw macht en wijsheid erkennen. Ik zal u echter inspireren met een macht en een kennis die 

boven uw wetenschap uitgaan, en die macht is die van het gebed. 

57 Nu is de tijd aangebroken dat de wijzende vinger van Elia naar u wijst, mensen, en zijn stem roept 

u op om aan de wereld, door de nieuwe discipelen, de waarheid van het gebed en de kracht van de 

vergeestelijking te bewijzen. 

58 Op een geestelijke manier zult u de beproevingen doormaken die de ouden, het volk Israël, 

ondergingen. Want de betekenis van die lessen, de reden zelf van die oproepen die de Heer tot zijn 

kinderen deed, is nog steeds niet voldoende uitgelegd. 

59 Het is waar dat de mensen zichzelf overtuigden van hun fouten en berouw toonden, verschrikt 

door de goddelijke gerechtigheid. Maar zij bereikten niet de kern van de waarheid, waar het licht het 

enige is dat ware wijsheid aan de ziel geeft. 

60 Ik heb u gezegd dat in deze tijd van licht alle Goddelijke Openbaringen van voorbije eeuwen juist 

worden begrepen en geïnterpreteerd. Want de ziel van de mens, die de uitgestrekte woestijn van haar 

pelgrimstocht heeft doorkruist en de ontelbare paden van haar ervaring heeft afgelegd, heeft de rijpheid 

bereikt om in contact te treden met het geestelijke, om zich met haar geweten te verenigen in 

om in harmonie te zijn en de ware betekenis van hun bestaan te begrijpen. 

61 De mens staat op het punt uit zijn slaap te ontwaken om op te staan en de grote werken te 

volbrengen waarvoor hij bestemd was ─ werken geïnspireerd door de Geest, gedicteerd door het 

geweten, en weerspiegeld in de emoties. 

62 Zodra het grote aantal Spiritualisten een verenigde en sterke gemeenschap zal vormen, zal hun 

stap een spoor van licht op aarde achterlaten. Het zal voor de mensheid zijn als een grotere broer wiens 

hand grootmoedig uitsteekt om zijn mindere broer te helpen opstaan. 

63 Met liefdevolle woorden heb Ik tot u gesproken, opdat uw hart vriendelijk zou worden en de 

ruwheid van uw karakter zou verzachten. Want morgen zullen jullie het zijn die Mijn werk aan jullie 

medemensen bekend moeten maken. Maar als gij de tedere snaren van die harten wilt beroeren, moet 

gij in al uw werken grote hartelijkheid betrachten en doordrongen zijn van liefde en barmhartigheid. 

64 Leer met Mij te communiceren van geest tot geest, met gebed zonder woorden, het gebed dat 

gedachte is, dat gewaarwording is. Dit is hetgene dat je het dichtst bij Mijn Goddelijke Aanwezigheid zal 

brengen. Bedenk, dat gij morgen al deze lessen zult moeten onderwijzen, en daarom is het noodzakelijk, 
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dat mijn nieuwe leerlingen nu reeds in praktijk brengen, wat mijn Leer hun heeft geleerd. Indien gij met 

uw werken onderwijst en met uw goede voorbeelden predikt, zal de mensheid zich bewogen voelen 

hetzelfde te doen en zal zij ophouden dove en levenloze afgoden te aanbidden en eindelijk de ware, 

levende en eeuwige God zoeken, die alleen in het geestelijke woont. 

65 Het gebed is de reddingsboot van alle schipbreukelingen in deze door storm geteisterde zee; 

want wie weet hoe hij moet bidden, sterkt zich terecht, is vervuld van geloof. Hij voelt zich opgewassen 

tegen alle beproevingen en kan vol vertrouwen de komst van de vrede afwachten. 

66 Veel van de leringen die Ik jullie heb gegeven, hebben als grondslag jullie te waarschuwen voor 

de gevaren die jullie bedreigen in de tijden van de grootste bitterheid. Want jullie zullen deel uitmaken 

van mijn legerscharen van licht en vrede, die altijd verenigd zijn met mijn legers van geestelijke wezens. 

Voor ieder van jullie zal er een schare onzichtbare wezens zijn die de bewakers en beschermers zullen 

zijn. De taak van beiden zal zijn zich te verenigen om het hoogste doel te bereiken: universele vrede. 

Reeds vandaag zeg Ik jullie dat uit deze geestelijke harmonie tussen al Mijn dienaren een kracht geboren 

zal worden die deze gemeenschap onoverwinnelijk zal maken. 

67 De geestelijk armen zullen geïnspireerd worden; de traagheid in spreken en begrijpen zal een 

stroom van woorden ter beschikking hebben, doordrongen van waarheid en leven. 

68 Ik heb u er al op gewezen dat er onderweg struikelblokken zullen zijn. Maar ik zeg u ook dat hij 

die zich voorbereidt, in staat zal zijn ze te vermijden. Alleen zij die nu slapen, terwijl ik tot hen spreek, 

zullen degenen zijn die struikelen, vallen en ten slotte omkeren, denkend dat de rotsblokken die op hun 

pad verschijnen onoverkomelijk zijn. 

69 Gebed, meditatie, opgewektheid en verheffing zijn waarden die een wezenlijk deel van uw 

dagelijks leven moeten uitmaken, zodat u niets onverwachts kan overkomen. 

70 Begrijp waarom Ik u door alle eeuwen heen steeds weer heb gezegd: "Waakt en bidt!" 

71 Op dit moment bied ik jullie het brood aan dat jullie moet voeden. Het is zonder zuurdesem, het 

heeft het eeuwige leven in zich. 

72 In plaats van je bloot te stellen in Mijn leringen, wil Ik je hart genezen en je ziel tot rust brengen. 

Ik nodig u uit op te staan naar Mijn plaats van vrede, en daar zult u Mij al uw zonden belijden. Ik zal 

rekening houden met uw pijn en zal u niet veroordelen met strengheid. Als deze pijn veroorzaakt wordt 

door je wroeging, maak je dan geen zorgen. Want ik ben gekomen om juist diegenen onder u te zoeken 

die noch clementie noch begrip bij hun medemensen hebben gevonden. Ik wil je redden, zodat je 

spoedig bij Mij zult zijn. 

73 Ik train jullie verstand, jullie lippen, zodat jullie je niet te ongemakkelijk voelen om te spreken en 

te getuigen van mijn Werk. Als je liefde voelt, kun je spreken; als je geloof hebt, kun je grote werken 

doen in mijn naam. 

74 Ik geef u een wit blad, opdat gij uw leven kunt opschrijven, en het geweten zal duidelijk tot u 

spreken. Daardoor zul je weten wanneer je je Vader hebt geëerd en wanneer je Hem ongehoorzaam 

bent geweest. 

75 Jullie vragen Mij op deze dag, maar wat hebben jullie nodig dat Mijn Liefde jullie niet zou 

schenken? Maar indien gij een bittere beker drinkt tot eerherstel voor uw overtredingen, beschuldig Mij 

dan niet en vraag Mij niet waarom Ik u de beker van melk en honing niet te drinken heb gegeven, daar gij 

tot het uitverkoren volk behoort. Het is aan jou om vrede te bereiken. Ik heb jullie de vrijheid van wil 

verleend, opdat jullie de weg kunnen kiezen en je door je verdiensten tot Mij kunnen verheffen. Waarom 

neemt u de goede discipelen niet als uw voorbeeld? Waarom leef je niet het leven van de patriarchen? 

Omdat jullie Mij nog niet verheerlijken door jullie werken. 

76 Geef, je hebt altijd iets te geven. Gedraag je niet als de rijke vrek. Verdrijf niet de zieken, de 

behoeftigen, omdat gij hen dwaas acht. Veracht de hongerigen niet. Als je je weet in te leven in hun hart, 

zul je hun pijn ontdekken en medelijden met hen hebben. 

Ik heb je de balsem met liefde gegeven om alle lijden te genezen. Ben je bang om bekritiseerd te 

worden omdat je op Mij lijkt als je barmhartigheid beoefent? Wat vreest gij van deze onrechtvaardige en 



U 182 

62 

zelfzuchtige mensheid die niets van Mij weet? Kom en volg Mijn onveranderlijke wetten, drink Mijn 

Geestelijke Essentie en voel je vol van de Geest der Waarheid. 

77 De waarheid is mijn koninkrijk van liefde, licht en 

Gerechtigheid ─ een waarheid die jullie de wet leert die Ik jullie heb geopenbaard. Waarheid is de weg 

die door Mijn liefde is uitgestippeld opdat jullie uiteindelijk groot, gelukkig, volmaakt en onsterfelijk 

zullen worden. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 183  
1 Houdt mijn woord, discipelen, want nu al naderen mannen van verschillende gezindten dit land 

die van jullie een bewijs zullen eisen dat jullie mijn onderricht hebben ontvangen. 

2 Ik verwijder thans het lijden en de ziekte van u, opdat gij moogt leren u te troosten en 

barmhartigheid te betonen aan uw medemensen op dezelfde wijze als Ik dat aan u doe. 

3 Mijn onderwijs zal met vreugde vervullen degenen die het voorbereid ontvangen. Het zal 

kristalhelder water zijn op de dorstige lippen, brood voor de hongerigen, rust en vrede voor de 

vermoeide ziel, en bemoediging en licht voor allen. 

4 Ik verlicht dit volk ─ van de heersers tot de onaanzienlijksten, opdat zij hun armen zullen openen 

voor deze groepen die zullen komen in verlangen naar de Meester. 

5 Sommigen zullen berouwvol tot Mij komen, anderen angstig, want de pijn zal hen in hun 

binnenste hebben aangegrepen, en hun geweten zal spreken en hun zeggen, dat het oordeel is gekomen 

voor iedere ziel. Maar voor allen houd ik een nieuwe kans op verlossing gereed. De ziel zal de bevestiging 

ontvangen van al haar vermogens, en wanneer haar geloof ontwaakt, zal zij door hetzelfde weten 

waarom Ik nog eenmaal tot de mensen ben gekomen, en hoeveel Ik van hen houd. 

6 Ik kom niet met Mijn woord van deze tijd om uit te wissen wat Ik in het Tweede Tijdperk heb 

gezegd. Ik wil u er veeleer aan herinneren omdat u het vergeten bent, en het u uitleggen omdat u het 

niet begrepen hebt. Ik openbaar u slechts datgene, wat Ik u toen niet gezegd heb, en wat Ik voor u 

bewaarde voor de tegenwoordige tijd, waarin uw ziel ontwikkeld is. 

7 Zij die mijn woord met liefde, met bloed en tranen hebben neergeschreven, hebben hun 

nagedachtenis en hun inspiratie gehoorzaamd; zij hebben mijn wil getrouw overgebracht. Maar daarna 

kwamen anderen, mijn woord werd vervormd, de werkelijke betekenis ervan ging verloren onder 

ideologie en cultusvormen die niet tot mijn leer behoren. Maar in deze tijd scheurt het licht elke sluier 

om de zuiverheid van mijn waarheid zichtbaar te maken. 

8 Ik leer jullie om elkaar niet te misleiden vanwege Mijn Werk, om niet onrechtvaardig te 

discussiëren. Maar evenzo waarschuw ik u met deze openbaringen: Valse leraars en profeten zullen 

verschijnen, zelfs in de schoot van het volk Israël. 

9 Velen die vandaag het brood aan mijn tafel eten, zullen morgen slechts hun materieel welzijn, 

hun heerschappij en lof zoeken, en jullie moeten oppassen dat jullie niet op een dwaalspoor worden 

gebracht. 

10 Groot is uw strijd, trouwe discipelen, die waken voor deze Zaak. Ik laat 

honderdvierenveertigduizend uitgerust achter, op wie deze verantwoordelijkheid zal rusten. Onder hen 

zijn er die Mij de rug toekeren ─ zij die Mijn naam gebruiken om te zeggen: Hier staat de Meester voor 

jullie ─ en zij die hun dorst niet gelest hebben, en ook zij die Mij te zijner tijd niet willen horen. Tot hen 

zullen zij die dorsten naar de waarheid zich wenden en worden misleid. 

11 Wees nederig en vlei uw medemensen niet, noch sta toe dat zij u vleien. Wend u af van hen, die u 

goed willen doen, maar uw ijdelheid opwekken en u bederven. 

12 Luister niet naar de verleiding. Het gezag dat ik jullie heb gegeven, is opdat jullie het gebruiken 

voor geestelijke werken, voor werken van liefde en barmhartigheid. 

13 Verrijk jezelf nooit met mijn leringen. 

14 Ik bescherm u, mensen, ik verberg u voor de blikken van uw medemensen, opdat u mijn woord in 

vrede zult horen tot het jaar 1950. Als u "verscheurd" wordt omdat u gelooft in mijn komst in die tijd, zal 

ik u verdedigen. Als je in de gevangenis wordt gezet, zal ik de poorten openen en je zal gered worden. Ik 

zeg u slechts: vervul Mijn wet, vervalt niet in woeker en geheimhouding. Wanneer gij geroepen zijt om 

een zieke te genezen, beoefen dan barmhartigheid en zorg ervoor dat uw werken geestelijk zijn. 

15 In de Tweede Tijd, na mijn vertrek, bleef uw Hemelse Moeder achter om mijn discipelen te 

versterken en te begeleiden. Deze vonden, na de pijn en beproeving, bescherming in het liefhebbende 

Hart van Maria. Haar woord bleef hen voeden, en aangemoedigd door Haar, die zij bleven onderrichten 
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in naam van de Goddelijke Meester, vervolgden zij hun weg. En toen zij overleed, begon hun strijd, en 

ieder nam het pad dat hem gewezen was. 

In deze Derde Tijd zult u, heel dicht bij uw hart, de liefde van Maria hebben, die uw ziel zal 

bemoedigen en sterken in al uw beproevingen. 

16 Geleidelijk aan openen jullie je harten om Mij te voelen en Mij lief te hebben, maar Ik zeg jullie: 

Luister naar Mijn instructies en weet hoe je ze moet gehoorzamen. Heb niet alleen Mij lief, heb ook je 

medemensen lief. Oordeel niet onrechtvaardig over elkaar. Laat elke juiste of onjuiste zaak aan Mijn 

rechtvaardigheid over, want Ik alleen ken de reden ervan en het is aan Mij alleen om te oordelen. Zij die 

Mijn wet niet hebben vervuld, nodig Ik uit dit pad te betreden. Zij zullen dan spoedig tot Mij komen en Ik 

zal tot hen zeggen: Het is geen nieuwe wet die Ik u in deze tijd voorleg. Het is hetzelfde als datgene wat 

Ik in het geweten van de eerste mens schreef, en wat Ik daarna duidelijk en nauwkeurig door Mozes 

bekend heb gemaakt. 

17 Laat u niet leiden door het woord van uw medemensen als het niet op mijn wet is gegrond en gij 

daarom die van de duisternis betreedt in de mening op de weg van het licht te zijn. Een pompeuze 

manier van uitdrukking is niet wat mij behaagt. Ik heb altijd eenvoudig met je gesproken. Maar als je de 

waarheid in die woorden ontdekt, neem er dan uit wat 

Essenties, ─ datgene wat zij bevatten aan liefde, barmhartigheid en vrede, dat Mij toebehoort, en jullie 

kunnen het dan op de juiste manier gebruiken en interpreteren. 

Ik heb u een rechter gegeven die nooit liegt, en hij is in u; het is het geweten. Om zijn stem te horen, 

moet je naar binnen gaan, bidden en mediteren; dan zal hij tot je spreken met ware wijsheid en 

verhevenheid. 

18 De wereld heeft jullie teleurgesteld, en nu jullie mijn woord horen verkondigen door zulke 

onbeduidende schepselen, in eenvoudige vergaderzalen, beseffen jullie dat jullie geen paleizen hoeven 

te bouwen om ze te wijden aan geestelijke verering, dat jullie mijn leer niet moeten beperken, noch haar 

moeten weergeven door materiële beelden. 

19 Om deze zending in het derde tijdperk aan de wereld te brengen, werd u opgedragen opnieuw te 

incarneren als geesten van licht, vol van kracht, en omwille van deze genadegaven hebben uw 

medemensen u miskend. Zij hebben vragend gekeken naar jullie geloof en jullie vertrouwen in Mij, 

zonder te begrijpen dat Ik niemand heb bevoordeeld en dat Ik allen respecteer en bescherm. 

Maar jullie die vol berouw tot Mij gekomen zijn, hoe dicht ben Ik bij jullie en door jullie berouw zijn 

jullie waardig om Mijn geschenk van liefde en barmhartigheid te brengen aan de zieken, aan de geestelijk 

armen. Uw geloof zal spreken en met energie vervullen degenen die verzwakt zijn, en hun ziel zal 

oprijzen tot een nieuw leven. Vele "verloren zonen" zullen in deze tijd aan Mijn borst komen, en Ik zal 

een feest vieren vanwege hun terugkeer, en het hart van de Israëlitische familie zal stijgen, en harten 

blijven aantrekken. 

20 Als jullie een van Mijn leerlingen in wijsheid zien toenemen door zijn toewijding aan Mij, benijd 

hem dan niet, maar help hem nog meer, want door hem zal Ik wonderen doen en het voordeel zal voor 

jullie allen zijn. 

21 Wrok bevlekt het hart en maakt de ziel ziek. Het is Mijn wil dat jullie je allen naar boven 

ontwikkelen en volmaakte gemeenschap met Mij hebben en in harmonie leven. 

22 Maak gebruik van je verstand, zodat je kunt begrijpen hoe 

veel rechtvaardigheid ligt in het lot van alle schepselen. 

23 Jullie leven niet nutteloos; zelfs de kleinste en vreemdste beproevingen hebben een doel dat Ik 

heb verordend. 

24 Denk na over mijn wet en bestudeer het. Laat je 

De ziel bereikt Mij door gebed, zodat zij vervuld wordt van Mijn genezende kracht wanneer zij Mijn 

Woord hoort en zij de genezende balsem ontvangt om uw zieke lichamen te genezen. 
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25 Als jullie je voorbereiden, zal de wereld nieuwe wegen inslaan. De dreiging van oorlog zal 

verdwijnen en er zal vrede zijn. Maar als jullie slecht handelen, zal dit kwaad in jullie zelf weerklinken. 

Nogmaals zeg ik u: "Met de meetlat waarmee u meet, zult u gemeten worden." 

26 Komt en voedt u met het voedsel van mijn woord, en wanneer gij gegeten hebt, vergeet dan de 

hongerigen niet en breng hun het voedsel. Leer de essentie uit mijn woord te nemen en maak er gebruik 

van, versterk uzelf en deel het met uw broeders en zusters. 

27 Vanuit jullie aardse wereld voelen jullie de plaats van vrede die Ik jullie heb beloofd. 

Onophoudelijk vraag je Mij om je de lichten van dat Beloofde Land te laten zien. Maar ik zeg u, dat gij er 

niet ver vandaan zijt, dat gij op den weg zijt, die erheen leidt, en dat er niet veel tijd zal voorbijgaan, eer 

gij aan zijn poorten zult kloppen. 

28 De weg is mijn wet. Als u die volgt, kunt u er zeker van zijn dat u in de Beloofde Stad aankomt, en 

daar zult u alles vinden wat ik u heb aangeboden. Wees moedig en deugdzaam op deze reis, laat u 

verlichten door het geloof, opdat u uw reis door het leven gelukkig en draaglijk zult maken. 

29 Je hebt de klappen van het lot gekend. Soms beeft gij van koude, wanneer gij het egoïsme en de 

onvriendelijkheid der menschen gevoelt, en gij toont Mij uw ziel bloot. Toch wanhopen jullie niet, maar 

jullie vertrouwen, omdat jullie weten dat Ik over jullie waak en dat Maria, jullie Moeder, een ster is in de 

nacht die jullie doormaken, en daarom voelen jullie je bemoedigd. 

30 Op dit ogenblik van gemeenschap draagt gij Mij in stilte het hart op van uw bedroefde kinderen 

die vrede nodig hebben, en Ik zal u tot vertrouwelingen maken van mijn weldaden, zodat gij ze brengt 

naar uw verwanten, naar al uw medemensen, zodat gij leert te geven, omdat gij mijn boodschappers zijt 

en de voorsprekers van uw naasten. 

31 Als je door je medemensen wordt ontvangen, en zij nemen je geschenk aan, zegen hen dan. Als 

zij niet weten hoe te gebruiken wat Ik hun zend, zegen hen dan evenzo en laat het aan Mij over om hun 

zielen met oneindig geduld glad te strijken en op te wekken totdat Ik hen veranderd heb in brandende en 

gelovige harten. Dit is mijn wil. 

32 Verwelkom hen die geloven in mijn aanwezigheid; verwelkom ook hen die twijfelen, want zij zijn, 

door hun eigen ziel gedreven, gekomen; want ook in hen zal geloof zijn. 

33 Wee degenen die zich niet inspannen om hun lamp in deze tijd aan te steken, want zij zullen 

omkomen. Aanschouw: Hoewel deze tijd die van het licht is, heersen de schaduwen nog overal. 

Jullie weten door Mijn woord dat Ik dit volk heb uitgekozen om Mijzelf bekend te maken bij Mijn 

derde komst, maar jullie kennen de reden niet. De Meester, die geen geheimen wil voor zijn discipelen, is 

een mysterie voor u geweest. Ik zal u alles openbaren wat gij weten moet, opdat gij met zekerheid zult 

antwoorden aan hen die u ondervragen. 

Ik heb gezien dat de bewoners van deze hoek van de aarde Mij altijd hebben gezocht en Mij hebben 

liefgehad en hoewel hun manier van aanbidden niet altijd volmaakt is geweest, heb Ik hun intentie en 

hun liefde ontvangen als een bloem van onschuld, van opoffering en van pijn. Op het altaar van Mijn 

Goddelijkheid is deze bloem vol geur altijd aanwezig geweest. 

Jullie zijn voorbereid om deze grote missie in dit Derde Tijdperk te vervullen. Heden weet gij, dat Ik 

het volk Israëls in uw midden heb gereïncarneerd, omdat Ik het u heb geopenbaard. 

Jullie weten dat het zaad dat in jullie leeft en het innerlijke licht dat jullie leidt, hetzelfde is als datgene 

wat Ik in de eerste Era tot het huis van Jakob heb neergezonden. 

34. Jullie zijn Israëlieten in de geest, geestelijk bezitters van het zaad van Abraham, Izaäk en Jakob. 

Jullie zijn takken van die gezegende boom die schaduw en vruchten zal geven aan de mensheid. 

35. Dit is de reden waarom Ik u de eerstgeborene noem en waarom Ik u in deze tijd heb opgezocht 

om Mijn derde openbaring aan de wereld onder u bekend te maken. Het is Mijn wil dat het volk Israël 

geestelijk herrijst onder de mensheid, zodat zij de ware herrijzenis in het vlees zullen kennen. 

36. Ja, discipelen, de ziel sterft niet, zij vliegt alleen naar het hiernamaals, de ruimte in, wanneer het 

einde voor haar lichaam is gekomen. Het "vlees" vergaat ook niet, het vergaat en vermengt zich met het 

elementen van de natuur, waaruit ik het opnieuw laat ontstaan en het begiftig met ziel. 
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37. Zo zal het vlees verrijzen, zo zullen de geïncarneerde zielen op aarde verschijnen, mensen 

geworden, zo zal Ik Israël opnieuw op aarde doen verrijzen. Maar ik zal haar geen landerijen in deze 

wereld aanbieden, noch zal ik haar in stammen verdelen. Integendeel, Ik zal van al haar leden één familie 

maken, om de erfelijke verdeeldheid in haar op te heffen. Ik zal huwelijken en gezinnen maken uit 

kinderen van Ruben, uit die van Juda, uit die van Aser en Zebulon, uit die van Nafthali of Benjamin. Op 

deze wijze zal ik alle afgescheidenheid doen verdwijnen, want dit is geen zaad van God. 

38. Wie anders dan Ik kan deze werken tot stand brengen? Aan wie kon de taak worden 

toevertrouwd om het uitverkoren volk van de Heer ervan te overtuigen dat Kanaän niet het eeuwige 

vaderland was, maar slechts een symbool daarvan? ─ Alleen Ik, want Ik was het die jullie ziel in een ander 

ras of land verborg ─ Ik die tegen jullie zei: "Jullie zijn het. "Maar als Ik u weer uitzend, dan is het opdat u 

op aarde de grote en moeilijke taak die u vanaf het begin is toevertrouwd, tot een goed einde zou 

brengen. Dit is jouw kruis. 

39. Ook zijt gij teruggekeerd om vlekken weg te wassen, fouten goed te maken en schulden te 

betalen. Gij zult niet meer vervallen in zwakheden of afgoderij, zoals in vroegere tijden, hoewel gij het 

volk zijt dat de ware God kende en de wet had. Maar pijn heeft je het licht en de vrede doen zoeken. 

Evenzo, in die eerste tijd, toen er gebrek was aan tarwe en dus aan brood in uw land, bent gij naar het 

rijke Egypte uitgeweken. Later, als slaven van de Farao, gingen jullie op weg, de ontberingen van de 

woestijn trotserend en op zoek naar het "land van belofte" omdat jullie verlangden naar vrijheid. In de 

tegenwoordige tijd hebben jullie de spot en de woede van jullie medemensen getrotseerd, omdat jullie 

Mij in deze vorm zoeken; want jullie ziel dorst naar verheffing en vergeestelijking. 

40. U bent "de verloren zoon" die, wanneer hij terugkeert naar het huis van zijn vader, de armen van 

zijn vader uitgestrekt vindt om hem te omhelzen, en de tafel gedekt om hem plaats te geven aan de 

feesttafel. 

41. Je kwam moe aan van de lange reis, je ziel was bevlekt en je lichaam zwak. Maar verrast zag je 

van verre dat "de poorten van de stad" open stonden, wachtend op jouw komst om je mijn liefde, mijn 

onderricht en de zegen van mijn nieuwe komst te geven. 

42. Het was niet Mijn wil Mij thans te openbaren in Kanaän, dat in vroegere tijden uw vaderland was; 

want het is niet meer de tijd van Mozes, noch van Christus; het is de tijd van de Heilige Geest. 

Gij hoort Mijn Goddelijk Woord en waarlijk Ik zeg u: het manna van het Eerste Tijdperk, dat uw geloof 

in Mij heeft doen ontbranden, en het brood dat Ik u in het Tweede Tijdperk aan tafel heb gegeven en 

waarmee Ik u de weg naar uw verlossing heb getoond, zijn het voedsel dat Ik u ook in dit Tijdperk 

aanbied, opdat uw ziel de eeuwige vrede en het eeuwige licht zal bereiken en nooit meer honger zal 

gevoelen. 

43. Gebruik makend van de geestelijke eenvoud die jullie bewaren, kies Ik uit jullie Mijn stemdragers, 

Mijn nieuwe profeten en Mijn discipelen, zoals Ik in een andere tijd uit dit volk patriarchen, profeten, 

afgezanten en apostelen heb doen opstaan. Vandaag leg Ik jullie Mijn Wet uit door Mijn Leer. Ik leer jullie 

hoe je in deze tijd moet bidden, hoe je Mij moet dienen en hoe je moet leven om ware broeders en 

zusters van mensen en kinderen van God te zijn. 

44. Dan, wanneer mijn nieuwe discipelen sterk zijn, zal het Nieuwe Jeruzalem van mijn koninkrijk 

neerdalen op de mensen, en op zijn onverwoestbare muren zullen goddeloosheid, afgoderij, leugens en 

alle duisternis die voortkomt uit het menselijk verstand en hart, verbrijzeld worden. 

45. Herinner u dat uw Vader, door middel van een droom, Jakob beloofde alle naties te zegenen in 

zijn kinderen. Besef dat als je uit die wortel voortkomt, het je bestemming is mijn vrede te brengen en 

die te brengen in de harten van je medemensen. 

46. Mensen: In deze tijd zijn er mensen die nog steeds de Wet van Mozes volgen en anderen die 

leven volgens het christelijke tijdperk. Niet iedereen verwacht of verlangt naar het aanbreken van een 

nieuw tijdperk. De reden hiervoor is dat niet iedereen op dezelfde manier vooruitgaat en evolueert. 

Daarom zeg Ik tot u: Leert deze leringen, opdat gij goede werkers moogt zijn, gelijk een goede herder en 

een goede zaaier. Kijk naar hen die het land bewerken: Ze zaaien in mijn naam. Als het groeiseizoen goed 
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was en hun zaaigoed bloeide, zeggen zij hun gebeden en danken zij de Schepper. Als het weer slecht was 

en het zaad bedorven, wachten zij vol verwachting op het volgende jaar om opnieuw te zaaien met 

dezelfde ijver totdat zij het vorige zaad hebben vervangen en vermenigvuldigd. Als jullie deze tijd 

benutten en vol hoop en geloof erop uit trekken om te zaaien in de harten van de mensen, zal de dauw 

van mijn genade de akkers, de dorre akkers, vruchtbaar maken door mijn kracht, en jullie zaad, gezaaid 

met liefde en goede wil, zal ontkiemen. Ik zal uw zaaien beschermen, en de stralende zon van mijn Geest 

zal de korenaren vergulden, zodat uw oogst zal worden binnengehaald met gezang tot lof en glorie van 

uw Heer. 

47. Wees ervan bewust dat ik het ben die over dit land waak om het te beschermen tegen de 

stormen. Ik bewaar hen in vrede, want in Mijn hoge raadsbesluiten heb Ik hen bestemd om in deze tijd 

een grote zending te vervullen, zowel in menselijke als in geestelijke zin. 

48. Er zal chaos komen, want zolang er heersers en rijken op aarde zijn, zullen er ook 

machtsaanspraken, vijandschappen en oorlogen zijn en zal er geen vrede zijn. 

49. Er is geen liefdadigheid onder de mensen, mijn wet wordt niet gevolgd. Er zijn geen echte 

broeders en zusters, noch ouders, noch kinderen, en daarom bedreigt chaos de mensheid. 

50. Ik verkondig dit alleen aan u, want niets kwaads kan van Mij uitgaan. De chaos komt voort uit het 

gebrek aan innerlijke voorbereiding van de mens, die niet naar zijn geweten heeft geluisterd en zich 

heeft laten leiden door slechte influisteringen. Maar jullie ─ wachten jullie op al deze beproevingen, 

zodat jullie harde harten geschud worden? Nee, mijn kinderen, bid, werk onvermoeibaar nu reeds, 

verwerf verdiensten en vernieuw u. Dit is uw taak. "Waak" voor de vrede in de wereld, trek mijn zegen 

aan met uw gebeden en blijf trouw aan mijn wetten als een voorbeeld voor uw medemensen. 

51. Iedereen die bereid is Mij te volgen, zal delen in Mijn leer en een discipel genoemd worden. 

52. Het geheel van de zielen die Mij omringen maakt deel uit van het volk Israël. Van hun 

gehoorzaamheid hangt de heropleving van de deugden in de mensheid af. Heden heb Ik dit volk gebruikt 

als Mijn spreekbuis om tot de mensen te spreken, en heb van hen de eerste vruchten ontvangen van hun 

plichtsbetrachting. 

53. Jullie zijn de eersten die Ik heb opgeleid tot strijders voor Mijn Werk, zij die met enthousiasme 

moeten werken om de eerste stenen van de Grote Stad op vaste grond te plaatsen. Jullie moeten jezelf 

sterken in geloof en in vertrouwen in Mij. Ik zal onvermoeibaar tot u spreken tot de laatste dag van het 

jaar 1950 door Mijn stemdragers, en daarna zult gij onder de mensheid blijven om getuigenis af te leggen 

van uw gezag. 

54. Ik zal die wetenschappers tot u zenden, die gezwoegd hebben in het verlangen om door te 

dringen in de geheimen van het geestelijk leven, zonder dit te bereiken. Zij zullen u opzoeken omdat zij 

weten dat u uit dit land afkomstig bent, dat u Mijn openbaringen bezit en dat u door Mij gezalfd bent. Bij 

jullie zullen zij gretig Mijn woord in zich opnemen en jullie zullen intuïtief weten hoe je je tegenover hen 

moet gedragen ─ zonder hoogmoed, zachtmoedig, zoals het Mijn discipelen betaamt, zoals Petrus 

predikte, of zoals Johannes sprak. Zo zullen ook jullie spreken wanneer jullie je voorbereiden, en 

wanneer jullie je opwaarts wenden in verlangen naar Mijn hulp, zal Ik door jullie spreken en hun harten 

bereiken. In hun verlangen om de plaatsen en personen te kennen die Mij dienden, zullen zij u opzoeken, 

maar gij zult hun slechts de essentie van Mijn leer bekendmaken. Velen van hen zullen bekeerd worden 

en deel gaan uitmaken van dit volk door de waarheid van uw woorden. 

55. De weg van dit volk is lang geweest. In haar midden heb Ik altijd sterke, ijverige geesten gezonden 

om naar het doel te wijzen en verdedigers van de wet te zijn. Maar dit volk, gevormd in drie tijden door 

beproevingen, bezoeken en strijd, soms sterk en soms zwak, soms vrij en soms gevangen, soms 

onbegrijpend en dan bemind en erkend, heeft altijd Mijn voorrechten bezeten. 

56. Ik alleen heb je gerechtigheid gegeven. Jullie hebben het meest verheven bewijs van liefde 

ontvangen op Golgotha, maar ook de strengheid van Mijn gerechtigheid, als jullie die zo verdiend 

hadden. Jullie waren voorbestemd om Mij te ontvangen in de Drie Tijden. Vandaag, zoals in de Tweede 
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Era, heb Ik de nederigen, de onterfden en zij die hongeren naar gerechtigheid, gezocht en Ik heb hun 

zielen verheven en hen de plaats van een discipel of een apostel doen innemen. 

57. Jullie leven in een tijd waarin de mens zich materieel ontwikkelt, zich beroemt op zijn kennis, en 

Mij niet kent. Hij vergeet zijn geestelijke zending en veracht de natuur die Ik in zijn dienst heb gesteld, in 

de ervaringssfeer van zijn verstand, voor het leven en de verkwikking van zijn lichaam en de verheffing 

van zijn ziel. Hij erkent niet wat in hem de grootste waarde heeft en om wiensentwil Ik altijd gekomen 

ben, namelijk zijn ziel die Mij toebehoort. Maar net zoals het gezicht van de aarde zal veranderen, zal ook 

de mens mij herkennen. Zijn idealen, die nu nog materieel zijn, zullen veranderen in geestelijke 

doelstellingen. Alle mensen zijn onderworpen aan beproevingen, en daarin zuivert en buigt de ziel. 

58. Sinds het jaar 1866 is de mensheid een nieuw tijdperk binnengetreden waarin ik de 

uitverkorenen geleidelijk heb voorbereid. Dit volk heeft opdrachten ontvangen, ik heb hun hun 

geestelijke gaven bevestigd. Aan elk schepsel heb ik onthuld tot welke stam hij behoort, en wat zijn 

bijzondere taak is. Ik heb Mijn geestelijke scharen verenigd ─ sommigen in het vlees en anderen in de 

geest, zoals geschreven staat. 

59. Ik benoemde leiders, zodat voor elke gemeenschap een 

Vertegenwoordiger zou er zijn, en Ik verkondigde hun dat het Mijn Wil is dat allen onder elkaar verenigd 

worden opdat het volk sterk zal zijn. 

60. Ik gaf de door Mij opgeleide schepselen de taak van stemdragers om Mijzelf aan de mensheid te 

openbaren met menselijke woorden, en Ik vermenigvuldigde hun aantal opdat Mijn leer zich zou 

verspreiden. Ik heb het Lichaam van Werkers geschapen opdat de geestelijke wereld met de mensen zou 

communiceren en haar barmhartigheid zou openbaren in genezing en raadgeving. 

61. Het was mijn wil om die ene "eerste steen" te noemen, die in elke vergaderplaats de raadsman 

van de leider moest zijn, bemiddelaar tussen hem en degenen die bevelen hadden, en vertrouweling van 

het volk. 

62. Ik stelde zieners aan en leidde hen op om visioenen te ontvangen die door het volk moesten 

worden vertolkt, zodat zij wakker zouden blijven. 

63. Ik gaf de opdracht van "gouden veren" aan hen die zouden schrijven. Ik heb hun geesten opgeleid 

en geesten tot hun bescherming gezonden, die ook in andere tijden over de geschriften hebben gewaakt, 

opdat mijn woord zou worden gedrukt en bewaard voor alle tijden. 

64. Ik leidde "wachters" op, zodat zij de orde in de kerk zouden bewaken en noemde hen "pilaren". 

65. Al deze schepselen heb Ik verlicht en Mijn inspiratie stroomt over hen uit. Nu vraag ik allen die 

deze ambten hebben ontvangen of zij begrepen hebben wat ze inhouden. 

66. Ik geef je nog drie jaar voor je voorbereiding. Daarna zullen deze ambten één worden en zullen 

jullie allen "werkers op het goddelijke veld" genoemd worden en aan allen die mijn woord niet gehoord 

hebben, zullen jullie worden toevertrouwd om hen te onderrichten. Jullie zullen dan niet langer 

discipelen zijn, maar meesters worden. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 184  
1 Mensheid, jullie zijn in duisternis gedompeld. Maar het uur is gekomen voor jullie om op te 

stijgen naar het licht. 

2 Ik stuur je Elijah om je uit je lethargie te wekken. Hoe kon je mijn aanwezigheid voelen als je niet 

wakker was? 

3 Verwacht niet dat Ik naar jullie wereld kom als een man, die les is voorbij. Niettemin, hoewel Ik 

slechts in de geest bij jullie ben, zal Ik jullie bewijzen dat het een hogere vorm van manifestatie is dan die 

waardoor Ik Mij tot nu toe heb geopenbaard. Het bewijst dat ik jullie geestelijk bekwamer acht dan de 

mannen uit het verleden. 

4 Ik zal geen lichaam nodig hebben om onder u te wonen, noch zal het absoluut noodzakelijk zijn 

dat Mijn stem een menselijke stem wordt om gehoord te worden. Toch zul je Mij zonder voorbehoud bij 

je hebben als Meester, als Rechter, als Geneesheer. 

5 Je ziel heeft vele vermogens en zintuigen, zodat je Mijn boodschappen door hen kunt ontvangen. 

Maar omdat jullie de vermogens die tot op deze dag in jullie wezen bestaan niet kennen, geloven jullie 

dat jullie Mij alleen kunnen zien met de ogen van het lichaam en horen met jullie oren. Nu zal Ik jullie de 

onhoudbaarheid van deze mening bewijzen, wanneer je in de stilte van je slaapkamer Mijn aanwezigheid 

voelt en op de ogenblikken van je gebed je overspoeld voelt door het licht van inspiratie. 

6 Jullie zijn nog zielen zonder licht, maar Ik zal vonken van licht van jullie doen uitgaan in de vorm 

van ingevingen, verheven ideeën, edele gevoelens en goede werken. 

7 Je bent als Lazarus in het graf, dood voor geestelijk leven. Maar op mijn roep zullen jullie opstaan 

om mij te volgen en te getuigen van mijn waarheid. 

8 De gebeurtenissen die dagelijks de volkeren van de aarde door elkaar schudden zijn oproepen tot 

gerechtigheid die u oproepen tot berouw, gebed, bezinning en zuivering. Maar deze tijd van beproeving 

zal duren totdat de koppigheid en de dwaasheid van de mensen bezwijken, totdat zij hun hoogmoed en 

hun onbeschaamdheid laten varen. 

Het zullen niet altijd de oproepen tot gerechtigheid zijn die op aarde worden gehoord; want later, 

wanneer de mensheid gezuiverd is, zullen het heel andere gebeurtenissen zijn die de mensen opwekken. 

Het zullen goddelijke ingevingen en geestelijke manifestaties zijn; het zullen openbaringen van de natuur 

zijn. Sommige voor de volmaaktheid van je ziel, andere voor het welzijn van je leven in de wereld. 

9 Weet gij wat de gave of de deugd is waardoor de mensen meer genade kunnen verkrijgen? ─ 

Liefdadigheid. Want het zal hun hart veredelen, het zal de ziel gelegenheid geven zich aan haar 

medemensen te geven, en het zal datgene zijn, wat het zaad des geloofs het meest zal oogsten. Want de 

"velden" en de "akkers" zijn vol ellende, pijn, armoede en ziekte ─ velden hongerig naar liefde, slechts 

wachtend op een zaadje en een beetje regen om tot bloei te komen. 

10 Indien het thans voor hen, die mijn woord op aarde prediken, onmogelijk schijnt de opmars der 

zonde, de overvloeiing van vijandschap en hartstochten te stuiten, dan is voor mij de terugkeer der 

mensen tot goedheid en rechtvaardigheid niet onmogelijk, zelfs niet moeilijk. 

11 Zie je die mannen die grote naties regeren? Ken je de kracht van hun wetten en hun doctrines? 

Zie je de wetenschappers, hoe zij onbezonnen en aanmatigend de geheimen van de natuur 

binnendringen? Voorwaar, Ik zeg u: zij zullen zich met al hun hoogmoed, met al hun bekwaamheid en 

met al hun kennis toch nederig voor Mij nederwerpen. Want elk werk van de mens bereikt uiteindelijk 

zijn grens, waarna de mens uit eigen beweging de ogen moet openen voor de werkelijkheid en zich 

rekenschap moet geven van de draagwijdte van elk van zijn werken, van de ernst van zijn overtredingen 

en van de omvang van zijn dwalingen. 

12 Ik bedoel niet te zeggen dat alles wat ze gedaan hebben onvolmaakt is, nee. Maar er is zo weinig 

goeds dat zij tot stand brengen voor hun medemensen, zo weinig goeds dat zij doen, dat het beter is dat 

mijn wet oordeelt over het onrechtvaardige en slechte dat zwaarder weegt op de weegschaal der 

gerechtigheid. 
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13 De mensheid heeft nog een korte tijd om haar werk daarin te voltooien en zich te verantwoorden 

voor de goddelijke rechter wanneer hij hen ter verantwoording roept. 

14 Intussen gaat mijn licht vooruit, verspreidt het zich en dringt het overal en in elke ziel door. 

15 Het was Mijn wil dat, wanneer deze tijd van Mijn manifestaties was aangebroken, al Mijn 

gemarkeerden reeds voorbereid zouden zijn, wakend en biddend, wachtend op het uur van Mijn komst, 

en één lichaam en één wil vormend om te horen wat Ik jullie zou openbaren. Toch heb ik geen echte 

broederschap onder jullie gevonden. 

16 Dit volk, dat mijn onderricht heeft ontvangen, zal zijn medemensen opleiden en hen tot meesters 

maken. 

17 Maar waarlijk, Ik zeg u, Ik ben niet gekomen om alleen u te verlichten die op aarde leeft, maar Ik 

heb ook alle zielen geroepen die de weg kwijt zijn in andere, u onbekende werelden van leven. 

18 Wat een overgave heb Ik gezien bij de geestelijke wezens om Mijn bevelen uit te voeren! Hun 

ziel, vrij van het lichaam, heeft het gemakkelijker gevonden zich gereed te maken om op dit ogenblik 

haar taak te vervullen. 

19 Hoeveel van hen verwachtten dat Ik vrij van fouten en 

overtredingen, na een lange periode van boetedoening. En toen Ik hun het gedeelte van het Boek der 

Zeven Zegelen openbaarde dat overeenkomt met de zesde periode, werden hun zielen verheven en in 

hun verhevenheid spoorden zij jullie aan, verwijderden hindernissen op jullie pad en gaven jullie een 

eervolle plaats als discipelen. 

20 Om de goddelijke leringen te begrijpen, is het nodig zich te vernieuwen en de wet te 

onderzoeken. 

Hierdoor zul je mijn woord gaan begrijpen en grote openbaringen ontvangen die je met menselijke 

wetenschap niet zou kunnen bereiken. 

De dag zal komen dat de mens zijn nek zal buigen en zijn Vader zal liefhebben met het respect en de 

liefde die ik van jullie vraag. 

Mijn manifestatie is voor iedereen begrijpelijk. Ik heb gesproken naar het vermogen van uw verstand, 

want gij kunt niet al mijn wijsheid bevatten. Aan dit eenvoudige woord, waarmee Ik u Mijn leer heb 

verkondigd, moet gij niets toevoegen wat uit uw geest komt, en als gij het in andere talen vertaalt, moet 

gij er zorg voor dragen, dat de goddelijke betekenis bewaard blijft. 

21 Bereid u voor, zodat uw hersenen als een heldere spiegel zullen zijn, die mijn licht in al zijn 

helderheid weerkaatst, wanneer u met deze moeilijke missie bezig bent. 

22 Woon dicht bij mij. Ik ben het Leven, het begin en het einde van alles wat geschapen is. Als Ik 

jullie een taak als de mijne heb toevertrouwd, dan is dat omdat Ik jullie liefheb en wil dat jullie Mij tot 

voorbeeld nemen. 

23 Harten redden, wonderen verrichten, elkaar liefhebben. 

24 Als u het nodige geloof en de kracht van de ziel in u voelt om het kruis op te nemen, ga dan naar 

de huizen en breng mijn woord, ga door het wijde land en bevaar de zeeën. Ik zal je voorgaan en de weg 

bereiden. 

25 Wees waakzaam, want vele wolven in schaapskleren zullen tot u komen en u willen bedriegen, 

om u op een dwaalspoor te brengen. Maar kijk, en je zult de bedoelingen van hun hart ontdekken. 

26 Als je medemensen komen lijden en 

Als je hun tranen wilt stoppen, doe dat dan. Geef al het goede dat in je is, dan zul je later, in het 

hiernamaals, grotere barmhartigheid ontvangen dan die welke je in deze wereld hebt getoond. 

27 Geliefde mensen, jullie gebed stijgt op tot Mij, zoals in de eerste tijd jullie psalmen tot Mij 

opstegen in de tempel. Maar die tijd is voorbij, en je ziel is geëvolueerd. De grote tempel van Jeruzalem 

bestaat niet meer, want Mijn Woord is uitgekomen, en van zijn materieel ontwerp is niet één steen op 

een andere overgebleven. 

28 Er is geen Ark des Verbonds, noch de Tafelen der Wet op de 
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altaar niet meer. Uw geest zoekt de waarheid boven de figuren en symbolen die hem vroeger dienden 

om te geloven en te begrijpen, en die hem leerden Mij te aanbidden. Maar vandaag begrijpt zij dat deze 

niet langer gerechtvaardigd zijn, aangezien hun betekenis door de geest is begrepen. De symbolen waren 

slechts materiële voorwerpen waarvan de Heer gebruik maakte om de goddelijke leringen aan de mens 

uit te leggen. 

29 Wanneer de discipel dus de fundamentele leringen heeft begrepen, moet hij de oude vormen van 

aanbidding vergeten om te stijgen in het verlangen naar hogere inspiraties en een meer spirituele 

aanbidding. 

30 Onthoud: Zolang je een of ander symbool voor je ogen moet hebben dat Mij belichaamt, kun je je 

niet rechtstreeks met de Goddelijke Geest verbinden. Besef echter dat u allen geroepen bent om deze 

dialoog van geest tot geest te gebruiken. 

31 Alles wat je in dit leven omringt en omarmt is een afspiegeling van het eeuwige leven, is een 

diepgaande lering die wordt uitgelegd door middel van materiële vormen en voorwerpen, zodat zij kan 

worden begrepen. 

32 U bent nog niet tot de kern van die wonderbaarlijke les gekomen, en de mens heeft zich steeds 

weer vergist omdat hij het leven dat hij op aarde leidt, heeft opgevat alsof het de eeuwigheid was. Hij 

heeft zich tevreden gesteld met de uiterlijke vormen ervan, en alles verworpen wat het bevat aan 

Goddelijke openbaring ─ dat wat de essentie en de waarheid is die in de hele schepping besloten ligt. 

33 Wanneer dit "boek" zijn licht in de zielen heeft achtergelaten en tot de laatste bladzijde is 

doorgrond, zal de mens de aarde verlaten en zal zijn ziel verder trekken naar een nieuw tehuis, waar hij 

alles zal kennen en benutten wat het menselijk leven hem onderweg heeft geleerd. Dan zal hij in staat 

zijn vele leringen te begrijpen die hem door het leven in de materie werden geopenbaard. 

34 Bestudeer deze woorden, die uw Meester u met zoveel liefde heeft opgedragen, opdat gij door 

hun licht uw werken moogt beoordelen. En wanneer je je realiseert dat je bent gestopt, doorgrond dan 

wat de oorzaken waren die dit veroorzaakten, zodat je ze in de toekomst kunt vermijden en altijd vooruit 

kunt gaan op je pad van evolutie. 

35 De zending die Ik aan Mijn volk op aarde heb toevertrouwd is groot en zeer delicaat. Daarom heb 

Ik haar in alle tijden opgezocht om haar te bezielen met Mijn woord en haar iets meer te openbaren van 

de inhoud van de Wet. 

36 De wet van liefde, goedheid en rechtvaardigheid is het geestelijk erfdeel dat ik hem door de 

eeuwen heen heb nagelaten. Van les tot les heb ik de mensheid doen inzien dat de Wet kan worden 

samengevat in één enkel gebod: liefde. Heb de Vader lief, die de Auteur van het leven is; heb uw 

medemens lief, die deel uitmaakt van de Vader; heb alles lief wat de Heer geschapen en bevolen heeft. 

37 Liefde is de oorsprong, het begin, de kiem van wijsheid, van grootheid, van macht, van 

verhevenheid en van leven. Dit is de ware weg die de Schepper voor de ziel heeft uitgestippeld, opdat zij 

van trede tot trede, en van huis tot huis, meer en meer de toenadering tot Mij zal voelen. 

38 Als de mens vanaf het begin der tijden een cultus had gemaakt van geestelijke liefde, in plaats 

van te vervallen in afgodische riten en godsdienstfanatisme, dan zou deze wereld, die thans een 

tranendal is geworden door de angst en ellende van de mensen, een dal van vrede zijn, waar de zielen 

zouden komen om verdiensten te verwerven om na dit leven die geestelijke huizen te bereiken waarin 

de ziel op haar reis moet binnengaan. 

39 Waarlijk, Ik zeg u, in geen tijdperk van het menselijk leven heeft het de mens ontbroken aan de 

kennis van Mijn Wet. Want van de Goddelijke vonk die zijn geest is, heeft het hem nooit ontbroken aan 

een vonk van licht in zijn ziel, een intuïtie in zijn geest, of een vermoeden in zijn hart. Niettemin is uw ziel 

naar gene zijde teruggekeerd met een donker verband voor de ogen, en ik zeg u, dat wie niet profiteert 

van de les die het leven in deze wereld in deze vallei van beproevingen bevat, naar haar moet terugkeren 

om haar genoegdoening af te maken, en vooral om te leren. 

40 Verkeerd is het idee dat je hebt van wat het leven op aarde betekent, van wat de ziel is, en van 

wat de geestenwereld is. 
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De meeste gelovigen denken dat als zij leven met een zekere gerechtigheid, of als zij op het laatste 

moment van hun leven berouw tonen over de overtredingen die zij hebben begaan, de hemel zeker is 

voor hun ziel. 

Maar dit valse idee, dat de mens zeer welgevallig is, is de reden waarom hij niet volhardt in het 

vervullen van de wet gedurende zijn hele leven, en zo veroorzaakt dat zijn ziel, wanneer zij deze wereld 

verlaat en de Geestelijke Wereld binnengaat, merkt dat zij op een plaats is gekomen waar zij niet de 

wonderen aanschouwt die zij zich had voorgesteld, noch de opperste gelukzaligheid voelt waarop zij 

dacht recht te hebben. 

41 Weet je wat er gebeurt met die wezens die er zeker van waren naar de hemel te gaan en in plaats 

daarvan slechts verwarring vonden? Omdat zij niet meer thuis waren op aarde, omdat zij de steun van 

hun fysieke omhulsel misten, noch konden opstijgen naar die hoogten waar de sferen van geestelijk licht 

zich bevinden, schiepen zij voor zichzelf - zonder zich daarvan bewust te zijn - een wereld die noch 

menselijk, noch diepgaand geestelijk is. 

Dan beginnen zielen zich af te vragen: is dit de hemel? 

Is dit het tehuis dat God voor de zielen heeft bestemd nadat zij zo lang op aarde hebben rondgezworven? 

42 Nee ─ zeggen anderen ─ dit kan niet de "schoot van de Heer" zijn waar alleen licht, liefde en 

zuiverheid kunnen bestaan. 

43 Geleidelijk aan, door reflectie en pijn, komt de ziel tot inzicht. Zij begrijpt de goddelijke 

gerechtigheid en, verlicht door het licht van haar geest, oordeelt zij over haar vroegere werken en 

ontdekt dat deze armzalig en onvolmaakt waren, dat zij niet waardig waren aan wat zij had geloofd. 

Daarna, door deze introspectie, verschijnt nederigheid en ontstaat het verlangen om terug te keren 

naar de wegen die zij achter zich had, om de vlekken uit te wissen, de fouten goed te maken, en waarlijk 

verdienstelijke dingen te doen voor haar Vader. 

44 Het is noodzakelijk de mensheid over deze geheimen te verlichten, zodat hij begrijpt dat het 

leven in de stof voor de mens een gelegenheid is om verdiensten voor zijn ziel te verwerven - 

verdiensten die haar zullen verheffen tot zij het verdient in een sfeer van hogere vergeestelijking te 

leven, waar zij zich opnieuw verdienstelijk moet maken om niet achter te blijven en van niveau naar 

niveau te blijven stijgen; want "in het huis van de Vader zijn vele woningen". 

45 Jullie zullen deze verdiensten verwerven door de liefde, zoals de eeuwige wet van de Vader jullie 

heeft geleerd. En zo zal je ziel stap voor stap vorderen op de ladder naar volmaaktheid, en het smalle pad 

leren kennen dat leidt naar het Koninkrijk der Hemelen ─ de ware Hemel, die de volmaaktheid van de ziel 

is. 

46 Verwelkom hen die tot Mij komen om de wegen van vrede en liefde te vinden. Die mensen 

verwelkom ik en maak hen duidelijk dat hen een geestelijke taak wacht. 

47 Discipelen, jullie zullen met Mij strijden, jullie zullen dicht bij jullie Meester werken, en zo zullen 

wij de weg gaan die jullie naar de top van de berg zal leiden. Gij zult tot Mij komen in nederigheid, zonder 

te vragen dat uw Vader u dit of dat geschenk zou geven, maar om gewillig te ontvangen wat Hij voor elk 

van zijn kinderen heeft voorzien. 

48 U hebt licht in uw ziel en bovendien bent u reeds ver gevorderd op de weg van beproevingen die 

uw ervaring vruchtbaar heeft gemaakt, en daarom laat u zich niet langer beheersen door de ijdelheid 

groot te willen zijn om bewonderd en gediend te worden. 

49 Wie anders dan ik zou in staat zijn de zielen te regeren en hun lot te leiden? Niemand. Daarom 

heeft hij, die de plaats van zijn Heer wilde innemen, omdat hij wilde heersen, voor zichzelf een rijk 

geschapen naar zijn neigingen, voorkeuren, aanspraken op macht en ijdelheid ─ een rijk van materie, 

onedele hartstochten en onedele gevoelens. 

50 De geest kun je niet bedwingen, want daarin is volmaakte gerechtigheid. In de ziel heeft alleen 

zuiverheid macht over edele gevoelens, alleen goedheid beweegt hen ─ in één woord, de ziel voedt zich 

alleen met waarheid en goedheid. 
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51 Daarom, o leerlingen ─ al zien jullie jezelf overvloedig begiftigd met gaven en begrijpen jullie dat 

jullie een goed bezitten dat niet allen bezitten, toch moeten jullie je aan niemand superieur voelen. Stel 

alles wat je hebt in dienst van mijn Zaak, want die wordt gekenmerkt door liefde, en je moet je hele leven 

eraan wijden om op deze manier nuttig te zijn voor je medemensen. 

52 Vernietig het rijk van ijdelheden dat je hebt gecreëerd. Beheers de menselijke hartstochten en 

laat uw ziel zich openbaren in haar diepste kern, vol liefde en licht, die u wijsheid schenkt. 

Probeer in alles wat je in je leven doet, Jezus als voorbeeld te nemen. Hij was niet naar de aarde 

gezonden om te boeten voor een overtreding of om het oordeel van zijn Vader te ontvangen. Christus, 

die vandaag opnieuw tot u spreekt, daalde neer in de harten van de mensen om in hen zijn koninkrijk van 

liefde, gerechtigheid en waarheid te vestigen. Hij bracht de mensen geen materialistische doctrines, noch 

onrechtvaardige wetten. Hij is niet gekomen om de hebzucht van de mensen op te wekken, noch om hun 

hartstochten te voeden. Hij bracht de leer van de liefde, die de moraal van de ziel is. Daarom zei Hij tegen 

de scharen: "Mijn koninkrijk is niet van deze wereld." 

53 Jij vraagt Mij in het diepst van je hart hoe het mogelijk is dat grote geestelijke wezens opstandig 

worden en tegen God willen werken. Ik zeg je dit: Zij die tegen Mij opstaan zijn nog niet echt groot. Het 

zijn onvolmaakte geesten, die één deel van hun vermogens hebben kunnen ontwikkelen en de 

ontwikkeling van de andere hebben verwaarloosd. Hun intelligentie is ontwikkeld, maar niet de edele 

gevoelens van hun ziel. 

54 Dit is de reden waarom ik u er destijds op heb gewezen dat de mens niet van brood alleen leeft. 

Want naast de aardse leringen die de aarde hem geeft, heeft hij voor zijn volledige volmaaktheid het licht 

van de geest nodig, dat hij alleen in Mijn leringen kan ontvangen. 

55 Jullie mensen: Vele eeuwen heb je op aarde rondgezworven, altijd gebukt onder het gewicht van 

je passies. Maar het einde is gekomen, u bevindt zich reeds in het tijdperk van uw geestelijke bevrijding, 

waarin de ziel zal heersen in het lichaam dat haar dienaar zal zijn, en waarin zij de oneindigheid als haar 

thuis zal hebben. 

56 Spoedig zul je weten waar je vandaan komt en waarheen je op weg bent, zodat je weet hoe je de 

wereld de plaats kunt geven die zij in je leven behoort te hebben, en hoe je de ziel de plaats kunt geven 

die zij in je bestaan behoort te hebben. 

57 Deze woorden die ik u ga geven zijn profetisch van aard opdat gij een aansporing zult hebben, 

opdat gij u zult inspannen en rekenen op een licht van hoop in uw toekomst. 

58 Zij, die door de wereld gaan, tranen vergietende om hunne smarten, denk niet, dat ik hen 

verlaten heb. Ik stel hun geduld op de proef en wacht slechts tot zij hun loutering hebben bereikt, opdat 

zij dan het aantal van Mijn volgelingen kunnen vermeerderen. 

59 De vergeestelijking zal tot de mensen komen, hun twijfels wegnemen, hen doen terugkeren op 

het veilige pad, hen het licht der waarheid doen aanschouwen. Dan zullen de mensen zeggen: "Het 

woord van de Heer is uitgekomen toen Hij ons zei: 'Elk oog zal Mij zien.'" 

60 U moet weten dat de pijn in deze tijd zeer groot is, omdat de ziel van de mens nu schulden aan 

het afbetalen is die uw hart niet kent, en om vlekken uit te wissen die al lange tijd in u zitten. U weet niet 

wie u bent, en wat uw werken zijn geweest op de lange weg die u hebt afgelegd. Maar nu moeten jullie, 

die deze openbaring kennen, je wapenen met geduld en overgave. Want dit zal u verheffen en u helpen 

uw zuivering te bereiken. 

61 Ik verzeker u dat het voorlopig niet nodig is dat u uw verleden kent; dat het voldoende is dat u de 

intuïtie of het vermoeden hebt dat u in andere tijden fouten hebt begaan die u nu moet goedmaken. 

Anderzijds wil Ik dat jullie veel van je toekomst weten door Mijn woord, want dit licht zal in jullie harten 

de hoop doen ontstaan om een leven van vrede en licht te bereiken waarin de ziel en het lichaam zich 

opwaarts ontwikkelen. Want er zullen tijden komen waarin harmonie zal heersen tussen het fysieke en 

het spirituele. 
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62 Mijn licht zal alle wegen verlichten, en de sekten en godsdiensten zullen één enkele weg voor zich 

zien, één enkele wet: de Liefdeswet van de Goddelijke Geest. Dit zal de universele leer zijn die alle zielen 

zal verenigen. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 185  
1 Ik zegen jullie omdat jullie geloven dat het mijn geest is die jullie deze onderwijzing geeft, ook al 

horen jullie mijn aanwijzingen door middel van het menselijk verstand. 

2 Je negeert de onvolkomenheden van de drager van de stem, je bent alleen geïnteresseerd in het 

begrijpen van de goddelijke betekenis. Zij die mijn woord op deze wijze bestuderen zijn het die de 

waarheid ontdekken. Zij zullen de discipelen zijn die morgen op weg gaan om mijn leer aan de mensen 

uit te leggen. Zij zullen hen doen begrijpen die dwaalden bij het interpreteren van de geschriften van 

voorbije tijden. Want om de waarheid van mijn openbaringen te ontdekken, is het nodig niet vast te 

houden aan de materiële betekenis van de woorden, maar te zoeken naar de geestelijke betekenis, die 

de essentie is die waarheid en leven is. 

3 Daarom heb Ik dit volk onderworpen aan een beproeving die tegelijk een diepgaande lering is, in 

die zin dat Ik Mijn woord gaf door bemiddeling van een menselijk intellect, waarmee Ik hun te kennen 

gaf dat zij zich niet moesten bekommeren om de uiterlijke vorm van het woord, maar dat zij moesten 

doordringen tot de kern ervan om de betekenis ervan te ontdekken. Met dit onderricht zal dit volk in 

staat zijn om aan hen die de interpretatie van Mijn vorige boodschappen zoeken, de manier uit te leggen 

om mentaal de betekenisinhoud te ontdekken van elke lering, passage, of elke 

parabel ontdekt ─ de waarheid die één is. 

4 Ik zie ook onder dit volk diegenen die langzamerhand begrepen hebben dat hoe groter de 

voorbereiding van hun ziel en lichaam is, des te overvloediger en duidelijker is mijn onderricht door de 

stemdrager. Ach, als al deze menigten maar werkelijk zouden streven naar de weg om zichzelf waardig te 

bewijzen voor mijn genade ─ hoe groot en volmaakt zou mijn manifestatie zijn! 

Maar toch zie Ik dat vele harten uiterlijke aanbidding zoeken om in Mijn Aanwezigheid te kunnen 

geloven, zonder te begrijpen dat zij, in plaats van hun ziel vrijelijk te laten opstijgen, haar vasthouden op 

een stoffelijk altaar, haar verstrooiend met nutteloze ceremoniën en haar vermoeiend met 

gewoontegetrouwheden. Voorwaar, Ik zeg u, voor u is die tijd nu voorbij. 

Lang hebt u uw zintuigen verkwikt in de pracht van de kerken, lang hebt u de kunstwerken van uw 

medemensen bewonderd. Nu moet gij dit alles achter u laten, opdat uw ziel het wonderbaarlijke leven 

kan bereiken dat voor haar bestemd is, zich met het licht kan verzadigen op de ogenblikken van haar 

gebed daarin, en alle vreugden en ingevingen die zij tijdens haar verrukking ontvangt, op haar lichaam 

kan overdragen. Dan zul je je bewust worden hoe armzalig en onhandig de vormen zijn geweest 

waarmee de wereld heeft getracht het Goddelijke weer te geven. 

5 Uw ziel is overgegaan van de kindertijd naar de adolescentie, en daarom moet er een verandering 

plaatsvinden in haar leven. 

6 In vroegere tijden aanvaardde Ik van uw geest alle offers die hij Mij bracht, ook al bevatten zij 

veel onwetendheid en onvolmaaktheid. Vandaag zal alleen dat wat zuiver, oprecht en waar is Mij kunnen 

bereiken. 

7 Zien jullie hoe mooi die bloemen uit jullie tuinen zijn die jullie Mij soms aanbieden? Waarlijk, Ik 

zeg u, zelfs dat geschenk kan Ik nu niet ontvangen, want die bloemen zijn niet uw werk, maar het mijne; 

maar wat gij Mij moet aanbieden zijn de geestelijke bloemen van uw hart, dat wil zeggen uw goede 

werken, uw zuivere gebeden, uw deugden. 

8 Bedrieg uzelf niet langer, probeer niet langer door uiterlijkheden te vervangen wat ten diepste 

geestelijk moet zijn. Wees niet bang om de beperkingen af te breken, wees niet bang om de waarheid 

onder ogen te zien. De hemel behoort alleen toe aan de dapperen en de enthousiastelingen. 

9 Als u eenmaal alle fanatisme en afgoderij in uw hart hebt uitgebannen en leert bidden van geest 

tot geest, zult u zijn aangekomen bij het ware altaar van de Heer, dat wat niet van deze wereld is. Op dat 

altaar zult gij uw offer kunnen brengen, dat uw goede werken zal zijn, en dat in mijn ogen mooier zal zijn 

dan de bloemen van uw tuinen. Want de goede werken van uw ziel zullen nooit verdorren. 
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10 Jullie massa's mannen: Open jullie harten om de dauw van Mijn genade erin te laten stromen. Ik 

wil dat dit volk is als een immense tuin waarin de mooiste bloemen van gedachten, hart en ziel bloeien, 

die ik zal koesteren. 

11 Mensen: Wanneer Ik tot jullie spreek over devoties en offergaven met de helderheid waarmee Ik 

Mijn woord manifesteer, voelen jullie dan pijn omdat Ik jullie wegleid van jullie vroegere overtuigingen? 

Nee, Meester", zeg je tegen Mij. 

12 De reden hiervan is dat er in mijn woord een balsem en een licht is dat in geen enkele geest 

onduidelijkheid laat ontstaan, noch dat een hart bedroefd laat zijn. 

13 Ik wil dat je op dezelfde manier tot je medemensen spreekt als je probeert hun ogen te openen 

voor het Licht. Doe het met de helderheid en liefde die ik bij jullie heb gebruikt, en jullie zullen geen pijn 

in hun harten achterlaten, maar vrede en licht. 

14 In vervulling van een goddelijke belofte heb ik mij in deze tijd aan u bekend gemaakt. In de 

betekenis, die in de kern van dit woord besloten ligt, ben ik geheel bij u geweest. Wie deze betekenis 

heeft gevonden, heeft mij gevoeld. Zij daarentegen, die zich hebben opgehouden met het oordelen over 

de uiterlijke verschijning van mijn manifestatie, hebben mijn waarheid niet kunnen ontdekken. 

15 Terwijl sommigen in opperste verbazing verkeerden bij het horen van mijn woord, voelden de 

anderen niet de minste huivering, noch werden zij zich bewust van mijn aanwezigheid, en dat zij mij 

hoorden. 

16 Zodra Mijn woord niet meer door deze stemdragers wordt gehoord, zullen er vele harten zijn die 

wenen om het einde van deze tijd, zoals er ook mensen zullen zijn die - hoewel zij Mij gehoord hebben - 

zich niet bewust zullen zijn van het goede dat zij bezaten, dat zij verloren omdat zij niet wisten hoe het te 

gebruiken. 

17 Er zullen tijden komen waarin dit woord op vele plaatsen zal worden verspreid. Maar dan zal het 

zijn door de getuigenissen van hen, die het gehoord, begrepen en geloofd hebben, en gij zult getuige zijn, 

dat velen van hen, die nooit de genade hebben gehad mijn leringen te horen, in staat zullen zijn de 

Goddelijke betekenis te ontdekken, die deze als schat in zich dragen, en zij zullen met overtuiging en 

geloof uitroepen: "Het is het Woord van de Meester!" 

18 Gij zult uw medemensen zien wenen van gelukzaligheid, innerlijk geroerd door Mijn boodschap, 

en gij zult hen zien weeklagen dat zij niet tot Mijn uitverkorenen behoorden. Dan zul je spijt hebben dat - 

hoewel ik al zo lang bij je ben - je hart niet het geloof en de liefde heeft getoond die je door jouw 

getuigenis alleen in je medemensen zult zien ontluiken. 

19 Onder deze menigte zult gij hen ontdekken die het geestelijke intuïtief waarnemen, de bezielden, 

zij die vooruitlopen op de verbinding van geest tot geest, de zieners, en zij die gaven en vermogens van 

de geest in volle ontwikkeling bezitten. 

20 Denkt gij dat Ik Mijn woord geef aan alle volkeren van de wereld? Nee, deze nieuwe openbaring 

van Mij is als die van voorbije tijden, waarin Ik Mijzelf slechts aan één volk openbaarde, maar zij hadden 

de taak uit te gaan en de blijde boodschap te verspreiden en het zaad te zaaien dat zij in Mijn boodschap 

hadden ontvangen. 

21 Bedenk dat mijn zaad met de grootste kracht in andere landen ontkiemde door het getuigenis 

van mijn apostelen alleen. 

22 Bedenk, geliefde mensen: als andere volkeren die getuigenissen geloofden, dan was dat omdat 
degenen die ze gaven dat wisten te doen met alle liefde en waarachtigheid waartoe hun hart in staat 

was. Ik zeg jullie dit, want als jullie willen dat de wereld Mij gelooft door jullie, moeten jullie je 
voorbereiden om te zijn als die apostelen in hun liefde, in hun nederigheid, in hun spiritualiteit en in hun 

geloof. Dan zal de wereld deze Leer als waarheid zien, en Mijn Woord zal heilig zijn voor de mensen. Dan 

zult gij uw medemensen gretig de geschriften zien lezen, die door mijn woord zijn voortgebracht, en gij 

zult hen ze zien vertalen in verschillende talen, opdat alle volkeren ze zullen kennen. 
23 U zult zien hoe dit woord, waaraan dit volk hier zo gewend is geraakt, dat zo vernederd is door 

hen die het het meest gehoord hebben, morgen als een oase zal zijn voor hen die op aarde veel lijden. U 
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zult zien hoe het balsem en leven, voeding en licht zal zijn in het leven van hen die hongeren en dorsten 

naar waarheid, liefde en gerechtigheid. 

24 Mannen en vrouwen die reeds lang mijn woord hebben gehoord en die ook taken op zich hebben 

genomen in dit Werk: laat mijn woorden uw hart beroeren, laat de Geest spreken in het diepste van uw 

wezen. Veel hebt gij gegeten van de vrucht van den boom des levens, maar wat hebt gij gedaan met het 

zaad? Waarom komt niet alles wat gij zaait van het zaad dat Ik u gegeven heb? Ik zie dat u ook uw eigen 

zaad gebruikt, dat u toevoegt aan datgene wat ik u heb toevertrouwd. Wie van jullie begrijpt niet wat ik 

op deze momenten tot jullie zeg? 

25 Ik keur niet af wat u allemaal doet. Wat Ik jullie zeg is, dat jullie geen oneerlijkheid mogen 

toevoegen aan het goede, dat jullie doen, want dan zaaien jullie Mijn waarheid niet meer, zoals Ik haar 

jullie heb geopenbaard, en morgen, wanneer het uur komt, dat jullie geest de vrucht van zijn zaaien zal 

oogsten, zal hij vanzelf ontdekken, dat deze vrucht precies overeenkomt met wat hij op zijn levensweg 

heeft gezaaid. 

26 Ik ben de essentie van alles wat geschapen is. Alles leeft door mijn oneindige kracht. Ik ben in elk 

lichaam en in elke vorm. Ik ben in ieder van jullie, maar het is nodig dat jullie je voorbereiden en dat jullie 

je ontvankelijk maken, zodat jullie Mij kunnen voelen en vinden. 

27 Ik ben de levensadem voor alle wezens, want Ik ben het Leven. Daarom heb Ik jullie duidelijk 

gemaakt dat als jullie Mij voor ogen hebben in al jullie werken, het niet nodig is dat jullie Mijn beeld in 

klei of in marmer uitbeelden om Mij te aanbidden of Mij dicht bij jullie te voelen. Dit gebrek aan inzicht 

heeft de mensheid slechts tot afgoderij gebracht. 

28 Door Mijn woord voelen jullie de harmonie die bestaat tussen de Vader en al het geschapene, 

begrijpen jullie dat Ik de essentie ben die alle wezens voedt, en dat jullie een deel van Mijzelf zijn. 

29 Naarmate je de zin van je leven, de bestemming van de ziel en het doel van de evolutie begrijpt, 

ga je het spirituele leven binnen. Zo vergeten jullie de vormen die jullie Mij hebben gegeven, waarin jullie 

Mij hebben gezocht, en doven geleidelijk de valse overtuigingen en verkeerde ideeën uit waarin deze 

mensheid al zovele eeuwen gevangen zit. 

30 De ziel zal zich kunnen ontwikkelen op basis van haar vermogens, totdat zij haar volmaaktheid 

bereikt. Maar Ik ben de Meester die jullie altijd bijgestaan heeft op jullie weg van ontwikkeling, zodat 

jullie leven niet onvruchtbaar is. 

31 Wanneer jullie mensen van goede wil worden, zal jullie leven in harmonie komen met de 

volmaaktheid van de hele schepping. Gij zult het licht der ware kennis verkrijgen, en de vrucht uwer 

werken zal u eeuwige rust verschaffen. Je fysieke deel is substantie die zal oplossen in atomen in de 

schepping. 

Dit hebt u begrepen, maar voor velen is het onsterfelijke leven van de ziel onbegrijpelijk. Zij begrijpen 

alleen wat hun ogen zien, of wat hun wetenschap bewijst. Waar zijn degenen die met u in dit aardse 

leven verbleven? ─ Je weet het niet. Je kunt je alleen voorstellen dat ze in een wereld van licht leven. 

Hierop zegt de Meester: Velen van hen zijn rondom u. De ziel heeft zowel de mogelijkheid om de plaats 

in te nemen die de Vader haar in het hiernamaals heeft toegewezen, als om tegelijkertijd met u een taak 

uit te voeren. Dat is de kracht van de geestziel. 

32 Je hebt deze leringen nog niet begrepen. Maar om de ontwikkeling van dat vermogen te 

verkrijgen, zou het nodig zijn dat gij vervult wat Ik u in het Tweede Tijdperk heb gezegd: De mens moet, 

om Mijn genade te verkrijgen, zijn als een kind in zijn zuiverheid. 

33 Maar je hoeft je niet langer alleen gelaten te voelen. Bij elk werk dat de mens verricht, is er de 

invloed van een geest van licht. De geestelijke wereld werkt in op de organen van de menselijke geest en 

leidt hen. Die wereld is groter en mooier dan degene die je met je ogen ziet. Het is een wereld van licht 

en perfecte harmonie. Haar bewoners zijn bij Mij en verenigd met Mij waken zij over de schepping. 

34 Maar kun je, hoewel je deze leringen kent en erin gelooft, blijven weeklagen over het feit dat de 

mensen van wie je hield in de wereld zijn heengegaan naar de volgende wereld, terwijl je weet dat zij 

over jou waken? Waarom denk je aan hen in hun menselijke vorm als ze nu puur spiritueel zijn? 
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35 Vandaag heb ik met jullie gesproken over wat jullie het mysterie van het andere leven noemen. 

36 Ik alleen kan deze leringen aan jullie openbaren. De mensen kunnen dat niet, omdat zij niet tot de 

verborgen wijsheid zijn doorgedrongen. 

37 Ik moest je voorbereiden zodat je mijn heiligdom kon binnengaan om nog een van mijn leringen 

te horen. Want ik zie dat je eerst indruk moest maken op je zintuigen, zodat je ziel kon rijzen. Jullie ogen 

zochten het beeld dat tot jullie kon spreken van Mijn Aanwezigheid, jullie oren waren in afwachting van 

de muzikale tonen van kerkliederen om het hart vrij te maken van aardse zorgen, en zelfs de wierook en 

de geur van bloemen waren noodzakelijk voor jullie om aan Mij te kunnen denken, al was het maar voor 

enkele ogenblikken. Maar omdat jullie al deze liturgische elementen alleen in de aan deze dienst gewijde 

kerken vonden, konden jullie daarbuiten Mijn aanwezigheid niet begrijpen of zelfs maar voelen. In plaats 

van de zintuigen van uw lichaam te ontwikkelen, is uw geestelijke voorbereiding vandaag begonnen uw 

ziel op te wekken om datgene wat met de lichamelijke zintuigen te maken heeft, te veronachtzamen. 

38 Uw ogen zoeken niet langer naar een beeld dat u het Goddelijke kan voorstellen; uw oren vragen 

niet langer om die klanken die u nodig had om u voor korte tijd de prikkels van de wereld te doen 

vergeten. U wacht niet langer om de viering van een goddelijke dienst bij te wonen om te geloven dat Ik 

alleen in die handeling en op die plaats aanwezig ben. 

39 Het enige wat jullie vandaag bezighoudt is hoe je je geest kunt zuiveren, hoe je je hart kunt 

zuiveren om de goddelijke betekenis van mijn woord te kunnen ontvangen, voelen en begrijpen; en jullie 

weten dat er geen beter middel is dan meditatie en gebed. 

40 Vandaag de dag zou alles wat voor uw ogen geplaatst kan worden u storen, en de beste muziek 

zou te armzalig lijken naast het hemelse concert van mijn woord. En in plaats van je te helpen in je 

toewijding, kunnen deze dingen je uiteindelijk storen. Jullie hebben niets van buitenaf nodig en willen 

niets van buitenaf; daarom zijn jullie eraan gewend geraakt om je ogen te sluiten gedurende de tijd dat 

jullie mijn aankondiging ontvangen. Omdat de ziel, in haar hoogste verlangen naar verheffing, zich wil 

ontdoen van alle contact met het materiële. 

41 In het verleden was het altaar dat jullie voor mijn Goddelijkheid hadden opgericht ver van jullie 

verwijderd; vandaag hebben jullie het in jullie harten opgericht. Uw offer, dat lange tijd materieel was, 

hebt u nu vervangen door een geestelijke manifestatie. U weet dat in mijn ogen uw liefde mooier is dan 

de mooiste bloem van uw tuinen, en dat de vergeving die u schenkt aan een medemens voor 

Mij heeft meer waarde dan het berouw waarmee u vroeger uw vlekken dacht weg te wassen. 

42 Ik hoor u in stilte, voor Mij is het niet nodig dat u uw lippen beweegt. Ik ben geen zondaar die 

luistert naar een andere zondaar. Ik ben in de geest, en het is uw ziel die Ik hoor, en zij is het die tracht 

op te staan en met Mij te communiceren. 

43 Velen hebben mijn woord in deze tijd gehoord, maar niet allen hebben het als waarheid 

aangenomen. Natuurlijk zijn niet allen zover gekomen dat zij deze leer kunnen begrijpen. In alle tijden 

zijn er velen geroepen geweest, maar slechts enkelen werden uiteindelijk uitverkoren ─ om de reden die 

Ik jullie vandaag in herinnering breng: het is dat alleen zij die begrijpen, voelen of geloven in de tijd, 

behoren tot degenen die zijn gebleven en zich voorbereiden om Mij te volgen. 

Soms zie je dat je medemensen komen met de schijn dat ze geestelijk zeer gevorderd zijn en dat ze 

Mijn Leer van de Liefde begrijpen. Daarna zie je dat zij niet als waarheid aanvaardden wat zij in Mijn 

woord ontvingen, en dat komt omdat het niet in de eerste plaats het menselijk verstand is dat Mij kan 

ontdekken; het is de geest, als er liefde in is. Verwar het een niet met het ander. 

Aan de andere kant zie je sommige van je medemensen naar mijn manifestatie komen die 

ongeschoold lijken en al te zeer gematerialiseerd, van wie je zelfs in de verste verte niet verwacht dat ze 

mijn woord emotioneel kunnen vatten, en je hebt je verbaasd over hun gevoeligheid en het begrip dat zij 

schijnen te hebben bereikt. De reden hiervoor is dat zij aan de buitenkant onhandig zijn, in hun 

menselijkheid, maar in hun innerlijk hebben zij een zeer grote geestelijke ontwikkeling bereikt. 

44 Niet altijd zijn zij die geloofd hebben vanaf het eerste ogenblik tot geloof gewekt. Bijna allemaal 

hebben ze innerlijk geworsteld. Ik heb in hun harten de volgende ─ of soortgelijke ─ vragen ontdekt: "Is 
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het waar? Is het mogelijk dat ik hier de aanwezigheid van de Heer ontmoet? Is het mogelijk dat ik hier 

genezing zal vinden voor mijn kwalen die ik zo lang ongeneeslijk heb geacht?" Maar toen zij het wonder 

hadden ontvangen, vroegen sommigen Mij nog: "Is Hij het die Mij genezen heeft?" 

Maar er zijn er ook velen geweest die geloofden vanaf het eerste ogenblik dat zij mijn stem hoorden, 

en er waren er zelfs die, nog voor zij mijn woord hoorden, reeds geloofden. 

45 Wat de geesten van velen het meest heeft gekweld is de armzaligheid, de ellende waarin Ik Mij 

heb geopenbaard. Want zij waren gewend aan de praalzucht van de riten en de overdadige weelde in de 

materiële kerken. Maar Ik zeg u, zoals Ik eens de ijdelheid der mensen beoordeelde door hun Mijn 

eenvoud te tonen, zo schuw Ik heden vals vertoon en wens Ik niet alleen te verschijnen onder de armen, 

maar zelfs onder de zondaars. 

46 Morgen, wanneer de mensen rustig de wijze van Mijn manifestatie bestuderen en die vergelijken 

met de profetieën in de Schriften, en zij het werkterrein waarin Ik Mij vertoonde en waarin Mijn 

manifestatie zich ontvouwde nader onderzoeken - het volk dat Ik uitverkoren heb en het volk dat Ik 

geroepen heb - zullen zij tot de onvoorwaardelijke mening komen dat alles in volmaaktheid is geschied 

en dat de profetieën in hun geheel getrouw zijn vervuld. 

47 Hier spreek Ik opnieuw tot de mensen, Ik spreek tot hen met Mijn Goddelijke Essentie, maar met 

woorden en begrippen die binnen hun bereik liggen. Maar terwijl sommigen in Mij geloven alleen 

vanwege de Goddelijke essentie die zij in Mijn woorden vinden, hebben anderen wat jullie wonderen 

noemen nodig om te geloven. Daarom zeg Ik u, dat gij hetzelfde volk zijt als zij uit het tweede tijdperk, 

die hun zieken, die voor de mensen ongeneeslijk waren, tot Mij brachten om Mijn macht te beproeven. 

48 Ik zie blinden, lammen, lepralijders en geesten die bezeten zijn. Ik zal jullie allen genezen, en in 

waarheid zeg ik jullie dat niemand verloren zal gaan. Maar ik moet u ook zeggen dat u voorbereid moet 

zijn, want de wonderen van deze tijd zal ik meer in uw verheven ziel dan in uw lichaam verrichten. 

49 Lazarus zal niet de enige zijn door wie ik jullie de opstanding zal laten kennen. Ik zal alle "doden" 

opwekken. 

50 Jullie massa's mensen, hier hebben jullie mijn woord. Je kunt me geloven of niet geloven, van me 

houden of niet van me houden. Maar waarlijk, ik zeg u, die tijd zal niet meer komen, deze lessen van 

wijsheid, deze Goddelijke verhandelingen, zult gij niet meer in deze vorm horen. Als jullie Mij willen 

horen na 1950, moeten jullie in de geest naar gene zijde gaan. Weet je nog dat ik zei: "Mijn koninkrijk is 

niet van deze wereld." 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 186  
1 Welkom zijn alle discipelen die tot Mij komen om hun kennis te vergroten. Gelukkig en gezegend 

zij allen die de waarheid van Mijn leer duidelijk willen kennen. 

Je doet er goed aan om de sluier die je spirituele ogen bedekt, te scheuren. Een zware 

verantwoordelijkheid rust op allen die geen moeite doen om dieper door te dringen in de geheimen van 

mijn verborgen wijsheid. 

2 Wanneer zullen ze eindelijk genoeg krijgen van de geneugten die het vlees hen brengt? Wanneer 

zullen zij beseffen dat deze genoegens hen verhinderd hebben de verkwikkingen der ziel te genieten? Zij 

zijn vazallen van het koninkrijk der zonde, zijn slaven van hun hartstochten, en gaan door de wereld als 

doven, blinden, lammen en melaatsen, zonder zich van hun dwalingen bewust te zijn. Wanneer iemand 

eindelijk begrijpt dat zijn ziel ziek is, weet hij niet hoe hij de remedie moet zoeken in het licht dat straalt 

van mijn Geest. 

3 De blinden leiden de blinden: Zo zie ik vele volkeren van de wereld, meer dan genoeg van de 

volkeren der aarde. Deugdzaamheid is zwak geworden, en goede gevoelens zijn verloren gegaan. Het 

menselijk hart, dat alle edele gevoelens en elke verheffende gedachte zou moeten bevatten, is thans een 

bron van zelfzucht, van ondeugden en dwalingen geworden. 

4 Wat is er vreemd aan dat uw Heer, die u oneindig liefheeft, vandaag naar u toekomt om u de 

wapens te geven waarmee u het kwaad kunt bestrijden dat in alle mensen is? 

5 Het is waar dat mijn onderricht een wapen is, een lichtsabel die het hart treft en het meest 

gevoelige in de 

raakt mannen aan. De wil om het kwade te overwinnen is wat je nodig hebt, en die kracht voor je ziel is 

wat mijn woord je geeft. De grootste en edelste strijd, waarin Ik u wil zien zegevieren, is de strijd tegen 

uzelf, om uw hartstochten, egoïsme en zinnelijkheid te bedwingen. Bij elke gelegenheid, laat die grote 

strijd in je losbarsten. 

6 Aan de ene kant is er de goede wil, de rede, rechtvaardigheid en naastenliefde; aan de andere 

kant zijn er de verderfelijke menselijke hartstochten. Maar het licht zal zegevieren over de duisternis. Als 

ik wist dat het niet zo zou zijn, zou ik u niet toestaan een nutteloze en onvruchtbare strijd voor uw ziel te 

voeren. 

7 Wanneer gij denkt aan de aartsvaders, aan de profeten of aan mijn apostelen, denkt dan niet aan 

hen als aan uitzonderlijke mensen, want zij allen zijn geschapen uit hetzelfde wezen waarmee gij 

geschapen zijt. Maar dat waren mannen die zich inspanden om op het pad van het licht te blijven, de 

waarheid na te leven, altijd mijn wet in acht te nemen en in goedheid te leven. Hun wil verzwakte niet en 

daarom lieten zij werken na die een voorbeeld zijn voor hun broeders in de mensen. 

8 Herkent u die mensen die uit zijn op pleziertjes, troost of gewoon dagelijks brood, onverschillig 

voor de gaven van de geest, niet ontvankelijk voor de waarheden die u het eeuwige leven openbaren? 

Later zul je hen gretig naar het geestelijk heiligdom zien rennen om medewerkers van de ware Kerk te 

worden. 

9 Het is in mijn Goddelijk Woord dat de mensen het licht zullen vinden dat hen zal leren de kracht 

te gebruiken die de ziel in zich draagt, en dat hen zal leren stevig te wandelen op het pad van 

beproevingen dat het leven is. Wie mijn licht aanschouwt, zet geen verkeerde stap, noch struikelt hij. 

10 Gij moet mijn woord doorgronden, want zo niet, dan zult gij geheimen aanschouwen, waarin de 

Meester duidelijk en volmaakt tot u gesproken heeft. God heeft geen geheimen voor de mens. De ene 

keer zou je niet vooruitgaan naar het Licht, en de andere keer zou je de openbaringen voortijdig kennen. 

De vuiligheid waarin de mens is gevallen is de reden waarom hij veel van mijn leringen niet heeft 

begrepen, hoewel het al tijd is dat hij ze begrijpt. 

11 Wat heb je geleerd van je religies? Wat heb je eraan te zeggen dat je dit of dat gelooft, als je 

leven zich niet onderwerpt aan de naleving van de beginselen die zij aanbevelen, en je er ook niet naar 

streeft door hen nader tot Mij te komen? 
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12 Indien gij wilt weten of gij de goddelijke wet vervult, vraag u dan af of gij een oogst van liefde in 

de wereld ontvangt. 

13 Ik heb jullie op dit moment veel te vertellen, opdat jullie zullen begrijpen dat Ik klaar ben om jullie 

Mijn Koninkrijk der Hemelen te geven. Maar daarvoor moeten jullie je geestelijke ziel bevrijden, want zij 

zal degene zijn die Mij ontvangt. Dan zul je Mij zien en Mij voelen. 

14 Er zal een verbond van vrede zijn tussen mensen van goede wil. Maar ik wijs u erop dat u niet 

moet wachten tot u in het geestelijk vaderland bent om dat verbond te sluiten. De verdienste is dat jullie 

hier, waar de wereld het Bloed van het Lam heeft ontvangen als het Zaad van de Liefde, de Vader het 

eerbetoon brengen van jullie dankbaarheid en jullie beste offer: jullie gehoorzaamheid, het liefhebben 

van elkaar. 

15 Geloof in de onsterfelijkheid van de ziel. Ik zeg u dit, omdat sommigen geloven dat de dood het 

bestaan zal vernietigen van hen die volharden in de zonde en hen zal uitsluiten van het eeuwige leven, 

zodat zij in plaats daarvan onderworpen zullen zijn aan een eeuwige straf. 

16 Zij die een dergelijk idee aanhangen, hebben sommige van mijn openbaringen verkeerd 

geïnterpreteerd en de betekenis ervan verkeerd uitgelegd. Als dit juist en mogelijk zou zijn, zou dat 

hetzelfde zijn als het verklaren van de nederlaag van liefde, goedheid en rechtvaardigheid. Wat zou dan 

de betekenis zijn geweest van Mijn menswording ─ Mijn Lijden, Mijn Dood, en Mijn Aanwezigheid onder 

jullie als mens? Vergeet niet dat ik kwam voor de zondaars, de zieken, de slaven, de hongerigen, de 

verlorenen. 

17 Uw geestziel bezit het Eeuwige Leven, haar geschonken door de Goddelijke Geest, en het enige 

dat van de mens sterft is het omhulsel, het vlees, dat de ziel zal achterlaten om te kunnen opstijgen. Ook 

de zonde zal haar voorbij zien gaan, als zij dat in zich heeft, en het donkere verband van onwetendheid 

zal haar als een verdorde vrucht ontvallen. Maar de ziel zal, na elk van deze "sterfgevallen" die zij in 

zichzelf zal ervaren zonder te sterven, sterker, bewuster, lichter en zuiverder opstaan. 

18 Hebt u in uw leven een lichamelijke hartstocht gekend die uw hele wezen in bezit nam en het u 

onmogelijk maakte de stem van het geweten, de moraal en de rede te horen? 

Dit gebeurde toen de ziel laag gezonken was, omdat de verleidingen en de macht van het beest van 

het kwaad, dat in het vlees woont, haar hadden overwonnen. 

En is het niet zo dat toen jullie erin slaagden je van die hartstocht te bevrijden en de invloed ervan te 

overwinnen, jullie een diep gevoel van geluk en vrede ervoeren? 

19 Deze vrede en vreugde zijn te danken aan de overwinning van de ziel op het lichaam ─ een 

overwinning behaald door een immense strijd, een "bloedige" innerlijke strijd. Maar het was voldoende 

voor de ziel om nieuwe kracht te putten en op te staan, gestimuleerd en geadviseerd door het geweten, 

en reeds overwon zij de impulsen van het vlees en bevrijdde zij zich ervan zich nog verder in het verderf 

te laten meeslepen. 

In deze strijd, in deze verloochening, in deze strijd tegen jezelf, zag je iets sterven dat in je woonde 

zonder dat het je leven was. Het was slechts een onzinnige passie. 

20 Begrijp dus, dat wanneer de mens zich laat leiden door de ingeving van het geweten en al zijn 

handelingen onderwerpt aan het hogere gebod, het is alsof er een nieuwe mens in hem geboren wordt ─ 

degene voor wie er geen dood is. Want hij zal het lichaam slechts beschouwen als de noodzakelijke 

bedekking voor de ziel; en wanneer deze laatste zal vertrekken naar haar ware thuis, zal het lichaam 

moeten wegzinken in de schoot van de aarde om daarin op te lossen. 

21 Ik zeg u dat er geen "eeuwige dood" is, en nog minder zou er een eeuwige verzoening kunnen 

zijn. Alleen dat wat schadelijk is sterft, dat wat nutteloos is, dat wat slecht is, en de verzoening moet 

eindigen wanneer de zuivering is bereikt. Reeds in die tijd zei Ik u dat niets in Mijn Werk zou vergaan. 

Ook heb Ik u gezegd, dat geen van Mijn kinderen verloren zou gaan, en bovendien heb Ik u de 

onsterfelijkheid van de ziel geopenbaard, zeggende: "Ik ben het Leven; wie in Mij gelooft, zal nimmer 

sterven." 
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22 Geliefde mensen: Sluit jullie menselijke ogen en voel mijn aanwezigheid "op de wolk". Je hoort 

een menselijke stem, het is de stem die wordt uitgezonden door de stemdrager die ik gebruik om je mijn 

mentale vibratie te geven. Maar als jullie je geestelijk verheffen, zullen jullie mijn geestelijke 

aanwezigheid voelen. O gezegende Derde Tijd, wanneer ieder oog zijn Heer zal kunnen aanschouwen! De 

afgoderij zal ineenstorten, en de mensen zullen de waarheid ten volle leren kennen. 

23 Om deze tijd in te luiden, wilde Ik Mijzelf meedelen door middel van jullie eigen verstand, zodat 

jullie Mij dichter zouden voelen, intiemer, meer bij jullie horend. Ook in het tweede tijdperk kwam ik 

dichter bij de mensen door onder hen geboren te worden, aan hun zijde te leven, hun smarten te delen 

en voor hun ogen te lijden. 

24 Vandaag, bij mijn nieuw woord, ontwaken de massa's mensen en vormen een gemeenschap met 

elkaar. De meerderheid van hen bestaat uit de armen der aarde, zij die u "onterfden" noemt, maar die in 

werkelijkheid geen van de gaven missen die de Heilige Geest u heeft gegeven. Door mijn Leer zijn deze 

mensen ontwaakt uit hun lethargie en zijn zij zich bewust geworden van alles wat zij in zich dragen. Als 

gevolg daarvan is in hen een ontplooiing van de ziel begonnen en is hun onhandigheid geleidelijk 

verdwenen. Intuïtie heeft hun wezen verlicht, inspiratie heeft hun geest gestreeld, de gave van het 

gezicht heeft hun blik verlicht tijdens hun gebed, heeft hen de sluier van het geestelijke doen wegnemen 

en heeft hun ook iets onthuld van wat de toekomst in petto heeft. De gave van genezing, hetzij door het 

eenvoudige woord, hetzij door de zalving, hetzij zelfs door de gedachte, is ontsproten uit het diepst van 

hun hart, en vele andere vermogens zijn duidelijk geworden in de nederige discipelen van dit Werk. 

25 De reden hiervan is dat zij die op aarde niets bezaten ─ toen zij voelden dat zij een erfenis van de 

Vader hadden ontvangen ─ heel hun hart en enthousiasme in dienst stelden van deze zaak, en op deze 

wijze veel van de genadegaven ontdekten die hun wezen bezat en die zij niet kenden. 

26 Hoe zouden de mensen de gaven, die hun verstand bezat, hebben kunnen ontdekken, daar hun 

hart slechts verlangde de rijkdommen der aarde te bezitten? 

27 Als de mensen hadden geweten hoe zij moesten bidden, als zij hadden begrepen dat Ik de taal 

van het hart ken, dat Ik de noden van hun ziel begrijp, dat Ik zelfs hun kleinste verlangen begrijp, dat Ik 

weet hoe Ik hun gedachten moet vertolken, hoe die ook schijnen te zijn, dan zouden zij hun gebed tot de 

Schepper hebben opgezonden. Maar de mens is werelds, en heeft zijn aanbidding van God en zijn 

geestelijke ontwikkeling gematerialiseerd. Maar hoe kunnen we de mensheid hun fouten doen inzien? 

Door er een vergeestelijkt volk heen te zenden, waarvan de kinderen leven in die hogere moraal die mijn 

Leer leert. 

28 De mensheid, met haar wetenschap, met haar zonde, met haar oorlogen, met haar leerstellingen 

en met haar materialisme, heeft de Goddelijke gerechtigheid uitgedaagd, en aangezien haar 

overtredingen zeer groot waren, kon zij alleen maar straf verwachten. Maar zie hoe Ik heb geantwoord 

door Mijn Goddelijk Licht, dat troost, openbaring, vergeving en vrede is, naar de mensen te zenden, 

opdat het hen verlicht en hen helpt in hun evolutie. 

29 De mens heeft met bitterheid een beker gevuld die hij later zal moeten drinken. Maar waarlijk, ik 

zeg u, door deze pijn zal hij het licht ontvangen. Maar Ik breng tot uw harten een licht dat mild tot u zal 

komen, dat uw geest zal overtuigen door de Liefde en de ware wijsheid. 

30 Jullie scharen van mensen die deze stem nu horen, verheugen je bij de gedachte dat jullie 

voorbestemd zijn om mijn licht te aanschouwen in deze tijd van grote geestelijke strijd. 

31 Slaap niet, want Ik spreek niet alleen tot u door deze stemdragers. Ik spreek tot u op ieder 

ogenblik dat uw ziel in vrede is en zij zich kan verheffen om met Mij te communiceren. 

32 Opdat gij uw hart als gids moogt gebruiken, sta Mij toe het van te voren glad te strijken, opdat gij 

door zijn gevoelens de Goddelijke ingeving moogt ontvangen. 

33 Niet alleen jullie roepen Mij aan, maar ook jullie broeders en zusters, volgens de verschillende 

godsdiensten, roepen hun God aan. Ik kom niet alleen tot u, Ik, de Troostende Geest, geef vrede aan 

ieder bedroefd hart en geest. 
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34 De mens schiep in zijn verbeelding een beeld van de liefde van Jezus en bracht het over op een 

doek, waardoor het een menselijke vorm kreeg, omdat hij de geest van de Schepper niet kon weergeven. 

35 Van alle mensen, van alle volkeren van alle tijden, heb Ik altijd hun aanbidding aanvaard, hun 

brandoffers, riten en offers; want het is de goede bedoeling en niet de daad die voor Mij telt. 

36 Het is waar dat de beelden die de mensen van Mij hebben gemaakt onvolmaakt zijn; maar Ik stop 

niet om te kijken naar het beeldwerk waarin zij Mij herkennen, maar het is de goede bedoeling van hun 

intentie die Mij bereikt. 

37 Maar hoe aangenaam zal het de Vader zijn wanneer Hij de mensheid zich ziet vergeestelijken 

zoals deze mensen die hun eerste stappen beginnen te zetten, zich ontdoen van het oppervlakkige en 

uiterlijke, voelen dat jullie Mij werkelijk in jullie hart dragen, dat Ik in jullie voornemen ben wanneer jullie 

van plan zijn een goed werk te doen, dat Ik in jullie gedachten ben wanneer jullie trachten met Mij te 

communiceren. 

38 Wie zou bij het horen van deze stem eraan kunnen twijfelen dat de heerlijkheid van God 

geopenbaard wordt in de ellende van een menselijk lichaam? Is het dan aangenamer voor God om Zich 

te openbaren in een brood dat levenloze materie is, dan door Zijn eigen kinderen, de mens, geschapen 

naar Zijn beeld en gelijkenis, en beschouwd als het meest volmaakte wezen van de schepping? Waarom 

zou het Licht, de Goddelijke Geest, zich niet openbaren door het bevoorrechte schepsel dat naar Zijn 

beeld en gelijkenis is gemaakt? Er is niets vreemds aan het feit dat God Zichzelf bekend kan maken door 

het geestesorgaan van de mens. Maar deze mensheid is trouweloos en wantrouwend omdat zij vele 

malen in haar heiligste gevoelens is gekwetst. Daarom hoort het alleen maar en luistert het niet. 

39 Het menselijk hart moet opnieuw bewerkt worden met de beitel der liefde, opdat de gevoelens 

van broederschap en edelmoedigheid er uit voortkomen. 

40 Het menselijk hart is zo verhard dat het gevoelloos blijft bij de pijn of het ongeluk van een 

medemens. Maar het moet de vreemde pijn voelen en de oorzaak ervan begrijpen, zodat de mens verder 

kan gaan op zijn ontwikkelingsweg. 

41 Als de mens tevreden is met het oordelen over zijn naaste, zal hij alleen maar verkeerde oordelen 

vellen. Maar als hij de reden van zijn pijn tracht te begrijpen, met de edele bedoeling hem te helpen, zal 

de verborgen oorsprong van die pijn hem worden geopenbaard, die hij dan kan verlichten. 

42 Hoevelen maken hun leven ondraaglijk door gebrek aan geestelijk geloof, denkend dat de fysieke 

wereld de enige is die bestaat, en twijfelend aan het bestaan van de geest; want voor hen kan niets het 

bewijzen. Deze en andere droevige overpeinzingen brengen hen tot wanhoop en drijven hen zelfs tot de 

dood. 

43 Op deze instructie zal de eerste les gebaseerd zijn die u geeft aan uw toekomstige discipelen. U 

zult hen de kans geven om op te stijgen vanaf de eerste stap van hun evolutionaire pad. Gij zult hun 

openbaren, dat de Vader in Zijn oneindige liefde en volmaakte rechtvaardigheid aan iedere ziel zoveel 

stoffelijke levens schenkt, als zij voor haar volmaaktheid nodig heeft; dat sommige stoffelijke wezens 

meer lijden dan andere, dat er levens zijn vol welbehagen en andere vol bitterheid en boetedoening. 

44 De aardbewoners die zonder pijn en zonder grote beproevingen leven, zijn het die de oorzaak zijn 

geweest dat vele onwetenden en ontevredenen Mij onrechtvaardig hebben genoemd. 

45 Er zullen meer dan genoeg van deze gevallen op uw pad komen, en u zult degenen zijn die 

geroepen worden om de verklaring te geven. Men zal u vragen of het zeker is dat er na dit leven een 

beloning of een straf zal zijn. Hierop zult gij antwoorden, dat zolang de ziel niet de noodzakelijke hoogte 

van ontwikkeling heeft bereikt om (voor altijd) in het Geestelijk Dal te leven, zij op deze aarde moet 

incarneren, waarbij zij elk aardeleven doorloopt overeenkomstig de voortgang van het voorafgaande. 

Soms is het om een goede oogst binnen te halen, in andere gevallen om een schuld af te betalen of om 

een begonnen werk te voltooien. 

46 Wanneer de ziel dan de gehele weg heeft afgelegd, die voor haar als haar doel op aarde was 

uitgestippeld, zal zij in staat zijn op te stijgen naar het geestelijk tehuis, waar zij de voortzetting van die 

weg zal vinden, die haar zal voeren naar het eeuwig geluk, naar de boezem van de Heer. 
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47 Laat geen donkere of onduidelijke punten achter. U zult niet allen overtuigen, maar zelfs door de 

twijfel van de ongelovigen heen zult u vooruitgang boeken door hun gedachten te kennen om anderen, 

die u later zult ontmoeten, te overtuigen in de oorlog van het woord. 

48 Voorwaar, Ik zeg u: Mijn onderricht zal voor de mensen zijn als het ontwaken op een 

lentemorgen, als de dauw die de akkers vruchtbaar maakt ─ vandaag, terwijl de wereld een dor en droog 

doodsveld is. 

49 Ga naar iedereen in mijn naam. Wie zou de liefdevolle naam van Jezus kunnen weigeren, daar 

mijn offer voor allen was? 

50 Laat uw medemensen voelen, dat gij thans aan de voet van de berg zijt, wachtend op de 

verkwikkende onderrichting van uw Meester. Want mijn woord is leven voor uw ziel. 

51 Ik heb de tafel gedekt met witte tafelkleden en daarop de vruchten van de boom des levens 

gelegd, opdat uw ziel gesterkt moge worden. 

52 Het licht van de Heilige Geest verlost uw ziel uit de duisternis, want gij zijt afgedwaald, gij zijt 

afgedwaald, en gij zijt dood voor het leven der genade. 

53 U bent vervallen tot afgoderij, o geliefd volk, tot ongehoorzaamheid en tot ondankbaarheid. Gij 

hebt het licht verlaten en u tot de duisternis gewend; gij hebt u het witte kleed ontnomen, en in plaats 

van kristal hebt gij troebel water gedronken en er u mee vergiftigd. 

54 Ik ben mens geworden in het Tweede Tijdperk om jullie te leren liefhebben en vergeven, Ik ben 

gekomen om een voorbeeld te geven van nederigheid en zachtmoedigheid, als Meester gaf Ik jullie Mijn 

onderricht. Maar de tijden zijn voorbij, en jullie zijn in dwaling geraakt. 

55 O volk dat ik uit alle mensen heb uitverkoren! Ik zocht u en vond u in de catacomben, ik vond u in 

de woestijn, waar u de zeven zonden voedde. Vandaag kom Ik als de Goede Herder, Ik zoek jullie op alle 

wegen en paden en red jullie uit de afgrond. Gij hebt naar Mij geluisterd en Mij gevoeld en hebt van Mij 

alles ontvangen wat uw ziel ontbreekt. Ik heb u bewijzen van liefde gegeven, Ik heb u verlicht en van het 

Boek Mijner onderwijzing heb Ik u overvloedig voorzien. 

56 Kom, mijn volk, beklim de berg stap voor stap. Terwijl je klimt, zul je je in gemeenschap voelen 

met je Vader en zul je kunnen genieten van de vruchten van de boom des levens. Een bron met 

kristalhelder water stroomt van de top van de berg naar beneden om uw dorst te lessen. 

57 Israël van het derde tijdperk: jullie luisteren naar jullie Meester, die jullie instrueert en profeteert. 

Met welk doel, geliefde mensen? Zodat jullie, door Mijn Goddelijke genade, ontwaken uit de lethargie 

waarin jullie je bevinden. 

58 Wie ogen heeft, zal zien; wie hersenen heeft, zal denken, en wie oren heeft, zal zijn Meester 

horen. Jullie zijn degenen die Mijn wijsvinger heeft getekend: de doden aan wie Ik leven heb gegeven, de 

blinden aan wie Ik het zicht heb teruggegeven, de verdwaalden die Ik leid met Mijn licht en de 

schipbreukelingen aan wie Ik de reddingsboot heb getoond. 

59 Denk aan het feestmaal dat de Vader bereidde voor de "verloren zoon", die was omgekomen, 

gegeseld door wervelwinden en de beker der bitterheid drinkend. 

60 Voel Mij en laat Mij in uw hart wonen en tot u zeggen, zoals Ik tot Mijn discipelen zei in de 

tweede Era: "Neemt en eet, dit is Mijn lichaam." Evenzo zeg Ik tot u in deze Derde Era: "Neemt en eet, dit 

is Mijn Woord." 

61 Geliefde discipelen, het jaar 1950 nadert, wanneer ik niet meer in deze vorm tot jullie zal 

spreken. Maar met het oog hierop zeg Ik u dat gij Mijn woord in overvloed zult hebben ontvangen, en gij 

zult op weg gaan zoals uw Meester. U zult als een vuurtoren zijn voor de mensheid en overvloedige liefde 

schenken aan uw medemensen. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 187  
1 Kom en eet het brood van het eeuwige leven aan de tafel van de Meester. De engelen hebben 

het feestmaal bereid, en uw Vader ontvangt u allen. Eet en drink, maar waardeer de hemelse smaak van 

dit voedsel, en gedraag u niet als sommigen die aan mijn tafel gaan zitten, eten, drinken en dan weggaan 

zonder te beseffen bij wie zij geweest zijn. 

2 Het brood dat ik u vandaag aanbied, is hetzelfde brood dat ik u in de Tweede Era bracht. Zoek 

naar de betekenis in beide, en je zult ontdekken dat het dezelfde is, die van Mijn Goddelijke Liefde. 

3 Ik kom jullie verlossen, zoals Ik deed in het Tweede Tijdperk, en tot allen die Mij willen volgen, 

zeg Ik: "Neem je kruis op en volg in Mijn voetstappen". U weet goed dat het kruis bestaat uit 

nederigheid, liefde, barmhartigheid, verloochening en opoffering. Zij die het oppakken weten al welk pad 

ze moeten volgen. Ik heb niemand bedrogen door hem te zeggen dat Mijn pad bezaaid is met rozen. 

Want Ik wil dat Mijn soldaten Mij volgen uit liefde en geloof. 

4 Ik weet dat, nadat Ik Mijn kinderen de waarheid van Mijn Leer heb getoond, zij die Mij volgen 

trouw en oprecht zullen zijn in alle daden van hun leven. Onder Mijn getrouwen zullen geen betaalde 

dienaren zijn, maar alleen vurige discipelen en onbaatzuchtige volgelingen. 

5 Indien iemand dit werk verkeerd interpreteert en het voor oneigenlijke doeleinden gebruikt, zal 

hij zichzelf de naam van "verrader" geven, en zijn geweten zal zijn eigen rechter zijn. 

6 U hebt reeds een pijnlijk en droevig voorbeeld gehad in een van mijn discipelen van het Tweede 

Tijdperk, opdat gij het moogt vermijden en het niet om welke reden dan ook tracht te imiteren. Want het 

is niet juist dat iemand, nadat hij tot het getal van mijn getrouwe kinderen heeft behoord, moet 

vertrekken om zijn overtreding te verbergen die hem heeft bezoedeld ─ zoals Judas deed toen hij van het 

Laatste Avondmaal vertrok omdat hij begreep dat hij het niet waard was nog een ogenblik langer te 

blijven onder hen die weldra hun leven zouden geven om te getuigen van de waarheid die door de 

goddelijke Meester is geopenbaard. 

Zij die Mij toen volgden, deden dat uit liefde voor Mijn Zaak. Vandaag wil Ik dat jullie, die hier komen 

en verlangen naar Mijn leer, Mij eveneens volgen, maar niet gedreven door menselijke belangen of door 

een verkeerd begrepen vrees voor Mijn gerechtigheid. Ik wil dat alleen liefde voor uw naasten u daartoe 

inspireert, want in hen bemint en verheerlijkt u uw Vader en Schepper. 

7 Als ik zou willen dat angst u zou overtuigen, zou ik er alleen maar naar hoeven te verlangen, en 

dan zouden de krachten van de natuur al ontketend zijn, om u op deze manier te laten zien dat ik de 

Enige Machtige ben. Maar ik wil dat in ieder van jullie de verdiensten toenemen die door nederigheid, 

geloof en liefde zijn verkregen. 

8 Nu is een nieuwe tijd, en dat is de reden waarom jullie nu nieuwe leringen ontvangen. Want de 

gebeurtenissen van de vorige tijden, zoals zij de mensheid te wachten staan, zullen zich in deze tijd niet 

herhalen. Het zou zijn alsof de tijd heeft stilgestaan, en de mensheid dezelfde les herhaalt. 

9 Soldaten van Jezus ─ zo noem Ik jullie, omdat Ik Mijn Zaak aan jullie toevertrouw: Doorgrond mijn 

leer, opdat gij zeker zult zijn van deze waarheid. Wanneer gij dan vertrouwen hebt gekregen, mag gij niet 

in slaap vallen en de theologen mogen u niet in verlegenheid brengen met hun vragen, hoewel hetgeen 

ik u vandaag heb voorgehouden geen geheimen heeft. De geheime schatkamer is voor uw geest 

geopend, zodat gij uw Vader steeds beter leert kennen. Wat voor zin zou het hebben als ik met 

geheimen naar je toe kwam? Zou je deze geheimen openbaringen kunnen noemen? 

10 Ik beloofde u de Geest der Waarheid die tot u zou komen om u Mijn vroegere leringen uit te 

leggen; en nu kan Ik u zeggen dat Ik in dit Woord alles heb gebracht wat voor deze tijd bestemd is. 

11 Begrijp hoe je mijn discipelen kunt zijn door aandachtig naar mijn onderricht te luisteren, er 

grondig over na te denken en het later toe te passen. 

12 Mijn kinderen: terwijl jullie Mij herkennen aan Mijn woorden, herken Ik jullie aan jullie daden. 
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13 Samen zullen jullie mijn les beter leren. Het onderwijs is gedetailleerd, vol licht, want het is de 

liefde van de Vader zelf die uitstraalt in het woord. Daarom moet u al uw wil gebruiken om te bewijzen 

dat u goede discipelen bent. 

14 Jouw wereld is een woestijn, ik ben de oase. Jullie zijn dorstige dwalenden die tot Mij hebben 

geroepen en Mij al hun dorst naar gerechtigheid en liefde hebben gebracht. Ik heb u Mijn woord 

gezonden als zuiver en kristalhelder water. Af en toe was het als manna, maar altijd was het het voedsel 

dat je ziel sterkt op de lange en moeilijke tocht door de woestijn. 

15 Wanneer de tijd komt, zult gij de oase worden die schaduw, water en verkwikking geeft aan de 

lijdende zwerver. Met u zullen zij, die lijden, hun hart genezen, want ik verander u thans in genezende 

balsem. 

16 Nu is de tijd van het Licht, jullie zijn er allemaal mee bekleed. Dit licht zal de mens doen begrijpen 

dat er in hem een atoom van Goddelijkheid bestaat, dat de ziel is, waarvan de intelligentie, geleid door 

het geweten, hem naar vrede zal leiden. 

17 Deze gaven moeten hem bevrijden van de smartelijke genoegdoening en hem in staat stellen op 

te stijgen naar de rijken van volmaakte wijsheid. 

18 Door de eeuwen heen heb Ik velen van Mijn kinderen gezien die de genoegens die deze wereld 

biedt hebben afgewezen en de weg van Mijn Wet zijn ingeslagen om een spoor van geestelijke 

voorbeelden en suggesties voor de mensheid achter te laten. Deze schepselen, deze mensen, die evenals 

gij de aarde bewoonden en slechts kwamen om hun boodschap van liefde en troost te brengen, leven 

thans in de geestelijke wereld en genieten ware vrede. 

19 Ik vraag jullie niet om al jullie tijd aan Mij te wijden, want Ik heb jullie taken en 

verantwoordelijkheden op aarde gegeven. Maar je moet begrijpen dat het menselijk lichaam, waar je 

zoveel van houdt, slechts de mantel of het omhulsel van de ziel is. Het is het vlees waarin al het lijden 

ontwaakt. 

20 U hebt toegestaan dat dit vlees gevuld is met onvolmaaktheden en verleidingen die uw geest 

creëert wanneer u niet waakt en bidt. 

21 Ik weet: Zolang gij in deze wereld zijt, zullen uw harten en uw zinnen er naar neigen. Maar vecht 

tegen alles wat schadelijk, zinloos en immoreel is. Ik raad u niet aan u op te sluiten in kloosters en de 

wereld en uw omgang met uw naasten te minachten, want dat zou een miskenning zijn van uw liefde en 

uw dienst aan mijn Godheid. Streef er niet naar puriteins te zijn en vergeet dat het uw plicht is ook aan 

de wetten van de natuur te voldoen. 

22 Vervul de wetten waaraan de Schepper u heeft onderworpen. Sommige betreffen de ziel, andere 

het lichaam, en ik beveel u slechts datgene te verwerpen wat schadelijk, arrogant en huichelachtig is. 

23 O geliefde discipelen, die luisteren naar de onderwijzing van de Meester: zie hoe mijn woord de 

vermogens wekt die in jullie sluimerden. 

24 U kunt met recht zeggen dat dit reeds de laatste ogenblikken zijn van mijn aanwezigheid onder u 

in deze vorm. Het zijn kostbare ogenblikken, want als jullie er na mijn vertrek aan terugdenken, zullen 

jullie kunnen zeggen: "Wat een genade heeft de Heer ons geschonken!" 

25 Dus, geliefde discipelen, pas op dat je niet in verleiding komt. Houdt u niet bezig met dingen die u 

niet aangaan. 

Zorg ervoor dat de vergeestelijking in je terug te vinden is. Ik weet dat je strijd heet is, dat goed doen 

soms hard en bitter is. Daarom leer Ik jullie om eerst je naasten lief te hebben en te vergeven, en dan 

jezelf onder de mensheid te zenden. 

26 Word niet moe, want het werk voor de ziel zal nooit eindigen. Wat u thans een genoegdoening of 

een straf schijnt, zal uw ziel, wanneer zij ernaar streeft, als een beloning ontvangen; want zij zal nooit 

moe worden het goede lief te hebben en te zaaien. 

27 Gezegend is het bereid hart, want het is als de welriekende roos die haar geur afgeeft. Gezegend 

is de menselijke gedachte die tot Mij heeft kunnen opklimmen, want zij aanschouwt de geestelijke 
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schoonheden. Wie zijn ziel weet op te wekken, zal grote werken doen, en zijn geest zal een betere 

wereld vatten en scheppen. 

28 Ik heb jullie toegerust om te bouwen aan een wereld waarin het goede heerst. Want de mensen 

van deze tijd hebben met hun zonden op de een of andere manier bijgedragen tot de vernietiging van 

het edelste en hoogste dat in het hart van de mens kan bestaan - de geestelijke liefde. 

29 Streef niet zo naar je comfort. Geef die wens om je toekomst veilig te stellen op. Wees niet langer 

ontevreden. Wat verlang of verwacht je van deze wereld? Je hebt al eerbewijzen, pleziertjes en 

lofbetuigingen gehad. Sommigen hebben alles gehad, anderen veel. Toch vind ik u allen zonder goede 

werken. 

30 Vraag jezelf af of je rechtvaardig bent geweest voor jezelf. Je hebt intelligentie, je hebt verstand 

en vrijheid van wil. Jullie horen nu mijn woord, jullie kunnen jezelf geen onwetenden noemen. Jullie 

hebben geleerd Mij te zoeken in de oneindigheid, waar geen vormen zijn, want als God heb Ik ze niet. 

31 Ik ben in jullie zelf. Waarom zouden de mensen Mij altijd zoeken in dat blauw dat zij "Hemel" 

noemen? Ik kan je ook dit vertellen: ik ben voorbij die hemel. Zoek Mij met nederigheid en eerbied en Ik 

zal u toelaten diep door te dringen in Mijn wijsheid. Maar welk mens is in zijn geest doorgedrongen tot 

waar de kracht van God is? Niemand. Want niemand kent de weg of de ladder om Mij te bereiken, want 

de mens heeft niet geluisterd naar de stem van het geweten. 

32 De mens kent zijn wereld nog niet, de aarde, waarvan de aard nog vele verrassingen voor hem in 

petto heeft. En er zijn nog vele werelden zoals deze die je omringt. Maar als de schepping, die slechts een 

deel van Mijn werk is, niet bekend is, waarom zijn er dan mensen die beweren Mij door middel van hun 

wetenschap te kennen? 

33 Ik spreek tot de ziel die op een dag het ware pad zal bewandelen dat naar Mij leidt en Mijn 

Goddelijke Glorie zal aanschouwen. 

34 Wees nederige mensen, vol van begrip. Wees mensen van vrede. 

35 Jullie vragen Mij om Mijn genade over jullie uit te storten, omdat jullie weten dat Mijn woord de 

enige voeding is voor jullie ziel. Want het leven dat je leeft doet je van tijd tot tijd vallen. Gij hebt een 

bittere smaak in uw mond; daarom kom Ik tot u om u zoetheid en tederheid te geven in mijn woord en 

om uw dorst te lessen met mijn liefde die alles vervult. Maar er zijn oneindig veel hongerigere mannen 

dan jij. Daarom laat Ik jullie achter als vertrouwelingen van mijn openbaringen, opdat jullie mijn 

genadegaven met deze mensen mogen delen. 

36 Jullie moeten meesters worden, maar jullie moeten mijn laatste lessen in jullie hart prenten, de 

een na de ander. Je bent nog niet voorbereid. Als de Meester op dit ogenblik de meest gevorderde zou 

roepen om zijn plaats in te nemen en in zijn naam te spreken, zou hij zich daartoe niet in staat voelen, en 

zijn angst zou hem niet verlaten, noch zouden zijn lippen opengaan. 

37 Maar gij zult spoedig op deze wijze moeten spreken ─ na 1950, wanneer Ik Mijn woord heb 

teruggetrokken. Dan zul je al je angst moeten overwinnen en gebruik moeten maken van Mijn kracht om 

volledig in te gaan op de vervulling van je taak. Het zal niet meer dezelfde verrukking zijn die u tot nu toe 

hebt gekend, door middel waarvan Ik in deze tijd tot u heb gesproken. Het zal genoeg zijn als gij u vol 

geloof tot mij verheft en de stem van uw geest hoort, dan zal de bezieling in uw verstand zijn. 

38 U zult de scharen opdragen u te steunen met hun gedachten, toewijding en toerusting. Dan zult u 

erop toezien dat uw woord werkelijk de brenger is van goddelijke inspiratie. 

39 Zie hoe de vorm (van de aankondigingen) zal veranderen en alles eenvoudiger zal worden voor 

een betere begrijpelijkheid voor de mensen. Want de mens wil duidelijkheid hebben; hij wil zijn verstand 

niet langer vermoeien met het ontcijferen van lessen, die hij als onduidelijk beschouwt. Daarom maak ik 

mijn woord gemakkelijker te begrijpen in de laatste tijden van mijn aankondiging, opdat jullie geen 

fouten maken. 

40 Ook in het Tweede Tijdperk maakte de Meester zijn onderricht duidelijker in de laatste perioden 

(van zijn onderricht), want deze laatste lessen moesten al het eerdere onderricht begrijpelijk maken. 
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41 Tegen jou zeg ik: Ik wil dat al je daden een vonk van waarheid zijn. Want de leer die ik u heb 

gegeven is als kristalhelder water. Laat de mensen niets van Mijn Werk zien op een misleidende manier, 

want alles heeft een plausibele verklaring en een reden van bestaan. In alles wat je doorgeeft, moet er 

geen angst voor de wereld zijn. Zo zullen allen die hun medemensen hebben misleid met oneerlijke 

verkondigingen hun dwaling inzien, en alleen zij zullen in mijn dienst blijven die, met goede bedoeling en 

met goede voorbereiding, bereid zijn mijn waarheid, mijn liefde en mijn vrede aan de mensen te 

brengen. Waarlijk, Ik zeg u, het onkruid, dat in de harten groeit, zal van de vruchtbare akkers verwijderd 

worden. Alleen op die manier zal de mensheid het ware werk van de Heilige Geest herkennen. 

42 Jullie zullen al Mijn discipelen verspreid over de aarde vinden. Want iedereen die spiritueel is in 

zijn manier van leven en Mij aanbidt, is een spiritualist. 

43 De eenwording van de godsdiensten zal komen wanneer de geest van de mensen boven het 

materialisme uitstijgt, boven tradities, vooroordelen en fanatisme. Dan zullen de mensen zich geestelijk 

verenigd hebben in één eredienst: die van goedheid uit liefde tot God en de naaste. Wanneer dit 

gebeurt, zal de mensheid een periode van volmaaktheid ingaan. Daarom eis Ik van jullie dat jullie Mijn 

werk tonen door goede en eerlijke daden. 

Wees niet bedroefd dat je niet zult leven om de verwezenlijking van dit alles mee te maken. Maar in 

elk geval zult gij de voldoening hebben, dat gij met uw zaad hebt bijgedragen tot de vestiging van het 

Vrederijk, een zaad dat vrucht zal dragen in de harten van de volgende geslachten. 

44 Bereidt u voor, zaaiers op mijn akker, want de akkers zijn gereed om het zaad van mijn onderricht 

te ontvangen. 

45 De dag is niet ver meer, dat u massa's mensen u zult zien zoeken, die de zeeën oversteken, 

verlangend naar datgene wat de Meester u voor hen heeft gegeven. 

Dit continent zal hen verwelkomen met broederschap en vrede. De rassen zullen zich vermengen, het 

zal de vereniging van mensen zijn, omdat hun gewoonten en hun ideeën in elkaar zullen vervloeien; en 

dit zal een werkelijke en duurzame vrede brengen. Er zal een nieuwe wereld zijn. Degene die je op dit 

moment meemaakt is een voorbereiding daarop. 

De strijd moet lang duren om tijd te winnen, want de ideeën die nu de overhand hebben, kunnen niet 

in een ogenblik worden uitgewist. Er is een zekere tijd nodig tussen die twee werelden: Dat wat je nu 

meemaakt, dat moet verdwijnen, en dat van morgen, dat het zal vervangen. 

46 Je bent nog steeds in de moeilijkste tijd van de strijd. Daarom ben ik gekomen om jullie de weg te 

wijzen, zodat jullie die wereld van morgen kunnen aanschouwen. Ik geef u de nodige kracht om uw 

voornemen uit te voeren, en ik zegen de mensheid. 

47 Weest gezegend, want gij zoekt uw kennis te vermeerderen om het hoogste te ontdekken en gij 

verlangt helder te zien wanneer gij het geestelijke pad betreedt. Maar je zult mijn onderricht pas ten 

volle kunnen erkennen als je zo ver bent dat het verband dat je ogen bedekt valt. 

48 De mens is zelf verantwoordelijk voor zijn geestelijke achterstand. Want hoewel begaafd met 

verstand en geest, doet hij geen moeite om op te stijgen tot het niveau van het leven dat het zijne is. Hij 

laat zich gaan en geniet van de genoegens van het vlees, doodt zijn ziel, wordt ziek en sleept zich voort 

als een "verlamde" zonder ook maar de geringste wens te hebben om van zijn lijden genezen te worden. 

49 Mijn leringen en mijn offerdood hebben weinig bereikt. Want aan het einde der eeuwen zie ik 

met lede ogen aan dat de blinden (nog steeds) de blinden leiden, en de lammen de verlamden willen 

doen lopen. Ik zie dat de meeste mensen zwakke, maar zwakke wezens zijn, en dat komt omdat jullie niet 

willen leven zoals ik jullie heb geleerd. Je staat toe dat de hartstochten je overheersen en in je hart 

ontkiemen en je schaden. 

50 U bent begiftigd met grote kwaliteiten en toch maakt u er geen goed gebruik van. Ik heb het 

verstand en de wil bestemd ten dienste van de geest, opdat jullie meesters zullen zijn over jullie daden, 

over jullie leven en goede wetgevers, opdat jullie overwinnaars zullen zijn en de strijd zullen winnen in 

die strijd die jullie voeren tussen de geest en het vlees. Wanneer jullie dit bereiken, zullen jullie goede 

profeten zijn die de massa's zullen leiden ─ de mensen van goede wil. Dan zullen jullie de strijd niet 
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vrezen omdat jullie jezelf verslagen hebben. Jullie zullen je sterk voelen en naar elkaar kijken met respect 

en liefde ─ zelfs de ondergeschikte wezens, die kleine broertjes van jullie die dan jullie vrienden zullen 

worden. 

51 Denk niet dat de profeten van de oudheid, die u "grote mannen" noemt en die de bevrijding 

bereikten, sterk en verheven waren alleen omdat zij voorbestemd waren dat te zijn. Zij waren zo omdat 

zij vochten en de ware tempel van vrede en liefde bouwden. Maar zij die de grootste moeite doen om de 

waarheid te bereiken, lopen ook het gevaar aan dwalingen ten prooi te vallen. Toch onderscheidden zij 

door hun geestelijke verheffing het goede van het kwade, en zij verwierpen iedere vijand, waardoor zij 

bereikten dat het licht dat in hen was, zou zegevieren. 

52 Dit levensbeginsel dat in u is ─ dit licht komt van mijn Goddelijke Geest, en ieder mens bezit het 

zonder te begrijpen wat het waard is. Daarom heeft hij deze schat veracht, en, hoewel begiftigd met 

grote kwaliteiten om onsterfelijk te zijn, berooft hij zichzelf daarvan, doodt hij zichzelf vrijwillig en 

verliest hij zijn kracht. Ik sta hem toe de gevolgen van zijn dwaling te voelen en te kennen, opdat hij 

daarna, door zijn inspanning en ervaring, zijn waardigheid kan herwinnen en de vervulling en de 

vreugden van de geest kan zoeken, en de voorbijgaande genoegens voor altijd achter zich kan laten. 

53 Wat is er nodig om altijd volgens mijn wetten te leven? Om gebruik te maken van jullie kracht en 

energie, om als mijn ware discipelen te werken aan het verslaan van de duistere krachten die de wereld 

hebben overgenomen. 

54 Ik wil dat jullie Mijn waarheid begrijpen en dat jullie begrijpen dat Ik geen mysteries of geheimen 

voor jullie heb ─ dat als jullie je in deze tijd voorbereiden, jullie tot ware aanbidding voor Mijn 

Goddelijkheid zullen komen. 

Jullie zeggen dat jullie de wet gehoorzamen en in Mij geloven, maar jullie werken zeggen het 

tegendeel. Vandaag leren jullie slechts over Mijn wil en Mijn verordeningen, maar de dag zal komen 

waarop jullie zullen worden toegerust. Dan zal Ik u deelgenoot maken van Mijn heerlijkheid, Ik zal een 

verbond met u sluiten, en er zal vrede zijn in deze wereld. 

55 Op dat moment zullen jullie Mij erkennen als de enige Heer, en zullen jullie elkaar liefhebben als 

broeders en zusters, zonder enige voorkeur. Maar als jullie vandaag Mijn ware discipelen willen zijn, is 

het niet nodig dat jullie de aarde verlaten om je sterk en zuiver te voelen. Reeds in deze wereld die gij 

bewoont, zult gij mijn beloften in vervulling zien gaan, want alles zal geschieden. 

56 De tafel is gedekt. Ga zitten, neem jullie plaatsen in, laat Mij jullie leiden en dienen. Neemt met 

Mij van het brood der waarheid, laat u verlichten door het licht der liefde, en zingt lof tot uw God. 

57 Hoor welke prachtige harmonie er weerklinkt. Laat uw liefdeslied weerklinken in de hemel, en 

laat de stemmen van de engelen zich verenigen met de uwe. 

58 Geef Mij uw lijden, geef Mij uw moeilijkheden, en wees er niet langer aan gewend. 

59 Zoals jullie op dit moment bij Mij zijn, zo zal de mensheid tot Mij komen volgens Mijn Wil; Ik 

wacht op hen. Wees oprecht waar gij ook gaat, opdat Mijn Leer niet wordt aangevallen, maar door allen 

wordt erkend om de vruchten die zij voortbrengt. 

60 Mijn goddelijk woord weerklinkt in je geest nog sterker dan in je gehoor. Ik geef jullie mijn 

onderricht, zodat jullie morgen meesters kunnen zijn. Maar het is noodzakelijk dat u het grondbeginsel 

van mijn leer kent om erover te kunnen spreken, en dat grondbeginsel is de liefde. Bovendien zeg ik u 

dat het niet voldoende is dit grondbeginsel alleen te kennen ─ men moet het bezitten, het voelen. Hoe 

kun je over liefdadigheid spreken als je die niet voor je medemens hebt gevoeld? 

61 Als Ik in Mijn onderricht dikwijls het woord "liefde" herhaal, dan is dat omdat Ik daartoe 

gemachtigd ben; want Ik heb u waarlijk lief. 

62 Ik heb jullie gezegd, discipelen, dat jullie morgen meesters zullen zijn. Dit zal gebeuren als je je 

naaste liefhebt. 

Zie hoe mijn woord u beetje bij beetje gladstrijkt als een fijne beitel ─ de ene keer raakt het uw 

waarnemingen, de andere keer de snaren van uw hart, of over uw geest, zodat het licht ervan u kan 

verlichten. 
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63 Zo spreek Ik tot uw menselijk deel om het gehoorzaam en toegewijd te maken aan uw geest, die 

in waarheid de stappen van de mens op aarde moet leiden. Hij is het die de kracht en het licht bezit om 

dit te doen. 

64 Vandaag zie ik de mens stilstaan op het spirituele pad. Hij heeft de paden van wetenschap, macht 

en hartstochten bewandeld. Denk je dat hij de brandstapel van de oorlog zou hebben aangestoken als hij 

niet was gestopt in zijn spirituele ontwikkeling, wat betekent dichter bij liefde, goedheid en waarheid te 

komen? 

65 De tijd van de vergeestelijking is gekomen, en als de mensen zich zouden verzetten om mijn licht 

te zien, zouden zij ten prooi vallen aan dwaling, want zelfs de natuur zal manifestaties voortbrengen, die 

zij dan niet zouden kunnen begrijpen. 

66 Volg Mij niet uit vrees voor Mijn gerechtigheid, noch uit plichtsbesef. Welke verdienste zou je 

werk hebben als je het niet vrijwillig deed? Je weet dat je tot Mij moet komen door je eigen verdiensten. 

Je hebt de wereld en haar genoegens al gekend, en die hebben je alleen maar zwak gemaakt en je ziel 

overschaduwd. Maar vergis u niet door te denken dat ik u ook de goede en rechtvaardige daden ontzeg 

waartoe gij op aarde verplicht zijt, en die gij voortdurend nodig hebt. 

67 Ik hou van jullie allemaal en verdeel jullie niet in rassen. Maar zolang de mens zichzelf niet 

begrijpt als een geestelijke ziel, maar slechts als een mens, zal hij zichzelf hoger achten dan zijn 

medemensen, en zullen tweedracht en oorlog blijven bestaan. 

68 De universele taal van mijn woord, waarvan de essentie liefde is, zal door alle mensen gehoord 

worden, en het zal het zijn die hen verenigt met elkaar en met hun Vader. 

69 Ontwaak, o volk, want uw strijd zal beginnen na het jaar 1950, wanneer mijn woord zal eindigen 

door deze stemdragers. Maar u en uw kinderen, en later hun kinderen, zullen mijn Leer onuitwisbaar 

maken in het hart van de mensheid. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 188  
1 Kom naderbij, geliefde discipelen, hier is de Meester. Jullie kennen Mij door de betekenis van 

Mijn woord, Ik ken jullie door jullie daden. 

2 In de wereld zullen Mijn discipelen gekend worden aan de zuiverheid van hun werken en 

wanneer zij tot Mij komen na hun plichten goed vervuld te hebben, zal Ik tot hen zeggen: Gij zijt waarlijk 

Mijn discipelen, omdat gij gedaan hebt wat Ik u geleerd heb. 

3 Streef naar vergeestelijking, want dat betekent de bevrijding van de ziel. Pas u aan mijn wetten 

aan, die liefdevol en onfeilbaar zijn, en laat ze uw leven beheersen, want alles wat u omringt, materieel 

of geestelijk, leeft binnen het kader van mijn wet. 

4 De mens, die een volmaakt werk in de schepping is, moet leven naar de genade die de Schepper 

in hem heeft gelegd. 

5 Ik zeg u niet u af te wenden van de plichten van deze wereld, die door Mij zijn ingesteld voor uw 

behoud, voldoening en volmaaktheid. Wees evenwichtig en rechtvaardig, en geef uw ziel en lichaam wat 

nodig is. 

6 Ik heb de mens vanaf het begin vrij geschapen, maar zijn vrijheid is altijd vergezeld geweest van 

het licht van het geweten. Toch heeft hij niet geluisterd naar de stem van zijn innerlijke rechter en is hij 

afgeweken van de weg van de Wet, totdat hij die moorddadige, bloedige en monsterlijke oorlogen heeft 

veroorzaakt waarin het kind tegen de vader in opstand is gekomen, omdat hij zich heeft afgekeerd van 

elk gevoel voor menselijkheid, barmhartigheid, eerbied en spiritualiteit. 

7 De mensen hadden reeds lang geleden vernietiging en oorlogen moeten vermijden om zich een 

smartelijke plicht tot boetedoening te besparen. Weet, dat indien zij er niet in slagen zich goed te 

reinigen voordat zij tot Mij komen, Ik hen weer naar dit dal van tranen en bloed moet zenden. Want zij 

die in strijd met de volmaaktheid leven, zullen niet tot Mij kunnen komen. 

8 Hoe kon dit woord de mensheid bereiken? Op de manier waarop ik het in het verleden heb 

gedaan: door boodschappers, profeten en discipelen. 

9 Ik bereid jullie in deze tijd voor om mijn leringen en openbaringen alle plaatsen op aarde te laten 

bereiken. 

10 Als je vandaag nog onbekend bent, zul je morgen bekend zijn. De taak van de nieuwe apostelen 

zal zijn de moraal in deze mensheid te herstellen. Deze strijd zal hevig zijn. 

11 Bid altijd dat je kracht krijgt. Wees energiek, opdat u de volmaaktheid bereikt. Kijk uit, want het 

beest van het kwaad wacht op de ziel in duizend vormen. 

12 Ik laat Mijn woorden in je hart vallen als dauwdruppels die het leven geven. Maar als jullie alles 

konden begrijpen wat ik jullie vertel, hoe duidelijk zouden jullie dan de weg zien! Ik laat vrede en Mijn 

licht in jullie gedachten stromen, want door deze zullen jullie Mij ook bereiken. 

13 Luister naar het onderricht dat de Meester u geeft in geestelijke taal, in de universele taal van de 

liefde die de mensen nader tot hun Schepper brengt. 

14 Mijn woord is als een nieuwe dageraad van vrede voor uw ziel, als een lichtstraal die uw pad 

verlicht. Je hebt deze stem vaak gehoord, en beetje bij beetje begrijp je wat hij zegt. 

15 Ik manifesteer Mij thans in de gehele mensheid, want het is nu de tijd voor de gehele wereld om 

de vergeestelijking te leren kennen, de tijd van de geestelijke gemeenschap. De Christus van liefde stort 

zich nu op zijn kinderen, opdat zij hun verlossing zullen bereiken. 

16 Er zijn velen die - zonder Mij gehoord te hebben zoals jullie op dit moment - hetzelfde doel 

nastreven waarnaar jullie streven, omdat zij voelen dat de tijd van strijd van de geest om gemeenschap 

met zijn hemelse Vader is gekomen. 

In het Tweede Tijdperk heb Ik jullie doen inzien dat er een periode zou komen waarin de mens de 

mentale dialoog zou kennen en ontwikkelen, en hij zou Mijn wijsheid ontvangen door intuïtie en 

inspiratie. Toen kwam een Farizeeër tot Mij en zeide tot Mij: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, gelijk Hij 
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is; indien Gij door den Vader gezonden zijt, zeg dan, gelijk de Vader is. Maar ik antwoordde hem aldus: 

"Wie de Zoon kent, kent de Vader, want van Hem kom ik." 

17 Echt, ik ben altijd een man geweest. Maar om Mij te voelen, is het nodig dat je je niet laat leiden 

door de instincten van het lichaam. Wanneer de mens ontwaakt en op onderzoek uitgaat naar wat ik 

hem heb geopenbaard, zal hij de zin van het leven kennen en de zending die daarin ligt besloten. Pas dan 

zal hij geen pijnen en bezoekingen meer voelen, omdat hij zijn vermogens en zintuigen in dienst van de 

geest heeft gesteld. 

18 Daar het leven van Jezus, de Nazarener, aan allen bekend is, hebt gij een voorbeeld, opdat gij een 

weg moogt volgen, waarin gij nimmer zult vergaan. "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, Ik ben 

het weefsel van de wereld die jullie bewonen en de lucht die jullie inademen. Ik ben de kracht die de 

mens doet opstijgen naar een hoger leven, van waaruit hij alles wat hem omringt ziet, begrijpt en voelt. 

Want deze wereld is niet alleen een tranendal, zij is ook, al is het maar tijdelijk, de plaats waar je 

bevrediging, vreugde en vrede kunt hebben. 

19 Ken Mij, en jullie zullen jezelf kennen. 

20 Je ziet hoe mensen door deze wereld zijn gegaan, altijd zichzelf zuiverend door pijn. Dit komt 

omdat jullie niet hebben geweten hoe jullie dichter bij Mij konden komen, hoewel jullie altijd Mijn Licht 

hebben gehad dat jullie spreekt over de vergankelijkheid van dit leven en de onsterfelijkheid van de ziel. 

Daarom spreek Ik vandaag tot jullie in geestelijke termen, gebruik makend van jullie menselijke taal om 

Mijzelf verstaanbaar te maken. 

21 Als toehoorders hebben jullie het begrepen en zijn jullie verder gekomen, want jullie horen deze 

manifestaties en beleven ze niet meer alleen in jullie aardse deel van zijn, dat wil zeggen uiterlijk, maar 

jullie doorgronden ze in het verlangen naar hun essentie. Jullie horen niet meer het geluid van de stem 

van hem door wie Ik tot jullie spreek, want de goddelijke klank van mijn woord heeft weerklank 

gevonden in het binnenste van jullie ziel en hart. 

Dit is een andere transfiguratie van Mijn Goddelijkheid; want Ik, het "Woord" van de Vader, door Mijzelf 

op zo'n manier te openbaren, laat jullie verstand, dat beperkt is, communiceren met het onbeperkte 

verstand van de Vader. 

22 Uw ziel, vereerd in het ontvangen van Mijn genade, zegt Mij: "Heer, U komt tot ons hart als een 

ware adem van liefde". 

23 Voorwaar, ik zeg u, als u mijn leer eenmaal op deze manier begrijpt en naleeft, zult u spiritualiteit 

bereiken omdat u ijdelheden en zinloze bevredigingen zult opgeven om het Hemelse Concert te horen. 

24 Denk goed na over alles wat ik je zeg. Bedenk hoe de wetenschappers, toen zij het menselijk 

lichaam bestudeerden, zich verwonderden over de volmaaktheid ervan. Maar als dat lichaam, dat in dit 

leven een vergankelijk wezen is, al zo'n wonderbaarlijke volmaaktheid bezit, kunt u zich dan de 

heerlijkheid voorstellen van de geestziel, die van nature onsterfelijk is? 

25 Verwonder u slechts over de onmetelijkheid van de zee, over de afmetingen van uw planeet, om 

de betekenis van uw wezen meer te waarderen dan al deze wonderen, want u bezit een ziel die u in een 

oogwenk over deze grenzen heen kan voeren, en aan wie, wanneer zij gezuiverd is en in het rijk van de 

Vader vertoeft, alle werelden zullen worden getoond. 

26 Hij die Mij gehoord heeft, verliest de vrees om naar zijn oorsprong terug te keren; en zelfs al 

beschouwt hij zichzelf slechts als een atoom te midden van de schepping, toch voelt hij de innerlijke 

gelukzaligheid van het bestaan omdat hij een kind is van de Hemelse Vader. 

27 Wanneer je deze wereld verlaat, zul je zijn als een dauwdruppel die alles wat geschapen is, blijft 

bezielen. Ik zeg u: God, de Oneindige, de Eeuwige, is in de hele schepping, is de essentie die alles bezielt. 

In de schepselen ziet Hij al de schoonheid van Zijn werk en Hij ervaart de zaligheid die bestaat in de 

vruchten van Zijn inspiratie; want alles spreekt van Hem, alles verheerlijkt Hem en bewijst Hem eer. 

28 Hij is in elke manifestatie van het leven, omdat Hij de oorsprong is van al wat bestaat. Denk 

erover na, en je zult begrijpen dat er geen dood is. 



U 188 

93 

29 Dit is de les van deze dag, een les die, zoals alles wat Ik jullie heb gegeven, naar Mijn wil zal 

worden opgeschreven in dat boek dat de erfenis zal zijn voor de komende generaties: Het Derde 

Testament. 

30 Nu is de derde keer dat je een stap vooruit zet. De tijd dat jullie Mij zochten door middel van 

symbolen is voorbij. Nu begint er een nieuw tijdperk voor jullie ogen, maar geen nieuw pad. Ik ben niet 

gekomen om uw zaad te vernietigen, noch om u met vreemde woorden in verwarring te brengen. Ik zeg 

u niet de geestelijke boodschap te ontkennen die ik u in het verleden heb nagelaten. Ik zet slechts het 

onderricht voort dat ik begonnen was en dat ik in zijn tweede deel had verlaten. 

31 In die tijd, toen Christus in de volheid van Zijn menselijk leven verscheen om de mensen de komst 

van het Koninkrijk Gods aan te kondigen, verbaasde Hij zich over het volk dat riten en ceremoniën vierde, 

reden waarom Hij hun zei de Wet niet te vergeten om de tradities te volgen. Maar daarna heb Ik met 

Mijn woorden en werken alle overbodige vormen van aanbidding verworpen en in hun harten alleen de 

Goddelijke Wet achtergelaten. 

Niemand kan zeggen dat Jezus de wet van Mozes verloochende, want met Mijn Leven, Mijn Werken 

en Mijn Bloed heb Ik u geleerd die te vervullen. Maar Ik onderwees u ook nieuwe lessen die in 

overeenstemming waren met de tijd waarin Ik kwam en die in harmonie waren met uw geestelijke 

ontwikkeling. Dit was het tweede deel van het grote boek van Mijn wijsheid. Ik heb jullie een zuiverder 

vorm van bidden geleerd, opdat het jullie liefde voor God en jullie naaste zou doen opbloeien. 

32 In die tijd, herkende je Mij als liefde. Ik liet u de reden van mijn komst weten, Ik openbaarde u het 

geestelijk leven, Ik kondigde u mijn wederkomst aan, de nieuwe tijd, en Ik liet u voorbereid achter, opdat 

gij, wanneer de tijd gekomen was, mijn derde les zoudt kunnen ontvangen, het derde deel van dat boek, 

dat thans voor uw geest geopend is. 

33 Ik keerde terug tot de mensen te midden van oorlogsberichten, gebeurtenissen en tekenen 

waarmee Ik Mijn komst voorspelde. Toch hebben de mensen Mij niet gevoeld. 

34 Te midden van deze stilte, deze armoede, deze uithoek van de aarde, laat Ik thans mijn woord 

klinken door de menselijke geest, roep de mensen op, wek hen op tot een nieuw leven, vernieuw hen 

door mijn overtuigende en liefdevolle onderricht, wek in hen hun sluimerende vermogens om hen op te 

wekken tot de wegen van het volgen van hun Meester. 

35 Ik moet u zeggen dat ik u in deze tijd meer in godsdienstig fanatisme en afgoderij heb 

aangetroffen dan in enige voorgaande tijd, en tegelijkertijd uw zielen armer aan deugden dan ooit 

tevoren. Nu vraag Ik u, nadat gij Mij jaar na jaar door middel van deze verkondiging hebt gehoord: Wie 

voelt dat Ik zijn levensbeginselen heb vernietigd? Wie voelt zich verward of ziet zijn christelijk geloof 

vernietigd? Waarlijk, Ik zeg u: Ik heb u slechts herinnerd aan hetgeen Ik u in het verleden heb 

geopenbaard, omdat gij het vergeten of verdraaid hadt. Wat de mensen voor u verborgen hielden, heb Ik 

aan het licht gebracht, en wat in Mijn geheime schatkamer bewaard werd, heb Ik u geopenbaard. Dit 

tijdperk is dat van de geestelijke vrijheid. De mensen zijn verlicht door hun geest en zullen de veilige weg 

weten te kiezen. 

36 Mijn straal en mijn geestelijke boodschappers zijn doorgedrongen in een atmosfeer waarin de 

duistere moerassen van materialisme en zonde drijven. 

37 Jullie hebben op deze ogenblikken nagedacht en jullie erkennen dat jullie waarlijk geen andere 

God aanbidden dan degene die jullie voorheen aanbaden ─ dat niemand de deuren van jullie hart heeft 

gesloten voor Maria, Maagd en Universele Moeder ─ dat deze Leer jullie geloof heeft versterkt en jullie 

kennis van het eeuwige leven van de geestesziel heeft vergroot, en dat Ik in jullie ziel met het licht van 

Mijn Woord die opperste geboden heb geschreven om je naaste lief te hebben als jezelf en om elkaar lief 

te hebben. 

38 Ik ben alleen gekomen om uit jullie harten te verwijderen wat schadelijk is ─ dat wat jullie niet in 

staat stelt om vooruit te komen. Daarom zeg Ik jullie steeds weer, dat Ik jullie geestelijke vrijheid heb 

geschonken, opdat jullie Mij zouden vinden en voelen op elk moment en op elke plaats, en in plaats van 

aan de wereld te vragen wat zij jullie niet kan antwoorden, vragen jullie geestelijk aan jullie Vader en 
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ontvangen uit Zijn barmhartigheid het brood van de Geest. Indien gij dus uw God hebt beledigd in de 

persoon van uw broeder, moet gij hem vergeven als hij u heeft beledigd, of zijn vergiffenis vragen als gij 

hem hebt beledigd, en ik zal u vergeven. Want iemand die jij niet beledigd hebt, kan jou geen vergiffenis 

schenken voor het kwaad dat jij een ander hebt aangedaan. 

39 Discipelen: Daar gij niet meer verbaasd zijt, dat Ik in deze tijd tot u gekomen ben, verwondert het 

u ook niet meer, dat de geestenwereld zich onder u bekend maakt. 

40 Vanaf het begin van de evolutie van de mensheid heeft de Vader de manifestatie van geestelijke 

wezens beloofd als een bewijs en openbaring van het bestaan van die wereld, dat leven. Waarlijk, Ik zeg 

u dat die wereld, volgens Mijn Wil, altijd in vereniging met de mens is geweest. 

In het begin van jullie evolutie verbood Ik de mens om zich tot de geestelijke wezens te richten, 

omdat de tijd daarvoor nog niet gekomen was. Noch de geïncarneerde, noch de ontlichaamde waren 

voorbereid op deze communicatie. 

41 Elia in dit Derde Tijdperk, de wegbereider van Mijn komst, is degene aan wie Ik de sleutel gaf, 

opdat hij de deuren van de geestelijke wereld van licht zou openen, zodat haar bewoners toegang 

zouden krijgen tot de stoffelijke wereld, zoals Ik de mensen toegang gaf tot het hiernamaals, en er dus 

toenadering, harmonie en liefde zou zijn tussen de twee. 

42 Reeds voordat mijn stem de tijd voor deze mededeling vaststelde, waren er op aarde 

ongehoorzame, nieuwsgierige en ongeduldige mensen, die, het verbod negerend, de wegbereiders 

werden van een ander soort mededeling, waarin duistere en verwarde wezens zich kenbaar maakten, 

omdat zij daar door mijn goddelijkheid niet voor bestemd waren. 

43 Mijn werk is anders; pas toen ik jullie voldoende bekwaam en bewust achtte om deze leringen te 

ontvangen, bracht ik jullie deze grote instructie ─ een van de grootste die ik aan deze wereld heb 

gegeven, opdat jullie door middel van de geest zouden leren zien, vragen te stellen, te begrijpen en te 

ontdekken. Maar toen Ik deze horizon voor u opende, leerde Ik u een wet die u verbiedt te pochen en 

handel te drijven met deze gaven, of ze te misbruiken. 

In deze tijd, waarin gij tot mijn Leer bent doorgedrongen, hebben sommigen angst gevoeld, anderen 

achterdocht, sommigen zelfs ontzetting, en er zijn er ook geweest die schrik voelden bij het woord 

"geest", zonder te bedenken dat zij er een in zich hebben die hun is gegeven door de Schepper, die ook 

geest is. Wie heeft je die angst ingeprent? Wie heeft je een afkeer van de geest gegeven? Hebt gij er niet 

aan gedacht, dat dat lichaam of dat lijk, waarvan gij zoveel houdt, slechts stof is, dat tot de aarde zal 

wederkeren, en dat gij slechts in de geest voor een eeuwigheid zult voortleven? Wat ga je doen als je je 

in deze toestand bevindt? Zullen jullie dan vluchten voor jezelf? 

44 Om u bij uw zending te helpen, schenk Ik u de nodige tijd voor uw studies; en om u verlichting te 

geven in uw onderhoud en uw ontberingen, zend Ik u geestelijke dienaren, echte engelen van 

barmhartigheid, licht en vrede. Vertrouw erop dat deze mededeling niet door menselijke wil tot stand 

komt, maar door Goddelijke inspiratie. 

45 Verwar deze mededelingen niet met die welke de mensen uit eigen wil voortbrengen - sommigen 

gedreven door wetenschap, anderen door nieuwsgierigheid, weer anderen door bijgelovige opvattingen. 

46 Als u uw aandacht hierop richt, zult u ontdekken dat deze twee soorten inspiratie in de mensheid 

aanwezig zijn geweest vanaf de eerste mens, die, naast de stem van zijn Heer die hem de weg naar het 

licht wees, ook een andere stem hoorde die hem aanzette tot ongehoorzaamheid en hoogmoed. Kent gij 

dan de strijd van de mens onder de invloed van deze twee krachten, die van het goede en die van het 

kwade. Zoals de mens sindsdien de wet van de natuur kent en zich verlicht voelt door het licht van de 

Geest, zo heeft hij sindsdien ook de verleiding der verzoekingen gevoeld. 

47 Ik zeg u dit om uw geloof en uw kennis te versterken. Heb geen gebrek aan eerbied voor Mijn 

geestelijke boodschappers of gezanten, want als gij de verheven genade zoudt kunnen aanschouwen 

waarmee zij bekleed zijn, zoudt gij bekennen dat zelfs Salomo, in de luister van zijn troon, niet de 

majesteit van deze dienaren bezat. 
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48 Wat zouden de volkeren, die doodbloeden en omkwamen door pest en hongersnood, zeggen als 

die wereld van vrede en barmhartigheid zich onder hen vertoonde en zij haar stem van troost en liefde 

konden horen? 

49 "Fluidum" noemt u de kracht waarmee deze wezens uw lichamelijke of zedelijke gebreken 

genezen. En inderdaad, in die vloeistof zit de genezende kracht. Het is hetzelfde waarmee Jezus de 

blinden hun gezichtsvermogen teruggaf, de lammen hun mobiliteit, de stommen hun spraak. Hij genas er 

de melaatse mee en wekte de doden op. 

50 Niemand (van jullie) komt in mijn aanwezigheid. Maar als iemand als reine binnenkwam, zou hij 

niet verontreinigd van deze weg vertrekken. 

In deze tijd, toen Elia volgens Goddelijk bevel de poorten van gene zijde voor de mensen opende, zal 

ik de mensen doen begrijpen, dat dit verkeer geen snoodheid was van hen, die het beoefenden, maar 

een genade, die de Vader voor de mensen van die tijd bestemd had en die de voorloper zal zijn van de 

dialoog van geest tot geest na het jaar 1950, wanneer die genade weer aan u zal worden onttrokken. 

51 Train uzelf, opdat gij later niet ten prooi valt aan bedrog, aan misleiding, want Ik heb nog vele 

lessen voor u bestemd om u die te openbaren. Laat uw verbeelding geen valse openbaringen of 

ingevingen voortbrengen. Uit de hemel zal het licht komen tot de voorbereide mens, zodat hij tot zijn 

naaste kan spreken met Mijn waarheid. 

52 De tijd is nabij dat de mensen wapens, machtswellust en vijandschap zullen verwerpen en naar 

het geestelijke zullen streven, en dat er onder de massa's apostelen zullen verschijnen wier woord zal 

worden gehoord en wier spoor zal worden gevolgd. Dit zal zijn in de tijd van de oorlog van ideologieën, 

religies en wereldbeelden. 

53 Die strijd zal enorm zijn, verschrikkelijker dan die, welke veroorzaakt werden door de aanspraken 

op aardse macht. Want de vrede zal uit de harten wijken, het denken zal verduisterd worden door de 

duisternis van het fanatisme, en de stem van het geweten en de rede zal niet meer gehoord worden. Het 

fanatisme zal tot op de bodem worden aangewakkerd en zijn krachten vermenigvuldigen, kerken 

oprichten en een show van zichzelf maken. Sommigen zullen omkomen, zich vastklampend aan hun 

afgoden, maar anderen zullen hun ogen openen voor het licht en uit deze afgrond worden gered. 

54 Vandaag lijken al deze profetieën u ver weg, maar hun vervulling is nabij. De ogen der mensen 

zullen de afgoden, de valse goden, en de grote kerkgebouwen, die de trots en pracht van de kerken 

waren, van hun voetstukken zien vallen. Maar het is niet de bedoeling dat jullie diegenen die liegen 

publiekelijk ontmaskeren; die taak zal door anderen worden vervuld. U zult worden voorbereid met het 

woord, het hart en de geest, zodat uw geest met ware liefde kan werken aan de redding van deze 

mensheid. 

55 Vlucht niet voor de orkaan die is losgebarsten en zoek geen catacomben om u te verbergen, maar 

blijf kalm te midden van de orkaan. Dan zult gij de mensen uit hun lethargie zien ontwaken en 

vergelijkingen zien maken tussen de verschillende godsdienstige gemeenschappen. En dan, wanneer zij 

menselijke onvolmaaktheid in allen ontdekken, zullen zij vragen: "Wat is Spiritualisme?" Laat dan mijn 

afgezanten en apostelen, zonder poeha of godslastering, zonder enige vorm van opschepperij, wijzen op 

de oprechtheid, de eenvoud en het licht van deze leer, en de wereld zal buigen, overtuigd van haar 

waarheid. 

56 Er zullen hevige geschillen zijn, jullie zullen vervolgd en belasterd worden. U zult overal 

tegenstand ondervinden en soms ook serieuze en goed onderbouwde argumenten. Maar je moet je niet 

laten imponeren door de woorden van mensen. Want indien zij niet gegrondvest zijn op werken der 

waarheid, zullen zij slechts loze woorden zijn. 

57 Als jullie op Mij vertrouwen en je voorbereiden, zal Ik jullie niet alleen laten. Ik zal door uw mond 

spreken, en gij zult de werken kennen die Ik door uw bemiddeling doe. 

58 De mensheid zal de ware weg beginnen aan te voelen en Mij zoeken, zoals Ik heb verwacht ─ met 

de geest. Ieder die erkent dat hij de Vader in zijn hart draagt, zal onmiddellijk ophouden de vijand te zijn 
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van zijn eigen broeder en naaste. Dan zullen vergeving, verzoening, liefdadigheid en broederschap hun 

intrede doen. 

59 Dan zullen de mensen kunnen zeggen dat zij Jezus hebben gezien, dat Hij van Zijn kruis is 

neergedaald om de wereld te zeggen: Het bloed dat Ik voor uw verlossing heb vergoten, is opgehouden 

te vloeien. Hier ben ik, voor altijd bij je. 

60 Mensen, Ik heb in Mijn manifestatie de goeden en de slechten ontvangen, mensen van allerlei 

soort ─ zij die Mij liefhebben en anderen die Mij de rug hebben toegekeerd. Want allen zijn Mijn 

kinderen, allen heb Ik gelijkelijk lief, en allen zullen Mij evenzeer liefhebben en dienen. 

61 Vandaag kom ik jullie allen verenigen, want mijn bloed vergoten in het tweede tijdperk was niet 

genoeg voor jullie. Want jullie waren niet in staat om het werk van broederschap en liefde te voltooien 

dat mijn Leer jullie leerde. 

62 Wanneer zul je ervan overtuigd raken dat je alleen in de vervulling van mijn wet gezondheid, 

geluk en leven kunt vinden? Je erkent dat er in het materiële leven principes zijn waaraan je je moet 

houden om te overleven. Maar u bent vergeten dat er in het geestelijke ook wetten zijn die moeten 

worden nageleefd, opdat de mens de fontein van het eeuwige leven kan genieten die in het Goddelijke 

bestaat. 

63 In die tijd zullen de hoogmoedigen en de dwazen, de gematerialiseerden en de ongelovigen Mij 

moeten horen, en Ik zal opnieuw zaaien in hun harten, die als dorre grond zijn geweest voor Mijn zaad, 

totdat er bloemen ontspruiten uit de rotsen. 

64 Op elke ziel zal ik de fontein van mijn genade uitgieten tot ze gezuiverd is. Maar het zal niet 

langer het water van de Jordaan zijn, maar het licht van Mijn genade, van Mijn gerechtigheid, dat, 

wanneer het die ziel raakt, haar wakker zal schudden om de stem van haar geweten te horen, dat haar 

zal brengen tot gebed, tot bekering en tot vernieuwing. 

65 Ik vervul nu wat ik jullie in het tweede tijdperk heb beloofd. Ik kondigde het u aan toen Ik u door 

Mijn woord liet begrijpen dat er een tijd van vrede en vergeestelijking zou komen. Nu leeft u in die Era 

waarin de tradities, riten, ceremoniën, de symbolen en beelden worden uitgewist, en uw (menselijke) 

geest zich bevrijdt van vooroordelen, van fanatisme en afgoderij, om in plaats daarvan de ware 

aanbidding van God te omhelzen. 

66 Wanneer deze woorden de oren van de materialisten bereiken, zullen zij ongelovig lachen om 

Mijn onderricht en Mijn profetieën. Maar de twijfelachtigheid van de mensen heeft Mij nooit beledigd. 

67 Het gebeurde in de Tweede Era dat toen de Blijde Boodschap van Mijn leer de grote steden en de 

grote rijken zoals Rome bereikte, de mensen ook glimlachten toen zij hoorden dat Jezus een arme 

Galileeër was, gevolgd door een paar vissers die even arm en nederig waren als Hij. Hun beschimpingen 

troffen Mij niet, want Ik wist dat zij Mij niet kenden. Zij begrepen niet dat Mijn macht juist zijn wortels 

had in die nederigheid, en dat Mijn macht lag in dat woord vol liefde en rechtvaardigheid dat voor velen 

onbegrijpelijk leek, en dat anderen onmogelijk achtten om uit te voeren. 

68 Toen zij vernamen, dat Jezus gestorven was, gekruisigd als ware het een boosdoener, en dat die 

dood moest dienen tot afschrikking van zijn discipelen en volgelingen, verwachtten zij niet, dat dat bloed 

zou dienen om vruchtbaar te maken het zaad, dat slechts in weinigen gezaaid was. 

69 Onder de twijfelaars ontstond geloof; onder de gelovigen openbaarde zich opoffering; onder de 

slaven, onder de verdrukten, scheen het licht van de hoop; en overal werd de goddelijke leer van de 

Heiland gehoord op de lippen van mensen die opriepen tot gerechtigheid en spraken van liefde. Een 

hogere macht omhulde de zielen van de gelovige mensen, en die uitgestorte macht was als een 

stortvloed die geen menselijke macht kon tegenhouden. 

70 Het was een stortvloed die van stad tot stad en van platteland tot platteland stroomde, die in de 

valleien omlaag rolde en in de bergen oprees. Er was geen huis, of het nu een hut was of een paleis, waar 

die invloed niet was doorgedrongen. Het was de rivier van leven die neerstroomde op de dode velden; 

het was de altijd liefhebbende rechtvaardigheid van uw Vader die tot de mensen kwam om hun zielen te 
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zuiveren en hun werken te oordelen. Toen die stroom ophield te stromen, kwam er een nieuwe wereld 

aan het licht, een nieuwe mensheid verscheen op aarde, en toch was het dezelfde. 

71 Het licht van een nieuwe leer had haar uit haar lethargie gewekt om haar geestelijk vooruit te 

helpen en haar dichter te brengen bij het volmaakte wezen dat jullie God en Vader noemen. 

Daarom zeg ik nu tegen jullie sceptische en materialistische mensen: Als jullie de geruchten horen dat 

Ik bij de mensen ben geweest en Mijzelf aan hen heb meegedeeld door middel van hun verstand, en als 

jullie kennis hebben gekregen van de leringen die in Mijn Leer zijn vervat, spot dan niet en beschouw de 

verwerkelijking van de leringen van Mijn Werk ─ dat Werk dat Ik jullie zojuist voorleg ─ niet als 

onmogelijk voor de mensen. Want later zul je spijt hebben dat je het niet wilde horen, als je getuige bent 

van zijn bloei. Daarom, als u voelt dat het geweld van de ruisende stroom uw deuren doet trillen, open ze 

dan en laat haar binnenkomen. Ik verzeker u, dat alleen het onreine zal worden afgewassen, want Hij zal 

het goede, dat in uw leven bestaat, niet aanraken. 

72 Hiermee maak ik jullie duidelijk dat jullie de betekenis van dit woord moeten leren doorgronden, 

zodat jullie beetje bij beetje mijn waarheid leren kennen, terwijl jullie je erin onderdompelen. Want door 

deze overpeinzing zullen jullie uiteindelijk gaan geloven dat de verwezenlijking van veel van de 

profetieën die in het verleden zijn gegeven, nu werkelijk aan het gebeuren is, net als met veel van de 

profetieën die Mijn boodschappers aan jullie hebben overgebracht, toen zij jullie de komst aankondigden 

van de Geest der Waarheid, de Geest van Troost. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 189  
1 Mensheid, ik kom om u te verenigen. Ik zie jullie als één volk, verspreid over de wereld, en ik wil 

jullie zien als één kind. Hier heb je een nieuwe bladzijde van het Boek des Levens, nog onbekend voor 

Mijn discipelen. 

2 Mijn volk: Elia, wiens geest zich openbaart door Mijn stemdragers en die tot u spreekt met 

woorden vol licht en profetie, is dezelfde die in de Eerste Era de wereld verbaasde met zijn macht, en u 

zult niet verbaasd zijn wanneer Ik u ook openbaar dat hij ook in de Tweede Era onder de mensen was, 

waarin hij toen bekend stond als Johannes de Doper. Ik zeg u, dat gij daarover niet verbaasd moet zijn, 

want niet alleen heden heb Ik u deze leringen geopenbaard, maar deze zijn reeds opgeschreven. 

3 Het bewijs hiervan is dat de profeten zeiden dat Elia vóór Christus zou komen om de weg voor de 

Heer te bereiden, en die profetie werd vervuld. Maar daarna verklaarde Jezus dat bij zijn tweede komst 

naar de wereld, Elia vooraf zou komen om alle dingen recht te zetten. Deze belofte is noodzakelijkerwijs 

onder jullie uitgekomen. 

4 Wanneer deze openbaring morgen wordt bestudeerd door hen die veel met de Schriften hebben 

geworsteld, zullen zij kunnen zien dat de geest van Elia in deze tijd kwam om dezelfde zending te 

vervullen die hem in het Tweede Tijdperk was toevertrouwd ─ die van het voorbereiden van de wegen 

van de Heer door hen te zuiveren die hierna de discipelen van de Heilige Geest zouden zijn. 

5 Heden ben Ik niet gekomen om op aarde te lijden, zoals in vroegere tijden, toen Ik de spotternij 

der heidenen moest verdragen, de bitterheid der vervolging, en later de dood moest ondergaan. Want 

uit Elia's mond kwam het profetische woord dat het oordeel aankondigde over alle boosdoeners. 

6 Heden is hij gekomen in geest, en daarom zal de hand van de mens hem niet kunnen aanraken 

noch hem pijn doen. Niettegenstaande, dit volk hier heeft hem de beker der ondankbaarheid te drinken 

gegeven. 

7 Elia is een herder die liefdevol zijn verloren schapen zoekt. Soms is hij erin geslaagd de 

negenennegentig schapen bijeen te drijven. Maar hij heeft gemerkt dat hij er niet één heeft om het 

aantal van zijn kudde aan te vullen. En dit schaapje klaagt als het ziet dat het afgedwaald is in de 

doornenhagen van de rotskloven. Maar Elia haast zich om hem te zoeken. Wat een vreugde overvalt zijn 

geest als hij erin geslaagd is hem van het gevaar te redden. Met welke liefde wenst hij het geliefde 

schaap terug te brengen in het gezelschap van zijn soortgenoten. Maar hoe groot is zijn pijn wanneer hij, 

teruggekeerd naar de schaapskooi, ontdekt dat vele anderen uit de kooi zijn gesprongen en zijn 

weggegaan, omdat zij de impuls van hun vrije wil hebben gevolgd. 

8 De scharen die getuigen zijn geweest van de tegenwoordigheid van Elia, en die de bloei hebben 

gezien van een werk dat hij aankondigde, zullen niet degenen zijn die het meest verzonken zijn in de 

studie van de openbaringen die hun Heer hun heeft gegeven. Morgen zullen er mensen komen voor wie 

de bestudering van de getuigenissen van dit volk voldoende zal zijn om met overtuiging tot de vier 

winden te bazuinen dat dit werk waarheid is, dat de Heer een andere tijd met de mensen is geweest, en 

dat Elia opnieuw zijn wegbereider was. 

9 Kom tot rust en luister naar me. Mijn Woord wil jullie voeden, jullie troost en vergeving geven, 

zodat jullie je bemoedigd voelen en de zending kunnen vervullen die Ik jullie heb gegeven. 

10 Maak geen voornemens om Mij alleen te volgen als je naar Mij luistert; voel Mij in elk moment 

van je leven. 

11 De morele en spirituele achterlijkheid waarin de mensheid zich bevindt is zeer groot! Hoe groot is 

de verantwoordelijkheid van hen die in deze tijd de genade en het licht van mijn woord hebben 

ontvangen! 

12 Discipelen, wordt meesters, verdrijf de angst voor de mensen uit uw hart, bevrijd u van 

onverschilligheid en indolentie, besef dat u werkelijk dragers bent van een hemelse boodschap. U bent 

het die aan allen de verklaring moet geven van wat er in deze tijd gebeurt, die moet strijden om de 

beginselen van mijn Leer te onderwijzen die de mensheid vergeten is. 
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13 Je moet niet alleen mijn woord aan de mensen geven zoals ik je zei. Train jezelf, zodat je weet 

hoe je het moet interpreteren. Zoek niet naar woorden om te verrassen met je gepolijste 

welsprekendheid. Spreek op een eenvoudige manier. Dat is de manier die de waarheid van de geest het 

best uitdrukt. 

14 Hoe kun je weten wanneer jij het bent die spreekt en wanneer ik het ben die door jouw mond 

spreek? Wanneer jullie jezelf vergeten, wanneer jullie denken aan de pijn van je broeder en je nederig 

voelen, onwaardig om Mijn genade te verdienen, zal dit het moment zijn waarop Mijn Goddelijke 

inspiratie op jullie geest neerdaalt. Want je hele wezen, op dat moment, zal doordrongen zijn van liefde 

voor de Vader en voor je broeder. 

15 Als je een werk in mijn naam doet, weet dan hoe je het moet gebruiken, maar spreek er nooit 

over zonder reden. 

16 In al mijn werk is er het juiste evenwicht. Hij die geeft, ontvangt. Hij die weigert zal uiteindelijk uit 

nood omkomen. Ik wil dat jullie mijn leer begrijpen, waarvan de fundamenten barmhartigheid en liefde 

zijn. 

17 Jullie moeten je wijden aan het goede, dat is jullie taak. Maar zolang jullie vleselijke natuur je 

tegenstaat, voelen jullie je onwaardig om mijn discipelen te zijn. Dan denk je dat er velen zijn die beter 

zijn dan jij en toch niet geroepen zijn. Ik zeg het je: De reden daarvoor is dat u het meest nooddruftig 

was, omdat uw hart vrede miste, omdat uw pad vol valkuilen was en uw voeten bevuild waren geworden 

door het slijk van deze wereld. 

18 Mijn discipelen van het tweede tijdperk waren niet rechtvaardig toen ik hen koos. Maar zij 

maakten zich waardig door hun werken, en bereikten een hoger geestelijk peil door Mijn onderricht te 

volgen. Ik wil dat jullie je op dezelfde manier veranderen en je waardig maken, dat jullie werken jullie 

verheffen en jullie dichter bij Mij brengen. 

19 Als ik je zou vragen: "Wat heb je geleerd van de vele dingen die ik je heb geleerd?" Dan zou je 

moeten bekennen dat je er heel weinig van hebt gebruikt. Toch zal ik u niet veroordelen, maar u 

vergeven. Want uw schulden zijn die van de gehele mensheid. Daarom, als Ik tot u spreek, spreek Ik tot al 

Mijn kinderen. 

20 Ik noem jullie mijn afgezanten. Je moet de juiste manier vinden om met je medemensen om te 

gaan. Als u hun ongeloof overwint door overtuigende woorden en werken, zal dat een grote verdienste 

voor u zijn. Zorg ervoor dat je getuigenis perfect is, zodat je nooit het doel van mijn onderricht 

tenietdoet. 

21 Streef altijd naar harmonie tussen het spirituele en het materiële. Dat wil zeggen, leer aan God te 

geven wat van God is en aan de wereld wat van haar is. 

22 Zo geef Ik Mijzelf aan jullie in Mijn Woord. Maak gebruik van haar essentie, die wijsheid is, en van 

al het goede en volmaakte, dat gij in haar moet trachten te vinden, indien het uw ideaal is, dat uw hand 

later gul zal zijn jegens uw medemensen. 

23 De tijd is rijp, gebruik het, want de dag komt dat dit woord niet meer gehoord zal worden. Mijn 

wil moet worden vervuld. Het tijdperk van de geestelijke dialoog tussen God en de mens is reeds nabij. 

Dan zal het menselijk intellect niet langer nodig zijn als stemdrager of overbrenger van mijn wil. 

24 In deze tijd waarin Ik Mijzelf manifesteer in woorden vol licht, heb Ik deze mensheid geschonken 

om Mijn leringen op de juiste wijze over te brengen. 

25 Vandaag zie Ik dat elk van Mijn discipelen, die rondom de Meester verzameld zijn, een andere 

manier heeft om Mijn woord te begrijpen, en wanneer zij hun eigen begrip met elkaar delen, komen zij in 

discussies en kritiek terecht, hoewel eenheid van denken is wat Ik wil in Mijn volk. Daarvoor moet je 

naastenliefde hebben, verdraagzaam zijn, en wachten op het juiste moment om te spreken. 

26 Vandaag hebben jullie verschillende ideeën over mijn leer, maar uiteindelijk zullen jullie allen tot 

hetzelfde begrip en besef komen. Dit zal u aanmoedigen in de strijd, want als u allen verenigd bent, zult u 

zich sterker voelen. 
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27 Ik heb jullie altijd gezegd: "Vorm geen theorieën uit Mijn leringen en openbaringen, want die 

zouden de waarheid waarmee Ik jullie bekleed heb van haar kracht beroven. 

28 Ontdek in mijn Leer de vrijheid waarover Ik tot u spreek, opdat gij u daarop zult baseren en alles 

met grotere helderheid zult herkennen. 

29 Telkens als Ik tot jullie kwam, heb Ik jullie geleerd hoe je gemeenschap kunt krijgen met je Vader. 

Ik heb jullie geleerd de waarheid in jezelf te vinden, zodat jullie haar niet zoeken in leringen die de geest 

alleen maar afremmen. De mensheid heeft zich ontwikkeld van de kindertijd tot dit Tijdperk van Licht, 

waarin de geest en de menselijke geest hebben ervaren dat de oneindigheid zich voor hen opent. 

30 Opdat het licht dat deze tijd verlicht door ieder oog zal worden gezien, is het noodzakelijk dat u 

de blinddoek van het religieus fanatisme afrukt. Daarom heb Ik u op de tafelen der wet, die Ik aan Mozes 

gegeven heb, laten schrijven: "Gij zult geen beeld van een schepsel aanbidden, noch stoffelijke dingen, 

alsof zij uw God waren. Hem zult gij liefhebben met geheel uw hart en ziel, meer dan al het geschapene." 

31 Maar gij vraagt Mij: Waarom is de wereld vervallen tot fanatisme en uiterlijke vormen van 

aanbidding? Omdat, in plaats van eerbewijzen, ceremoniële gewaden en ijdelheden te verwerpen zoals 

Jezus, zij die zich aan Mijn Wet wijdden, de rijkdom, titels en lijst glamour van de aarde aanvaardden, 

waardoor zij de ziel van alle vrijheid beroofden. En te midden van deze verwarring der geesten zijn er nog 

steeds die zich onfeilbaar achten, hoewel er maar Eén onfeilbaar is, en dat is uw hemelse Vader. 

32 Indien gij dus verbetering in uw ziel wilt brengen, uw levensstrijd met verstand en spiritualiteit 

wilt voeren, weest dan mannen van goede wil en nederig van hart. Op deze manier zult u de vooruitgang 

boeken die uw ziel naar de zaligheid zal leiden. 

33 Ik laat je mijn liefde voelen, ik zal nu de keien van je pad verwijderen om je kruis minder zwaar te 

maken. 

34 Ik zie het binnenste van uw hart en zeg u: Train uw geest, vergroot uw denkvermogen en verenig 

uw gevoelens, opdat u mijn woord zult horen en begrijpen. 

35 Bid en verbeter uw wegen, want de vrede van de wereld hangt ook af van uw ontwikkeling. U 

moet bidden, want de wereld wordt bedreigd door oorlog, en u moet streven naar vrede. Jullie zijn de 

mensen die de kracht van het gebed hebben leren kennen, zijn invloed en zijn licht. 

36 Allen zoeken een lichtende horizon en hebben die niet gevonden, omdat er geen broederschap 

onder de mensen is, en wanneer zij het panorama overschaduwd zien door de naties waarin oorlog 

wordt ontketend, worden zij slechts aangemoedigd door de gedachte dat er ergens op aarde een vredige 

hoek moet bestaan. Die hoek zal die natie zijn, die van verre gezien zal worden als een stralende ster. 

37 Dat is de verantwoordelijkheid van dit volk hier, dat zich geestelijk en lichamelijk moet 

voorbereiden om een voorbeeld te stellen van broederschap, van innerlijke verheffing en naastenliefde, 

of het nu gaat om het genezen van zieken of het knijpen in de hand van de vijand als teken van 

vergeving. 

38 Wees ijverig op mijn velden, en je zult alles om je heen met een grotere schoonheid bekleed zien, 

want je zult de zin van je bestaan hebben gevonden. Hij die in stilstand en routine vervalt, staat zijn ziel 

niet toe zich te verheffen om de heerlijkheden te aanschouwen die het leven bevat wanneer men leeft 

volgens mijn wet. 

39 Observeer uzelf, opdat gij zult ontdekken wanneer uw bestaan zinloos wordt omdat gij u laat 

meeslepen door de neigingen van het vlees. Ik wil dat je een vrucht achterlaat, maar die vrucht zal die 

van vrede voor je kinderen zijn. Want uw hart zal dan bloeien, en deze vruchten zullen uw werken zijn. 

40 Door jullie zal ik aan de wereld mijn woord van deze tijd bekendmaken, dat na het jaar 1950 

bekend zal worden. 

41 Deze openbaringen zullen de gehele mensheid bereiken. Daartoe heb Ik hen, die Ik "gouden 

veren" noem, opgeleid, opdat zij met ijver aan Mijn Werk zullen werken en de roep van hun geweten 

zullen volgen, opdat Mijn Woord in geschriften zal worden bewaard. Deze geschriften zijn niet alleen 

voor de huidige generaties, maar ook voor de komende. 
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42 De grootsheid van mijn woord berust, zoals in alle tijden, op zijn eenvoud en op zijn betekenis. Ik 

wil dat je op dezelfde manier spreekt als je over mijn Werk spreekt. Vergeet niet dat het niet alleen de 

man is die spreekt, maar ook het hart. Heb zuiverheid in je manier van handelen. 

43 Op elk moment ontvang je van Mij de kracht, het licht en de vrede die je nodig hebt voor je 

levenspad. Ontvang ook mijn zegen. 

44 In deze derde tijd zal ik de hele mensheid tot mijn discipelen maken. Om dit te bereiken, ga ik 

mijn licht in ieder persoon laten binnengaan. Daarna zal ik mijn woord tot hen laten doordringen, het 

woord dat ik jullie vandaag geef. De getuigenissen, de transcripties en het voorbeeld van Mijn Volk zullen 

bekend worden van land tot land en van natie tot natie, zullen harten wakker schudden en zielen doen 

herleven in het licht van hun geweten. 

45 Vandaag de dag dwalen veel mensen doelloos rond en vragen Mij vaak: "Heer, waar gaan we 

heen? Waar zal dit leven ons brengen, en wat is de bestemming die ons wacht?" 

46 Het zijn bange zielen die Mij zo vragen. Zij leven in angst in een wereld die zijn hoogtepunt van 

verdorvenheid en materialisme heeft bereikt. Tot hen zend Ik Mijn licht als een straal van hoop, opdat zij 

blijven waken en bidden totdat de storm gaat liggen en vrede in hun harten komt. 

47 Hier, in deze hoek van de aarde, laat Ik Mijn stem horen, menselijk gemaakt door de verlichte 

mensen die Ik heb uitgekozen om Mij voor deze verkondiging te gebruiken. En wanneer Ik Mij tot deze 

menigte richt, draag Ik enkele van Mijn woorden op aan de kinderen die Ik aanspoor om sterk te worden 

in deugdzaamheid en te vluchten voor de stortvloed van corruptie die zovele harten naar het verderf 

heeft gevoerd. 

48 Ik wil dat deze schepselen van jongs af aan weten welke taak de toekomst voor hen in petto 

heeft. Ik heb ook rechtstreeks met jongeren gesproken om hen te begeleiden op hun onzekere weg door 

het leven. Want Ik beschouw hen als een breekbaar schip te midden van een woelige zee, en om hen bij 

te staan heb Ik voor hun ogen Mijn werk opgeheven als een vuurtoren om hen naar de veilige haven te 

leiden. Het zijn de jongeren die het verst van Mij verwijderd zijn. 

49 Terwijl de mens nog een kind is, bidt hij en denkt aan God. Hetzelfde gebeurt wanneer hij de 

bergtop van zijn leven is gepasseerd en begint onder te gaan, zoals de zon bij zonsondergang. Maar 

zolang zijn hart is als een vogel die wil vliegen, en zijn vlees beeft bij het contact met de verleidingen van 

de wereld, en hij zich sterk voelt, dan verwijdert hij zich van de Goddelijke leringen, omdat hij niet wil dat 

hun leer van nederigheid, liefde en opoffering zijn werken, woorden en gedachten tot een verwijt voor 

hem maakt bij iedere stap die hij zet. 

50 Pas wanneer het menselijk hart voelt dat het schipbreuk lijdt in de zee van zijn hartstochten, richt 

het zijn ogen naar boven in verlangen naar de goddelijke vuurtoren, wiens licht het de weg wijst die het 

naar de haven van verlossing zal leiden. 

51 Ik heb het hart gehoord van de weduwen die tot Mij zeiden: "Mijn Vader, kijk naar ons, wij zijn als 

afgevallen bladeren van de boom die de winden doen waaien." Ik ben tot hen gekomen om hun te 

zeggen, dat zij niet alleen zijn, dat Hij, die op geestelijke zwerftocht naar een andere wereld is gegaan, 

hen van daar ziet, hen bijstaat en beschermt, en dat Hij hen slechts korte tijd is voorgegaan om de weg te 

bereiden voor alle wezens, die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd. 

52 Maar als jullie Hem niet kunnen voelen, als Zijn aanwezigheid niet waarneembaar is in jullie 

leven, bid dan, richt jullie verzoekingen tot Mij, want Ik zal ervoor zorgen dat jullie Zijn aanwezigheid 

voelen. Voor sommigen zal hij een staf zijn, voor anderen de steun en voor weer anderen de liefdevolle 

metgezel die hen op hun reis door het leven leidt en bijstaat. 

53 Als de wilde dieren in de wouden, de vogels in de lucht en de bloemen in de weiden op elk 

moment de uitstraling van de liefde en het leven van hun Vader ontvangen ─ hoe zou het voor jullie 

mogelijk zijn te denken dat Ik jullie de genade van mijn goddelijke liefde ook maar voor een seconde zou 

ontzeggen, ook al hebben jullie in jullie wezen een deeltje van mijn eigen goddelijkheid? 
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54 De vader van het gezin heeft zich tot Mij gewend om Mij zijn noden en zorgen te vertellen. Zijn 

kinderen veronachtzamen zijn gezag, keren hem de rug toe en worden vijanden van de raad van hun 

vader. 

55 Ik moet u erop wijzen dat uw opdracht zeer moeilijk is en dat uw kruis zwaar is. Maar als jullie in 

staat zijn de beker van het lijden te drinken met geloof en geduld, en jullie je medemensen en jullie 

kinderen weten lief te hebben, dan zullen jullie Mij tot voorbeeld nemen op jullie levensweg, en jullie 

kinderen zullen niet verloren gaan. 

56 Mensen: Indien gij verlangt, dat mijn werk tot ver over de aarde bekend wordt, leef dan mijn leer, 

pas mijn leer toe op al uw werken, heilig uw huis door de kracht die uit dit woord vloeit. Begrijp dat uw 

verleden een verzegeld boek is, en dat het leven zich nu aandient als een nieuw pad, onbekend voor uw 

ogen, een pad dat u moet afleggen tot het einde. 

Heden zijt gij kalm, neemt uit Mijn woord alleen wat gij wilt en maakt gebruik van Mijn onderricht 

wanneer gij wilt. Maar de tijd zal komen dat Ik dit volk ter verantwoording zal roepen, van het eerste tot 

het laatste van Mijn woorden waarmee Ik hen heb onderwezen. 

57 Vergeet niet dat deze natie reeds lang een geestelijke missie op aarde vervult, en geroepen is om 

een hoge bestemming onder de mensheid te vervullen. Als de barmhartigheid van de Heer u heeft 

bestemd om daarin te leven, zaai er dan uw zaad in, al is het maar één zaad; maar dit zal zijn van liefde, 

vrede en vergeestelijking. Met dit, zal uw reis op aarde niet onvruchtbaar zijn geweest. 

Zelfs nu moet ik u erop wijzen dat ─ hoe hoog de bestemming van deze natie ook moge zijn ─ u haar 

niet moet beschouwen als het "Land van Belofte" of een "Nieuw Jeruzalem". Verwar niemand, en raak 

zelf ook niet in verwarring. Aan de discipelen van de Heer, de spiritisten, kon de Vader geen materiële 

goederen als erfenis geven. Daar de zending van dit land groot is, daar deze natie een hoog 

ontwikkelingsniveau moet bereiken, laat haar inwoners degenen zijn die mijn aanwezigheid aan de 

wereld verkondigen, en degenen die getuigen van de grootheid en waarheid van mijn leer door hun 

voorbeeld en werken. 

58 Ik zal een stralend spoor van mijn verkondiging onder u achterlaten, waarmee gij de wereld zult 

kunnen doen schudden. Dit is mijn woord, opgeschreven onder goddelijk dictaat. 

59 Eerst zal het worden opgeschreven in stoffelijke boeken, waarin de mensen tot mijn geheime 

schatkamer kunnen naderen en tot mijn wijsheid kunnen doordringen. Daarna, wanneer die essentie in 

het hart van mijn discipelen is bewaard, zal het ware boek verschijnen in de geest van het volk van de 

Heer. 

60 Ik heb jullie overladen met geschenken van genade toen Ik de trilling van mijn woord liet klinken 

door de stemdragers. Ik heb jullie mijn geestelijke wereld gezonden om jullie mijn boodschappen uit te 

leggen en te interpreteren. Ik heb je pad bezaaid met wonderen en Ik heb je ogen laten verwonderen bij 

het aanschouwen van spirituele visioenen. Maar jullie zijn niet de enigen die van deze manifestaties 

genieten en zullen genieten. Want Ik heb u aangekondigd dat "ieder oog Mij zal aanschouwen." En 

voorwaar, de wereld zal Mij aanschouwen en de geestelijke wereld zal zich eveneens openbaren en al 

deze openbaringen in de wereld zullen uiteindelijk de meest ongelovige harten doen beven. 

61 De mensen zijn gekomen met het verlangen dat het geestelijke zich materialiseert en het 

Goddelijke zich vermenselijkt om te kunnen geloven. En ik heb deze genade aan sommigen verleend. 

62 Volkeren, erken diep de bestemming die jullie hebben te midden van alle volkeren van de aarde, 

opdat jullie je zending mogen vervullen ─ nu de tijd gunstig is. 

63 Ik zal jullie harten bereiden om in hen te wonen. De wereld zal zich ook voorbereiden. Het zaad 

van de vrede zal ontkiemen in de geesten der mensen, en gij, die het tot in alle hoeken der aarde hebt 

uitgestrooid, zult gelukkig zijn, wanneer gij de vruchten van uw arbeid ziet. Want door de Meester als 

voorbeeld te nemen op uw weg, hebt gij getoond hoe rechtvaardig te leven en hebt gij voor allen 

gebeden. 

64 In alle volkeren zal gesproken worden over verzoening, broederschap en vrede, en dit zal het 

begin zijn van eenwording. 
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65 Ik heb u voorbereid en u gevraagd of u reeds gereed bent om naar de rusteloze dwalenden te 

gaan, naar uw medemensen, om hun de wijsheid te tonen die Ik u als een geïnspireerde manifestatie heb 

gegeven, en om hun vragen bevredigend te beantwoorden. Laat niemand het onmogelijk vinden om 

deze missie te vervullen. Erken dat de kennis die ik je heb gegeven je in staat stelt je missie te begrijpen. 

66 Het zal niet nodig zijn voor al mijn kinderen om naar de plaatsen te gaan die u vreemd noemt. 

Vaak zal het voor hen voldoende zijn in gedachten te bidden en hun hart te zuiveren, zodat hun geest 

zich op elke afstand aan hun medemensen kan openbaren en één met hen kan worden. En die zullen 

worden gewekt door de geestenwereld. 

67 U moet zich verenigen met de geestelijke wereld en met haar een beschermende muur vormen 

die nieuwe oorlogen en nieuw leed zal voorkomen. U moet blijven bidden voor hen die pretenderen door 

middel van geweld geestelijke heerschappij te verkrijgen. U zult verbaasd zijn, en de wereld zal verbaasd 

zijn, wanneer de mensen zien dat het niet de macht is die de rede, de broederschap en de 

rechtvaardigheid heeft overheerst. 

68 Pas op voor het doen van schijnbare liefdadigheid terwijl je in je hart toegeeft aan egoïsme. Doe 

zoveel goed als je kunt, maar zonder persoonlijk voordeel na te streven. Doe het uit liefde, dat is de wet 

die ik u geleerd heb, en gij zult verdiensten hebben voor de vooruitgang van uw ziel. Maak Mijn leer 

bekend zoals Ik die aan u gegeven heb. Het is hetzelfde als datgene wat Ik bekend heb gemaakt aan Mijn 

profeten en Mijn apostelen van andere tijden. 

69 De mens heeft het in zijn materialisme voordelig gevonden Mijn Woord te verdraaien, dat Ik te 

allen tijde heb overgebracht. Maar Mijn Werk is volmaakt en is niet gebaseerd op materiële woorden. 

Bereid je voor, en je zult altijd Mijn waarheid vinden. Dan zullen jullie ontdekken, dat Ik jullie steeds Mijn 

zaad heb gegeven op een edelmoedige manier, opdat ook jullie het met dezelfde liefde en 

barmhartigheid kunnen doorgeven. 

70 Het zal voor u niet nodig zijn om op iemand indruk te maken door het gebruik van riten of 

uiterlijke vormen. De tempel van uw hart zal zichtbaar worden, en uw medemensen zullen daarin zijn 

eeuwige licht en altaar aanschouwen. 

71 Leer Mij zelfs nu te voelen ─ zowel in je goede werken als wanneer je worstelt om uit de 

modderpoel te komen waarin je bent gevallen. 

72 Ik heb je geleerd de waarheid in alle eenvoud te zoeken. Hoe armzalig is het menselijk verstand 

nog wanneer het de waarheid zoekt in de ingewikkelde wetenschappen die het zelf heeft geschapen! 

Waarom Mij zoeken op zo'n afgelegen plaats, terwijl men Mij in zich draagt? Wie weet niet dat hij 

geschapen is naar het beeld van de Vader, begiftigd met goddelijke eigenschappen, zoals geest, 

intelligentie en wil? 

73 Ik leefde met de mensen in de Tweede Eeuw, en deelde uw brood en uw huis; maar de grootheid 

van Christus is geworteld in zijn nederigheid. 

74 Ik leer jullie dit, opdat jullie weten hoe je je moet afscheiden van materiële zaken omwille van je 

liefde voor je naaste. Maar bovenal moeten jullie jezelf zuiveren, want het is de wet dat jullie moeten 

evolueren. En als het wet is dat alles moet evolueren, dan moeten de profetieën die nog moeten komen 

u niet verbazen. Datgene wat uw ogen mogen aanschouwen, zal u slechts met vreugde vervullen 

wanneer u beseft dat alles wordt beheerst door een volmaaktste wet, en dat wat vandaag met uw ziel 

gebeurt, haar niet eerder had kunnen overkomen, omdat alles op zijn tijd zal worden geopenbaard 

totdat het volmaaktheid bereikt. 

75 Niet alleen op aarde strijdt men voor de vooruitgang van de mensheid; ook vanuit andere 

werelden streeft de geestelijke wereld naar haar heil en vooruitgang. Daarom zeg ik u dat het 

spiritualistische zaad vrucht zal dragen in de schoot van alle godsdienstige gemeenschappen. Na de grote 

controverses, en wanneer de mensen zeggen dat het een nieuwe godsdienst is die tweedracht zaait, zult 

u antwoorden dat het Spiritualisme een 

Het is de Leer, en het is de Leer die het eerst aan de mensen werd gegeven, en de enige die de zielen 

heeft bestuurd. Maar die stem zal uit uw hart komen, waar uw gevoelens wonen, die zich zullen 
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openbaren wanneer u weent om de pijn van een ander, of zelfs wanneer u weent van vreugde om die 

van uw naaste. Want wat ik jullie altijd geleerd heb is om elkaar lief te hebben. 

76 Ik spreek tot u door middel van het menselijk vermogen van de rede. Mijn licht en Mijn genade 

stromen er doorheen en worden woorden, dat woord dat de enige weg markeert om tot Mij te komen: 

die van oprechtheid van gevoel en die van nederigheid. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 190  
1 Mensen, mensheid: de aanwezigheid van Elia is met allen op dit moment. 

2 Gij scharen van mensen, die van deze openbaring geniet: hoort de stem van Elia, wiens naam 

nauwelijks in het bewustzijn van de mensheid is gebleven, hoewel Ik u op de berg Tabor het belang van 

zijn zending heb doen kennen; maar gij hebt deze openbaring niet willen doorgronden. Nu gij de stem 

van Elia hebt gehoord, voelt gij zijne tegenwoordigheid, en het komt u voor, alsof gij zijne vurige wagen 

hoort komen. 

3 Elia is de lichtstraal die ik je altijd heb gezonden om je pad te verlichten. Hij is het, die de aarde 

heeft verlicht, opdat gij de weg moogt vinden en volgen, die u nader brengt tot het punt, waar uw Vader 

op u wacht. Hij is de bemiddelaar van de grote mysteriën van de ziel, die Hij jullie in deze tijd heeft 

uitgelegd opdat jullie je Vader beter zouden begrijpen. Ook vandaag vervult hij een soortgelijke taak als 

in de Eerste Eeuw: de afgoden van hun altaren duwen om de wereld de ware geestelijke aanbidding van 

God bij te brengen. 

4 In Elia vindt u de wet van reïncarnatie uitgelegd en bewezen, die de mensen tegenwoordig zo 

bestrijden. In hem kunt u ook een onderricht en een opheldering ontdekken van wat de manifestatie 

door de menselijke geest is, toen hij zich geestelijk manifesteerde door de mond en de geest van de 

profeet Elisa. 

5 Zie, hoeveel en hoe grootse leringen Elia u steeds heeft gebracht, hoe hij uw geest heeft 

onderricht. Ziet, hoe Hij u te allen tijde grote openbaringen heeft gedaan, die gij moeilijk kunt verklaren. 

Maar al die kennis die u in het verleden niet had mogen begrijpen, zal u nu in dit Derde Tijdperk worden 

uitgelegd door dezelfde Elia die komt met de zending om alle dingen in hun ware betekenis te herstellen. 

6 Gezegend zijn allen in de wereld die, wanneer zij het licht van hun geest voelen opwekken, 

zeggen: "Elia is gekomen", en er dan aan toevoegen: "De wederkomst van de Heer is nabij gekomen". 

Zoals in de tweede tijd, toen de mensen bemerkten dat Johannes profeteerde en sprak over de 

wonderen van het Koninkrijk der hemelen, en zij zeiden: "Is het Elia?" 

7 De grote profeet, de voorloper, de boodschapper is onder jullie. Maar nu is hij geen mens 

geworden, hij is in het geestelijke, en de lichtstraal waarmee hij zich heeft geopenbaard is dezelfde als 

die waarmee hij de valse goden heeft vernietigd, en waarmee hij het ware geloof in het hart van het volk 

van de Heer heeft ontstoken. 

8 Zielen, volg hem! Mensheid, luister naar hem! Hij is de herder die jullie naar mijn boezem leidt, 

hij met de vuurtoren die de weg verlicht en wijst om de haven van verlossing te bereiken. 

9 Begrijp dat de tijd opraakt en dat de dag nadert waarop Ik niet langer tot u zal spreken door deze 

stemdragers. Zij die van mijn onderricht hebben geprofiteerd, zullen in vrede zijn. Toch zullen er vele 

"wezen" zijn die tevergeefs Mijn aanwezigheid in deze vorm zullen zoeken. Maar Ik zal Mijzelf niet 

verwijderen, Ik zal zeer dicht bij jullie zijn en zal spreken door iedereen die zich voorbereidt van geest tot 

geest. 

10 De tijd zal komen dat verschillende sekten en religieuze gemeenschappen de komst van de Heer 

zullen aankondigen, zeggende dat alle voortekenen vervuld zijn, en dat nu die tijd gekomen is. Gij, die de 

waarheid kent, zult hun vertellen, wat gij van Mij weet. Sinds het jaar 1866 ben Ik verschenen als de 

Troostergeest, op zoek naar de Mijnen ─ door wie Ik de Blijde Boodschap zal verkondigen, o mensen! 

11 Voelt u niet verwijderd van hen die, hoewel zij Mij verwachtten, de tekenen die hen voorafgingen 

niet op tijd wisten te ontdekken en te laat begrepen wat hun 

...voorbode. Beoordeel uzelf niet verkeerd vanwege deze verschillen. Daar zij geen getuigen konden zijn 

van Mijn Aanwezigheid, heb Ik hun zielen verlicht en zijn zij op de goede weg. Jullie zullen je allemaal 

verenigen in het ideaal. 

12 Mijn gekozen exemplaren staan op de verschillende takken van de boom. Velen zullen voor het 

jaar 1950 komen om mijn manifestatie mee te maken, anderen zullen hun tijd nemen. Gezegend zijn zij 
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die mijn woord horen door een stemdrager, want zij zullen in zichzelf voelen dat zij deze stem al kennen, 

dat zij niet menselijk is, maar van mij komt. 

13 Ik kom u zeggen dat u zich moet laten leiden door uw geweten, dat u zich moet bevrijden en niet 

opnieuw slaaf moet worden van hen die u willen onderwerpen aan onvolmaakte cultusvormen, 

vooroordelen en dogma's. 

14 Jullie kunnen allen mijn "werkers" zijn, ambassadeurs van mijn leer. In je strijd zul je je niet in de 

steek gelaten voelen; aan mijn boezem zul je veilig zijn en niets te vrezen hebben. 

15 Ik, die boven de hele schepping sta en er toch in pulseer, spreek door de mens, Mijn bevoorrecht 

schepsel. Wees niet verbaasd dat Ik Mij kenbaar maak door de weinig gerespecteerden, de 

ongeschoolden, en dat Ik Mij openbaar op plaatsen van armoede en gebrek. Ik verzeker jullie dat wat 

voor jullie een paleis is, dat voor Mij niet is. Aan de andere kant, waar je alleen armoede en ellende ziet, 

is het mogelijk dat er van binnen ware geestelijke pracht is. 

16 Ik zeg u dit, omdat er velen zijn geweest die zich in zichzelf hebben afgevraagd waarom Ik Mij niet 

bekend maak in de grote synagogen of in de prachtige kerken. Zelfs in die dagen vroegen velen zich af 

waarom de Messias niet in de schaduw van de Tempel van Sion was geboren en opgevoed. 

17 Vandaag, zoals toen, leer ik jullie dat wat rechtstreeks tot de Vader komt, de oprechtheid van je 

hart is. Want elk van zijn slagen spreekt tot Mij van uw goede werken. 

18 Zie de nederigheid waarmee ik altijd tot u gekomen ben. Bedenk dat Ik steeds gekomen ben 

zonder tronen, zonder scepters of paleizen, altijd gehuld in eenvoud en zachtmoedigheid. Wat zouden de 

armen, de paria's, de onterfden van Mij denken als zij Mij tot zich zagen komen, omringd door pracht en 

praal? Ze zouden zich vernederd voelen, Mij onwaardig. De heren, de rijken, de groten der aarde, 

daarentegen, zouden Mij de God van hun sociale klasse en status noemen. 

19 Wanneer de armen van de wereld Mij zien op blote voeten, hijgend en bloedend onder het 

gewicht van het kruis, beven zij van medelijden over de nederigheid van hun Heer, en zij voelen zich één 

met Hem. De rijken daarentegen ─ hoewel zij dat in werkelijkheid niet zijn ─ die dezelfde gevoelens 

zouden moeten hebben als het gewone volk, kunnen zich niet voorstellen dat ik in armoede leef. Dan 

bedekken zij een afbeelding, waarmee zij Mij pretenderen voor te stellen, met purper, goud, zijde en wat 

zij noemen edelgesteente. Zij doen dit omdat zij Mijn Leer vergeten zijn, en daarom wilden zij Mij 

omringen met alles wat het meest tegen Mijn leer ingaat: ijdelheid. 

20 Ik moet u nogmaals zeggen dat Ik tegen geen van de kerken spreek, want zij zijn allen gezegend in 

Mij. Maar jullie moeten ook begrijpen dat ik, als Meester, de fouten moet benoemen die de mens heeft 

begaan, zodat jullie ze op een dag kunnen wegnemen. Want als ik je niet hielp om de waarheid te 

ontdekken: Wanneer zou je het zelf vinden? 

21 Sta toe dat Mijn waarheid licht en liefde schept om ieder mens, iedere religieuze gemeenschap 

en ieder volk te bereiken, net zoals Ik toesta dat jullie waarheid, of wat jullie als waarheid hebben 

vastgesteld, Mij bereikt. Wat is die waarheid van jou die ik van iedereen ontvang? Het is jouw gebed, 

jouw geloof, en jouw hoop. 

22 Dit licht, dat in elke ziel bestaat wanneer zij zich verheft tot Mij, wanneer zij tot Mij spreekt, 

maakt zich vrij van elke duisternis en elke leugen om Mij alleen datgene te tonen wat zij in waarheid in 

zich draagt. Want zelfs de boze, wanneer hij Mij belijdt, toont Mij zijn vlekken van schaamte zonder te 

trachten Mij te bedriegen. 

23 Het is aan de mens om zichzelf te vervolmaken, om zijn leven op aarde te verbeteren, zonder de 

wijze waarop anderen Mij zoeken te veroordelen. Ik ben de enige die kan oordelen over de 

waarheidsgetrouwheid van je werk. 

24 Van de afgodendienaar tot de spiritualist, zij zijn allen onder Mijn licht en Mijn blik. Zoals ik vaak 

grote bewijzen van verhevenheid ontvang van hen die u als geestelijk achterlijk beschouwt, zo kan ik u 

ook verzekeren dat ik vaak bewijzen van grote achterlijkheid ontvang van hen die zichzelf als de 

kampioenen van de spiritualiteit beschouwen. 
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25 Slechts één volk van gelovigen heeft Mij in deze tijd ontvangen en aan hen heb Ik deze boekzijde 

van Mijn wijsheid toevertrouwd. Maar op deze boekpagina vol van Mijn liefde, staat een boodschap voor 

alle religies die op aarde bestaan. 

26 Mijn licht zal allen wekken als een goddelijke universele dageraad, en dan, wanneer de mens 

opstaat om de nieuwe dag te beleven, zullen zijn zintuigen de nabijheid van het Goddelijke ervaren. 

27 Nu moet ik u zeggen dat het niet het Koninkrijk der hemelen is dat neerdaalt tot de mens, maar 

dat het de ziel van de mens is die opstijgt naar het Koninkrijk van zijn hemelse Vader. 

28 Waarom geven jullie Mij altijd aanleiding om met verwijten tot jullie te komen? Ik kom uit liefde 

naar je toe, omdat ik zie dat je pijn in je hart draagt en ik je wil troosten. Want Ik wil dat je Mijn vrede in 

je ziel hebt. 

29 Soms openbaar Ik Mijzelf aan jullie als Rechter, soms hebben jullie Mij als Vader, en altijd toon Ik 

Mijzelf als Meester. In deze drie manifestaties heb je de Goddelijke essentie, die één is: de Wet, de 

Liefde, en de Wijsheid. Dit is de Drievuldigheid die bestaat in Mijn Geest. 

30 Sluit uw ogen en laat de ziel vrij, zodat zij deze ogenblikken van gemeenschap met haar Meester 

intens kan beleven. Laat het je dicht bij de Heer voelen ─ zoals degenen die de Meester in het Tweede 

Tijdperk volgden langs paden, door valleien, dorpen, rivieren en woestijnen, om niet één van zijn leringen 

te missen. Dan zult gij de figuurlijke zin kunnen begrijpen, waarmee ik soms spreek, wanneer ik de 

goederen der aarde gebruik om u het geestelijke voor te stellen en het voor u tastbaar te maken. Jullie 

zullen ervaren hoe mijn woord jullie zielen dichter bij het Koninkrijk der Hemelen brengt. 

31 Kom, mensen, zodat ik jullie kan onderwijzen. Of wil je dat het pijn is die je je hele leven blijft 

leren? 

32 Kom naar mijn landgoed om de velden met broederschap te bezaaien. Ik verzeker u dat dit werk 

u niet zal teleurstellen zoals de wereld. 

33 Hier, recht voor je ziel, ligt het pad dat je uitnodigt het te bewandelen en nooit meer te stoppen. 

Want elke stap die je zet, brengt je ziel dichter bij het perfecte huis dat op haar wacht. 

34 Reeds is de tijd zeer kort dat ik bij u zal zijn om u mijn onderricht in deze vorm te geven, en ik wil 

dat u leert verdiensten te verwerven, zodat mijn woord in deze laatste jaren overvloedig door deze 

stemdragers zal klinken. 

35 Wat moet gij doen opdat de goddelijke gaven als een beloning voor uw verdiensten zullen zijn? 

Ontwikkel uw geloof, uw ijver en uw spiritualiteit. Liefde moet heersen in de boezem van het volk, 

naastenliefde moet beoefend worden, de waarheid moet bemind worden. 

36 Waarlijk, Ik zeg u, als gij u niet verenigt zoals het Mijn Wil is, zal de mensheid u verstrooien en u 

uit hun midden verdrijven, als zij zouden zien dat uw leven zich verwijdert van hetgeen gij predikt. 

37 Wat zou er gebeuren als de mensen ontdekten dat er in elke gemeenschap een andere verering 

van God was en een andere manier om Mijn Leer in praktijk te brengen? Zij zouden niet in staat zijn te 

begrijpen dat ik het was die u onderwees. 

38 Ik vertrouw jullie deze laatste drie jaar van mijn manifestatie toe om te werken aan de 

eenwording van dit volk ─ een eenwording die het geestelijke en het uiterlijke omvat, zodat jullie werk, 

vol harmonie en overeenstemming, het beste bewijs kan zijn dat jullie allen ─ in verschillende 

gemeenschappen en in verschillende provincies ─ onderwezen zijn door één enkele Meester: God. 

39 Niet ieder van u heeft met de ogen van de geest de tijden gezien die voor de mensheid 

aanbreken. Niet iedereen van jullie heeft hun pijn gevoeld. Doch thans vorm Ik met u een talrijk volk en 

maak het tot een ijverige werker, die Mij begint lief te hebben en die thans gretig is om te werken om 

het mensenhart vruchtbaar te maken. 

40 Zaaiers van Mijn Woord: Wanneer de tijd van het werk op de akkers komt, sta dan op vol van het 

geloof waarin Ik u heb onderwezen. Vrees noch spot noch hoon. Zaai op vruchtbare grond, niet op 

rotsen, noch op drijfzand, want daar zal het zaad geen vrucht dragen. Je zou het zien ontkiemen en 

groeien, maar het zou geen vrucht dragen. Als je het zaait tussen doornhagen en onkruid, zal het ook 
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geen vrucht dragen. Daarom moet je bidden om mijn inspiratie te ontvangen, dan zul je begrijpen hoe je 

het voorbereide land moet kiezen. Ik, de Eigenaar van het land, zal u groot 

Geef ze gebieden om te cultiveren. Wees vervuld met een grote wil om te werken. Zaai, en je zult 

oogsten. En de dag zal komen dat u brood zult bereiden voor uw levensonderhoud met het graan van uw 

oogst. Bedenk dat ik figuurlijk tot jullie spreek en dat jullie niet weten of jullie deze oogst in het 

hiernamaals niet zullen binnenhalen. 

41 Want heden zeg Ik u: groot is de prestatie die gij moet volbrengen door middel van het lichaam 

dat Ik u heb toevertrouwd. Het is uw steun, en u moet hem verstandig leiden. 

42 De wereld wordt geteisterd door plagen en rampen die ik haar heb aangekondigd. Het begint 

angstig te worden, probeert op te staan en zoekt een reddende hand, een woord van bemoediging, en u 

bent de redding. 

43 U zult zeeën moeten oversteken en bergen overwinnen om naar andere landen of naties te gaan, 

om uit te trekken voor hem die lijdt. Wees niet bang voor de weg; ga in gewone kleding, zonder een 

tweede broek aan te trekken. 

44 Toen Ik je je taak toonde, zei Ik je: "Neem je kruis op en volg Mij." Waarom ben je bang om het 

comfort van de aarde te verliezen? Jullie zeggen Mij dat jullie van de wereld houden en dat jullie niet in 

staat zijn het offer te brengen en afstand te doen van het lichaam dat deze zending vereist. Maar ik 

voorspel je en zeg je: Op elke leeftijd, in welke staat of toestand je ook verkeert, kun je Mij liefhebben en 

Mij dienen zonder op te houden je plichten te vervullen. 

45 Verander de wereld door uw voorbeeld, verwijder de slechte vooroordelen en maak het een 

paradijs en niet een tranendal. 

46 Ik geef je een korte tijd voor de vervulling van je taak op aarde. 

47 Bedenk dat jullie een erfenis van spiritualiteit aan jullie kinderen moeten nalaten, want uit hun 

nageslacht zullen de gezegende geslachten voortkomen door wie Ik Mijzelf zal openbaren. Onder deze 

zielen zullen de profeten zijn, de vertolkers van Mijn Woord, zij met een groot geloof die de weg zullen 

wijzen aan de mensheid. 

48 Wil je leven volgens Mijn woord? Ik zegen jullie, want jullie hebben Mij gehoord en jullie willen 

Mij volgen. Je hart stroomt over van genade. Geef het aan iedereen die erom vraagt. 

49 In deze tijd komen jullie om mijn onderricht te ontvangen, sommigen als discipelen, anderen als 

nieuwelingen, en weer anderen gedreven door hun nieuwsgierigheid. Maar u allen zoekt vrede, rust van 

geest, en ook de vervulling van de profetieën die met deze tijd overeenkomen. 

50 In de sekten en kerken heb je niet de volle zekerheid van Mijn wederkomst gevonden. Het was 

buiten hen dat ik een boodschapper zond om u dit goede nieuws te brengen. Ik ben gekomen om elke 

ziel te oordelen en de grondslagen te leggen voor een nieuw leven, een nieuwe spirituele orde voor de 

mensheid. Als jullie je voorbereiden, zullen jullie vanuit jullie wereld de volmaaktheid van het Geestelijk 

Dal kunnen zien, waar de zielen van de rechtvaardigen wonen, zij die door hun verdiensten konden 

opklimmen en die vandaag, verenigd met Mij, werken voor jullie verlossing. 

Alles wat gij thans niet kunt begrijpen, zult gij kennen in de schoot van dit eenvoudige volk hier, want 

Mijn Licht is uitgestort en de sluier die uw ogen bedekte, is gescheurd. Ik spreek over de ogen van de ziel 

die gesloten waren voor het spirituele en het Goddelijke. Jullie hebben dat licht teruggekregen en 

worden door Mij geleid. Blijf wakker. Wanneer gij het lichaam beheerst en de ziel vol zachtmoedigheid 

Mijn schreden volgt, zal dat licht u bedekken als een feestelijk gewaad en uw medemensen zullen 

erkennen dat gij tot Mijn uitverkorenen behoort en gij zult door de mensen bemind en gerespecteerd 

worden. 

51 Jullie zijn soldaten van het goede. Ik heb jullie wapens gegeven om de zonde te bestrijden, maar 

niet jullie medemensen. Ik wil niet dat de mens geboren wordt, opgroeit en sterft in zonde zonder de 

gezegende taak te kennen die hij op aarde heeft gebracht. Als je mijn Leer doorgrondt, zul je sterk en 

onoverwinnelijk worden. Er zal geen verzoeking zijn die u ten val zal brengen, en zo voorbereid zult u 

opstaan en meer zijn dan mensen ─ engelen vleesgeworden voor het welzijn van de mensheid. 
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52 Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren, en onder hen nog minder de bevoorrechten. 

Maar wee hen als zij zichzelf verheffen! Zij zullen niet zijn als Salomo, in wie Ik wijsheid, genade en macht 

heb gelegd, en aan wie Ik een volk heb toevertrouwd om het te regeren. Maar na een periode van 

geestelijke grootheid, waarin hij bewijzen gaf van zijn hoge geest, hield hij op te waken, hij werd 

beheerst door het vlees, en al zijn werk, bezield door liefde en gerechtigheid, werd verduisterd door zijn 

zelfvoldane en vleselijke daden. 

Verval niet in hoogmoed, ook al ziet gij dat Ik grote weldaden door u uitstort. Indien Ik u zou kiezen, 

om een district of een land te regeren, en gij, door Mij geïnspireerd, rechtvaardige wetten zoudt 

uitvaardigen, wordt dan niet verwaand, zooals bij de menschen geschiedt. Dan zult gij uw zielen 

verheffen en voor Mij buigen. 

53 Velen zullen naar dit land komen dat Ik heb uitgekozen, en zullen Mijn licht aanschouwen dat 

door zijn inwoners wordt weerkaatst, en zij zullen zich gelukkig voelen wanneer zij u leren kennen en dit 

land binnengaan waar Ik Mijn volk heb verenigd om hen te onderrichten in het Derde Tijdperk. Zij die na 

1950 komen, zullen naar de Schriften verlangen en wanneer zij Mijn openbaringen leren kennen, zullen 

zij de kracht voelen die van Mijn onderricht uitgaat, zullen zij u zegenen en zullen zij Mij liefhebben. 

Hoeveel van hen behoren tot het "volk van Israël", tot de 144.000 gemarkeerden die zich bij u zullen 

voegen om Mijn bevelen op te volgen. 

54 Vandaag de dag zijn de naties doordrongen van materialisme en desoriëntatie. Ik heb geestelijk 

tot hen gesproken, en mijn zaad is gezaaid in het hart van mijn uitverkorenen, opdat het overal zal 

worden uitgestrooid. Doe vanuit uw land wat u kunt om allen op hun spirituele pad bij te staan. 

55 Klein is het aantal van mijn discipelen, die mij op dit moment omringen. Maar mijn woord zal zich 

verspreiden tot aan de grenzen van de aarde. Vol van liefde, zal het het hart bereiken van allen die om 

liefde roepen. 

56 Nu is de tijd rijp voor jullie om te leren over de missie die je voor de mensheid moet vervullen. Ik 

heb jullie voorbereid om te begrijpen hoe jullie je zending in deze wereld moeten volbrengen, en om te 

weten wat jullie te wachten staat aan gene zijde van de materiële scheidingswand, waar het geestelijke 

leven begint. Ik heb jullie geholpen om je geestelijk te ontwikkelen, zodat jullie uit jezelf kunnen 

begrijpen waarom gebeurtenissen plaatsvinden die het verstand niet kan bevatten. 

57 Zolang de ziel met het lichaam versmolten is, weet zij niet, noch kan zij weten welke verdiensten 

zij in haar vorige levens heeft verworven. Maar nu weet het dat zijn leven de eeuwigheid is, een 

ononderbroken hogere ontwikkeling in de poging om het hoogste punt te bereiken. Maar vandaag weet 

je niet welke hoogte je hebt bereikt. 

58 Ik heb je gadegeslagen sinds je aan je levensreis begon met een verwarde geest, een onhandig 

brein. Ik heb je geleidelijk zien ontwaken en evolueren tot je een duidelijker beeld van de werkelijkheid 

hebt gekregen. Ik heb je zien vechten tegen tegenspoed, beproevingen en verleidingen. En toen je 

eindelijk de waarde van het spirituele leven ontdekte, omdat je hoger was geëvolueerd, zag ik je ziel 

glimlachen. Die glimlach drukte vrede, tevredenheid en hoop uit. Maar ik heb het ook zien terugvallen, 

zichzelf zien bezoedelen in de wereld. Toen klaagde zij en zij moest zich zuiveren om Mijn barmhartigheid 

te verkrijgen. Maar zelfs in haar val heeft ze een licht gevonden, het licht van de ervaring. 

59 Nu krijgen jullie de kans om jezelf niet langer te misleiden, want jullie hebben de blinddoek 

gescheurd die de helderheid van de waarheid met mijn licht versluierde, en jullie hebben de uitgestrekte 

horizon aanschouwd om met zekere schreden vooruit te gaan. 

60 Het licht dat het pad verlicht is helder. U kunt niet langer dwalen, tenzij u tegen de waarheid zelf 

in opstand zou komen, verleid door de valse glans van aardse genoegens en bezittingen. 

61 Ik kan u ook niet zeggen dat u op uzelf moet vertrouwen, of dat u vrij bent van elke drang tot 

verleiding. Want er zijn machten die datgene wat ik momenteel met jullie opbouw, willen afbreken ─ 

machten die hun duistere aard verbergen en zich vol aantrekkingskracht voordoen. Hiervoor waarschuw 

ik u, opdat u zich met de kracht van uw geloof kunt verdedigen. 
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62 De bestemming van de mens, voor wie Ik alles wat bestaat heb geschapen, is de waarheid te 

kennen en zich opwaarts te ontwikkelen. Maar de weg is lang, opdat jullie daarop al jullie vermogens 

kunnen ontwikkelen, om Mij te zien, Mij te voelen en Mij lief te hebben. Het pad heeft doornen, is 

rotsachtig, en zal de kracht en het geloof waarmee je het gekozen hebt, op de proef stellen. Nadat je het 

hebt afgelegd, zal de ziel gezuiverd zijn. 

63 De andere weg is die van uitweidingen en omwegen, die echter ─ omdat zij genoegens schenkt en 

voor de hand liggende aantrekkelijkheden bevat ─ uw stappen tot stilstand brengt zonder dat u merkt 

dat u vertraging oploopt, want u geniet van het leven. Maar wie in het uur van de dood op deze weg 

wordt verrast, zal het oneindige lijden ervaren van het besef dat hij niets voor het welzijn van zijn ziel 

heeft gedaan. 

64 Ik zou u de een na de ander de wegen kunnen opsommen die zich aan de blik van de mens 

voordoen. Aangezien er veel zijn, lijkt het moeilijk de meest geschikte te kiezen. 

65 Toen de ziel op aarde kwam wonen, kreeg zij, als gelegenheid voor haar ontplooiing en 

volmaaktheid, een materie of menselijk lichaam, waarvan het wonderbaarlijke en volmaakte ontwerp 

haar in staat stelt er naar believen door te voelen, te denken en te bewegen, in overeenstemming met 

haar psychische begaafdheid. 

66 De ziel neemt deel aan de bevrediging van het vlees, zoals zij op de proef wordt gesteld in haar 

lijden. Maar de mens is evenzeer vatbaar voor de genoegens en het lijden van de ziel. Beide, zolang zij 

verenigd zijn, vormen één enkel wezen. 

67 In het menselijk wezen is er volmaaktheid. Daarom is Christus, "het Woord", mens geworden in 

een menselijk lichaam als het uwe. Maar Hij leed niet vanwege Zijn eigen onvolkomenheden, maar ter 

wille van de mensen, die Hij door Zijn pijn, offer en woord verhief, omdat zij zeer laag gevallen waren. 

68 Wanneer de ziel, met al haar kracht, de onverzettelijkheid en 

Als het vlees zijn opstandigheid niet kan overwinnen, komt de barmhartige liefde van de Vader, die de 

ziel en het vlees geschapen heeft, hem te hulp om u te redden, zoals de goede herder het verloren 

schaap redt. Want geen van mijn kinderen zal verloren gaan. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 191  
1 In het brood en de wijn van mijn tafel zit het zaad van het eeuwige leven. Kom bij hem, eet en 

drink. Ween niet langer van honger en dorst; Ik zal uw weeklagen en uw snikken niet langer aanhoren. Ik 

wil vreugde en vrede zien in Mijn kinderen. Als Vader ben Ik alle Liefde, als Meester blijf Ik de Liefde, en 

als Ik Mijzelf zou tonen als een onverbiddelijke Rechter, zou zelfs in die rechtvaardigheid Mijn Liefde zijn. 

2 De reden hiervoor is dat de essentie van mijn geest liefde is. Daarin heb je je begin en je einde. 

Komt nader, discipelen, en zit rondom de Meester, zoals gij deedt in die tijd toen Ik onder u was als man. 

Laat je ziel zich de liefdevolle stem herinneren van de Goddelijke Meester die Jezus was. Laat het die 

gelegenheden gedenken, toen gij Mij volgde naar de dalen, naar de oevers der rivieren, naar de woestijn 

en naar de bergen om Mijn woord te horen. 

3 Uw ziel werd meegevoerd naar het Koninkrijk der Hemelen bij het horen van het woord van die 

Meester, die de figuren en schepselen der aarde gebruikte om zijn gelijkenissen te scheppen en de 

mensen een idee te geven van wat het Hemelse Koninkrijk is. Maar terwijl sommigen geloofden, 

twijfelden anderen. Maar alle harten werden overstroomd met vrede, en alle zieken werden gezond 

gemaakt. Ik wil dat je je bij Mij voelt als in de eenzaamheid van een vallei. Laat de muren van de 

vergaderzaal en de symbolen uit je gezichtsveld verdwijnen, zodat geen obstakel je ziel ervan weerhoudt 

naar Mij op te stijgen. 

4 Discipelen: indien Ik u het volk van God, het geliefde en uitverkoren volk heb genoemd, denkt 

dan niet dat Ik de andere gemeenschappen van de aarde minder liefheb. Wanneer allen Mij hebben 

herkend, zal Ik uit hen een geestelijke familie vormen waarin allen gelijkelijk zullen worden bemind. 

5 Beschouw uzelf niet als geestelijk inferieur aan enig volk of ras. Als jullie jezelf als de enige 

bevoorrechten beschouwen, zeg Ik jullie in waarheid, dat wanneer Ik jullie vanaf de eerste tijden 

goddelijke openbaringen en profetieën heb gegeven, dit niet is geweest omdat jullie de meest geliefden 

zijn, maar omdat jullie in geestelijke zin de eerstgeborenen onder de mensheid zijn. Besef dat je in plaats 

van ijdelheid je verantwoordelijkheid moet voelen. 

6 Kijk naar de geschiedenis van Israël en je zult zien dat het op geen enkel moment de andere 

volken liet delen in het erfdeel en de genade waarmee de Vader het onderscheidde. Dat, omdat het het 

tegendeel deed van wat Mijn Wet en Mijn Leer hem voorschreven, het zich in zijn egoïsme afzonderde 

en zijn gaven voor zichzelf gebruikte. 

7 In deze tijd heb Ik uw ziel opnieuw voorbereid, Ik heb haar verlicht om haar opnieuw te leiden op 

het pad waarop zij haar bestemming moet vervullen om haar medemensen te waarschuwen, te zegenen 

en te redden. 

8 Spoedig zul je dit woord niet meer horen. Maar denk niet dat Ik Mijzelf heb verwijderd, dat Ik 

jullie alleen heb gelaten als wezen en als afgedwaalden van het pad der evolutie. Mijn goddelijke Geest 

zal jullie voorbereid verlaten en zal over jullie blijven waken. Als een goddelijke schaduw zal ik uw 

stappen volgen. Ik zal u blijven inspireren, door uw mond spreken, de zieken genezen door uw 

bemiddeling en "de doden" opwekken door uw stem, en wanneer u verenigd bent, zal Ik Mijn ware 

heiligdom in u vestigen. 

9 In deze tijd heb ik het hart van de mens onvruchtbaarder gevonden dan ooit, als een land van 

stenen, een versteend land, bedekt met onkruid, netels en distels. Overal groeit onkruid, en bomen met 

giftige vruchten. Het water is vervuild, de bronnen zijn opgedroogd, de putten zijn troebel en de rivieren 

stromen niet meer. Er zijn geen bloemen in de tuinen, en als er al bloemen zijn, zijn ze verdord. Er zijn 

geen nesten of vogels in de bomen. De plagen verslinden allen, en de knagende worm vernietigt allen. 

Dit is het beeld dat de mensheid op dit moment aan Mijn blik laat zien. Maar Ik ben gekomen om u zaad, 

water en landbouwwerktuigen te brengen, opdat gij de akkers moogt zoeken die u zijn toegewezen om 

te bewerken. 

10 Zeg niet dat ik je te vroeg verlaat. Bedenk dat het deze keer niet slechts drie jaar was dat Ik tot u 

sprak zoals in het Tweede Tijdperk. In die tijd waren drie jaar genoeg om het nieuws van Mijn wonderen 



U 191 

112 

de grenzen van Judea te doen overschrijden en koninkrijken en rijken te doen schudden. In die drie jaar 

werden mijn discipelen meesters. Ik wekte hen op tot liefde, ik toonde hen dat de mensheid ondankbaar 

is, maar dat zij ondanks deze ondankbaarheid nobelheid bezit, en deze nobelheid is de vonk van 

Goddelijke liefde die ieder mens in zich draagt omdat hij een kind is van mijn Goddelijkheid. 

11 De leer van Jezus heeft de diepste wortels van het menselijk hart door elkaar geschud. Daar 

bouwde ik een tempel waarin ik nog steeds woon. Maar de mens heeft in zijn zucht naar macht, rijkdom, 

menselijke glorie en genoegens het leven, de gewoonten, de wetten en de beginselen veranderd, en 

daarom is het noodzakelijk dat Christus terugkeert tot de mensen op aarde om hen uit hun diepe slaap te 

wekken en hun opnieuw de weg te wijzen. Hier ben Ik, tot u sprekende vanaf 1866 tot heden, door de 

mond van vele opeenvolgende stemdragers, steeds hetzelfde woord, dezelfde essentie, dezelfde 

openbaringen en profetieën. 

12 Het is nog geen drie jaar geleden dat ik deze keer gesproken heb. Het was nodig de tijd van Mijn 

prediking te verlengen om Mijn leer op vele manieren uit te leggen, opdat jullie het uiteindelijk zouden 

begrijpen. Hoe vaak gebeurt het niet dat een van Mijn discipelen, na te hebben beleden dat zij Mij 

liefhebben en in Mij geloven, Mij verlaat en verloochent nadat zij manifestaties en bewijzen van Mijn 

waarheid hebben ontvangen. Maar dan, wanneer hij in het verderf stort, klaagt hij, heeft berouw, en 

zegt tot Mij: "Gij zijt de Meester, help mij." Ik, die oneindige liefde en geduld ben, neem hem op, trek 

hem tot Mij, zet hem op de beste plaats aan Mijn tafel, en zeg hem dat hij "de verloren zoon" is. Ik maak 

een feestmaal, hij is vrolijk, en wanneer allen ─ niet zozeer de Meester ─ geloven dat hij voorgoed 

berouw heeft, valt hij opnieuw in verzoeking. Hoe vaak heb Ik velen zien vallen, opstaan en naar Mij 

terugkeren. Daarom werd de tijd van Mijn manifestatie bij jullie verlengd tot 1950, om jullie voor de 

eerste, tweede en derde maal te ontvangen en jullie eindelijk sterk in het leven te laten staan. 

13 Welke nieuwe prikkels en ervaringen kan de wereld u nu al bieden? Welke verrukkelijke 

verrassingen heeft de wetenschap misschien al voor u in petto, of welke nieuwe geneugten zal het 

lichaam u misschien nog kunnen schenken? Wat valt er voor jou te leren in de wegen van ondeugd en 

zonde? Als u verlangt naar nieuwe bevredigingen en naar ware vreugden, als u verlangt naar onderricht 

en vrede, kom dan naar mijn landgoed, bewandel mijn wegen, leer mijn zaad te zaaien, en u zult meer 

vinden dan waarnaar u kunt verlangen. 

14 Wie dit werk niet als zuiver, volmaakt en grenzeloos beoordeelt, doet dat omdat hij zijn blik niet 

heeft aangescherpt om de waarheid te herkennen, om de schatkamer van ware wijsheid te benaderen. 

Omdat hij zeer onvolwassen is en Mij niet heeft toegestaan nog voor zijn ogen te brengen wat Ik hem te 

openbaren heb. 

15 De laatste drie jaar van deze manifestatie naderen. Zij zullen die drie vertegenwoordigen waarin 

ik in het Tweede Tijdperk heb gepredikt. 

16 Ik zal hervormingen doorvoeren, niet in mijn wet, maar in uw daden van aanbidding. Ik heb er 

lang op gewacht dat jullie ze uit jullie zelf zouden uitvoeren, maar jullie hebben die stap niet gezet. 

Ik heb jullie mijn vertrek voor 1950 aangekondigd. Dan zullen de hersenen van mijn stemdragers en 

geestelijk begaafden gesloten zijn voor deze manifestaties. Ik heb u gezegd dat dan de dialoog van geest 

tot geest zal beginnen. Maar wat zullen zij doen die zich niet voorbereiden? Zij zullen Mijn Goddelijke 

Straal blijven aanroepen, maar deze zal niet langer neerdalen, en dan zullen zij spreken met de schijn dat 

Ik Mij nog steeds manifesteer door hun geest. Hun zieners zullen getuigen dat ik daar aanwezig ben, en 

de genezers zullen in vervoering raken en zeggen dat het de geestenwereld is die spreekt. Dan zullen zij 

die Mijn wil volgden hen bespotten. Zij zullen zeggen dat die genaden door de Vader zijn ingetrokken, en 

er zal grote verwarring zijn. 

17 Denk eens na: Als zij als voorlopers en afgezanten naar de volken op weg gingen, wat zou u dan 

kunnen doen? Je zou de velden alleen gezaaid vinden met dwaling en bedrog. Er is nog tijd voor u om na 

te denken en u voor te bereiden op de tijd dat de wereld u zal ondervragen. Want zij zal niet tevreden 

zijn met te onderzoeken wat ik heb gezegd - want dat zal zij altijd zuiver vinden - maar zij zal 

onderzoeken welke vruchten het onder dit volk heeft voortgebracht. Daarna zullen uw medemensen 
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trachten uw leven, uw daden en uw godsdienst te onderzoeken, om de bevestiging van Mijn leringen en 

Mijn tekenen te vinden. 

Indien gij uzelf zoudt kunnen redden door de kennis van mijn woord alleen, dan zou de mensheid zich 

sedert de tijd van Mozes hebben gered door de openbaring van de wet. Maar daarna moest Christus, die 

de Meester was geworden, komen. En ook nu nog kom Ik in de Geest om onvermoeibaar tot u te spreken 

en u te doen begrijpen dat wat u zal redden en u naar Mijn recht zal voeren, uw werken van liefde, 

nederigheid en barmhartigheid zullen zijn. Herinnert gij u niet mijn apostelen van dien tijd, die niet 

tevreden waren met te getuigen met woorden, maar die het bezegelden met hunne daden, met hun 

eigen leven en met hun bloed? 

18 Vandaag wil ik alleen maar dat de deuren van uw hart opengaan met mededogen voor uw 

naasten, opdat de mensheid de Hemel dankt voor de deugd van mijn nieuwe leerlingen, dat dit Werk 

niet de zoveelste leer of een nieuwe theorie is, dat het geen menselijke fantasie is, noch het product van 

een verwarde geest, maar de voortzetting van de weg die God sinds het begin der tijden voor de mensen 

heeft uitgestippeld en waarmee de aankondigingen en profetieën van Jezus in vervulling gaan. Dat het 

dezelfde Christus is die in het Tweede Tijdperk werkte, die nu tot u spreekt. 

19 Terwijl de wereld zich opmaakt om de kelk van lijden, die de oorlog biedt, te ledigen, geef Ik u 

honing, opdat gij een goede smaak op aarde moogt hebben. Als het licht dat in de geest van de mens 

schijnt, hem ertoe brengt grote werken te verrichten voor het welzijn van de mensheid, en het 

veroorzaakt dat het menselijk leven wordt veranderd en ontwikkeld, hoe is dan het licht van Mijn 

Goddelijke wijsheid dat de gewoonten van de mensen verandert om hen voor te bereiden op het 

Geestelijk Leven? 

20 Het goddelijk licht, de wijsheid die vanuit mijn Geest op jullie schijnt en die zich beperkt naar 

jullie vermogen, verschaft jullie een innerlijke verlichting die alle duisternis verdrijft. Denk na, en je zult 

beseffen dat voordat je deze waarheid die je nu bezit besefte, door de tijd die je besteedde aan het 

luisteren naar mijn woord, alles in je leefwereld onzeker was, en je je niet kon voorstellen dat je de 

verlichting zou ontvangen van zoveel mysteries die je intellect niet kon bevatten. 

21 Vandaag verwijder Ik die duisternis uit de menselijke geest, Ik train de mens op zo'n manier dat 

hij niet langer kan twijfelen aan de waarheid die hij in zich draagt. 

22 Zolang er twijfels en zwakheden zijn die u trachten te verslaan, zal er onder u geen waar geloof 

zijn. Geloof wordt gevoeld, het is de impuls die je een idee doet realiseren zonder vrees voor mislukking. 

Het is de spirituele blik die in staat is de waarheid te zien, het einddoel van het pad. 

23 Laat het geloof in jullie wortelen, want jullie hebben het niet allemaal. Wanneer het ontbrandt, 

zal het worstelen met de tegenstand van verleiding die op je ligt te wachten. Als jullie het kwaad willen 

verwerpen, moeten jullie er wapens voor vinden in de betekenis van mijn woord. Maar zij die niet zeker 

zijn van Mijn Aanwezigheid en Mijn Voorspraak, oordelen over wat zij zien en wat zij horen zonder dat 

hun ziel zich tot Mij kan verheffen, want zij hebben nog steeds behoefte aan de liturgische pracht die de 

zinnen streelt, denkend dat zij op die manier zullen voelen wat jullie inspiratie of verheffing van de ziel 

noemen. 

24 Ik leer je dat het niet langer nodig is dat je ziel het hart beweegt door de klank van muzieknoten. 

Mijn discipelen in het Tweede Tijdperk waren innerlijk verheven totdat zij de geestelijke vrede van gene 

zijde voelden, en zij hadden alleen het firmament boven hun hoofd. Zij waren verheven omdat zij in hun 

hart de klinkende stem van de Meester voelden. 

25 In deze tijd heeft het Mij behaagd Mijzelf aan jullie bekend te maken door middel van het 

menselijk begripsvermogen. Op welke betere wijze zouden jullie Mij kunnen begrijpen, als niet hierin, 

waarin Ik jullie eigen verstand en taal gebruik? 

26 Door deze Leer zul je verhevenheid bereiken, want alles is voorbestemd om te evolueren. Begrijp 

dat alles een principe heeft: de kracht van goedheid. Ontwikkel je deugden binnen de kring van het leven 

waarin je leeft. Jullie hebben mijn licht om de funderingen te leggen waarop jullie de wereld van morgen 

zullen bouwen. 
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27 Je hebt tastbaar bewijs van je spirituele ontwikkeling. Vandaag kun je niet meer denken zoals je 

vroeger deed. Jij bent anders dan je ouders, en je kinderen zullen anders zijn dan jij. Je kunt dit niet 

vermijden, het is een hogere macht die je drijft. Waarlijk, ik zeg u, het kwade zal niet zegevieren, het zal 

deugd zijn. Want wie naastenliefde beoefent kan niet zelfzuchtig zijn, wie liefde voelt kan niet haten, het 

licht laat geen duisternis toe. 

28 Ik wil dat jullie veilig lopen op de weg die ik jullie wijs, zodat jullie je kinderen kunnen opdragen 

erop te lopen. Uw raad moet altijd oprecht zijn, dan zal Mijn woord op tijd het hart bereiken van degene 

die het nodig heeft. 

29 Er zullen er zijn die door hun eigen verdorvenheid tegen zichzelf zullen strijden; maar zij zullen 

mijn licht nodig hebben om hun fouten te onderkennen en hun naaste lief te hebben als hun eigen 

broeder. 

30 Ik ga jullie voor, mensen, en verwijder elk obstakel van jullie pad, zodat jullie vooruit kunnen 

gaan. 

31 Kom vandaag naar het feest, geliefde mensen, waar jullie voor een korte tijd mogen genieten van 

de aanwezigheid van jullie Meester. 

32 Kom en vul je hart met Mijn vrede ─ die vrede die in Mij is en die jullie op aarde zo missen. 

33 Het is voor mij genoeg als enkelen mij horen, want morgen zullen zij het getuigenis aan hun 

medemensen overbrengen. 

Ik weet dat als ik iedereen zou oproepen, de meesten niet zouden komen omdat zij druk zijn met de 

zaken van de wereld. Zij zouden Mij verwerpen en mensen van goede wil verhinderen naar Mij te komen 

luisteren. 

34 Hier, in de beslotenheid van deze eenvoudige plaatsen waar Ik Mij manifesteer, laat Ik Mijn zaden 

ontkiemen. Ik verzamel de eenvoudige geesten in groepen, en wanneer zij weg zijn van het lawaai van 

het materialistische leven, spreek ik tot hen over de liefde, het eeuwige, de ziel, de ware menselijke en 

geestelijke waarden, waardoor zij het leven beschouwen door middel van de geest en niet de zintuigen. 

35 Deze nieuwkomers noem Ik discipelen, en zij die nooit iets bezaten, die nooit door hun naaste 

werden opgemerkt, werden vervuld van voldoening toen zij zich door Mij geroepen zagen, en stegen op 

tot een nieuw leven. Zij vertrokken met de overtuiging en de vreugde dat zij nuttig konden zijn voor hun 

naaste. Want de Heer heeft zijne openbaringen in hen gelegd, en heeft hun den weg der liefde gewezen. 

36 Sommigen verwerpen hen en bespotten hen omdat zij zich discipelen van Jezus noemen. Maar 

waarlijk, Ik zeg u: hoewel hun deze genade wordt ontzegd, zullen zij Mijn discipelen blijven. 

37 De mens gelooft dat de Hemel zo ver weg en hoog is dat het heel moeilijk is wanneer Ik Mij 

bekend maak onder deze kleine kinderen, en dat komt omdat zij slechts een vaag idee hebben van wat 

"Hemel" is en wat het woord "Hemel" betekent. Zij weten niet dat de hemel voor de ziel de staat van 

volmaaktheid, zuiverheid en licht is waartoe iedere ziel moet komen, en niet een bepaalde plaats in de 

ruimte. 

38 Naarmate de ziel zich verheft, breidt zij de wereld of het tehuis waarin zij vertoeft, meer en meer 

uit. Daarom zal het, wanneer het zijn volmaaktheid bereikt, de oneindigheid overheersen, het zal overal 

kunnen gaan, alles daarin zal licht zijn, harmonie met de Vader en met allen. Dit zal haar hemel zijn, dit 

zal haar Koninkrijk der Hemelen zijn. 

Wat kan de ziel meer zien dan eeuwige vrede, wijsheid, de zegening van liefhebben en bemind 

worden? 

39 Het is ongeveer tweeduizend jaar geleden dat ik onder de mensen vertoefde. Voor de mensen 

van vandaag lijkt die tijd zo lang dat zij nu de geschiedenis van Mijn daden en de herinnering aan Mijn 

woorden zien door de bril van de verbeelding, alsof alles wat Mij in die tijd omringde bovennatuurlijk 

was geweest. Maar zij moeten weten dat de aarde en de mensen van toen even natuurlijk waren als die 

van nu. Indien gij denkt, dat alleen zij de genade van Mijn Aanwezigheid waardig waren, vergist gij u. 

Want Ik heb altijd in het hart van de mens gewoond, en Ik openbaar Mijzelf aan hem van tijd tot tijd, 

hetzij als mens, zoals in dat Tweede Tijdperk, of in de geest, zoals vandaag. 
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40 Het is noodzakelijk dat de mens Mij kent, zodat hij een duidelijk idee heeft van de waarheid. 

Want wie de waarheid kent, kan niet van het pad der wet afdwalen, omdat hij dan in staat is de stem van 

zijn geweten te horen. 

41 Hij die de waarheid niet kent, is een blinde die het ware pad niet kan vinden. Hij is een doof mens 

die de innerlijke stem die van God komt niet kan horen. Daarom ben ik opnieuw naar de wereld 

gekomen, om de waarheid aan het licht te brengen die voor haar verborgen is gebleven, en om haar 

nieuwe lichten te onthullen die haar zullen opheffen uit de droevige en ellendige situatie waarin zij 

geestelijk leeft. 

42 Ik zal weten hoe ik in de mens het edele streven kan wekken om op de weg van het goede tot Mij 

te komen. Ik zal hem het bestaan van de ware Hemel openbaren, het nieuwe "Beloofde Land", en hem 

bewijzen dat Ik niet veraf ben ─ eenvoudigweg omdat, als Ik veraf van de mensheid zou zijn, de mens 

helemaal niet zou bestaan. 

43 Discipelen, bewaart in uw hart de herinnering aan deze woorden, opdat gij in uw overdenkingen 

en in uw overpeinzingen vreugde zult beleven aan mijn wet. 

44 Begrijp dat ik de bron van liefde ben. Kom tot Mij, en je zult je verlangen naar medelijden en 

liefde bevredigen. Zie het licht van Mijn Geest dat elke geest verlicht, en stijg op tot een nuttig en 

vruchtbaar leven. Vroeger was je niet eens in staat je eigen schreden te richten, en thans leid je scharen. 

45 Velen gingen naar de afgrond, maar zij hoorden Mijn stem, zij keerden om, en thans worstelen zij 

om de berg te beklimmen. Nu jullie mijn discipelen zijn, zeg Ik jullie: Daar Ik met u een gemeenschap heb 

gevormd, zal Ik u slechts ontvangen, indien gij eensgezind tot Mij zult komen. 

46 In deze gemeenschap is er veel dat niet begrepen wordt en veel misinterpretaties; vandaar de 

verdeeldheid en de verschillen. Ik zeg u, er is nog tijd om Mijn leer te bestuderen om die dwalingen te 

corrigeren en om uit de harten van de scharen der gelovigen alles te ontwortelen wat als schadelijke 

plant is ontsproten. Degenen die hiervoor het meest verantwoordelijk zijn, zijn degenen die het eerst 

hun orders ontvingen, want zij hebben Mij het langst gehoord. Tot hen die het eerst kwamen zeg ik: vul 

uw hart met naastenliefde en zie in hen die het laatst kwamen uw kleine broeders en zusters. Uw 

voorbeeld, uw leven en uw woorden moeten de menigte van de gelovigen de volmaaktheid, de 

grootheid en de voortreffelijkheid van Mijn Werk tonen. 

47 Het is noodzakelijk dat de kerkleiders zich inspannen om mijn leringen en geboden te bestuderen, 

dat zij waken en bidden voor hun gemeenteleden, zodat zij door het volk gehoord zullen worden en het 

volk hen zal gehoorzamen, en het volk hen als profeten zal beschouwen. 

48 Telkens als je de Vader tot je hoort spreken op een toon van rechtvaardigheid, word je geschokt. 

Maar daarna brengt uw zwakheid u weer ten val, en valt u in de "beproevingen van de woestijn" die 

dienen om uw ziel sterk te maken. 

49 Wanneer zullen al de kinderen van dit volk zich met u verenigen, die thans verstrooid zijn over de 

volken? Het zijn harten die slechts wachten op het nieuws van de schare mensen die met ontberingen op 

weg zijn naar het "Beloofde Land", om op weg te gaan en zich bij hen te voegen. Het zal voor hen niet 

nodig zijn zich materieel te verenigen, want de weg is in het hart, en het "Beloofde Land" is in de vrede 

van de ziel. 

50 Ieder zal op zijn plaats de ingevingen van zijn Vader en de gedachten van zijn broeders en zusters 

ontvangen, om zich getroost te voelen. Mijn nieuwe "volk Israël" zal op alle punten van de aarde 

verschijnen en de leer van de vergeestelijking met ware oprechtheid onderwijzen. 

51 Hoe kunt gij denken, mensen, dat het feit dat gij in verschillende plaatsen van samenkomst 

bijeenkomt, voor u een reden zou moeten zijn om ver van elkander af te staan. Alleen onwetendheid zal 

u verhinderen u bewust te worden van de geestelijke banden die alle kinderen van de Heer verenigen. 

52 Laat de gaven van je geest zich openbaren, zodat intuïtie en openbaring je leiden en je de gaven 

die Ik je heb toevertrouwd niet ontheiligt of bezoedelt. 

53 Deze tijd heeft uw ziel het goddelijke geschenk gebracht van een nieuwe gelegenheid om u op te 

heffen tot uw Vader. 
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54 Hij die kwam als de Messias, die de aarde bewandelde en door zijn woord en werken voor de 

mens de weg naar de verlossing uitstippelde ─ Hij is het die vandaag komt in de Geest en zijn stem van 

gerechtigheid laat horen door het geweten. 

55 Ik heb velen opgeroepen om naar deze manifestatie te komen en dit woord te horen. Maar niet 

iedereen die geroepen is, heeft zich gehaast. 

56 De scharen die Mij volgen zijn zij die in hun ziel het verlangen voelden om te komen en de 

schaduw van de machtige boom te genieten, en als erfdeel het zaad te ontvangen dat zij hierna over de 

gehele wereld zouden uitdragen. Zij hoorden de stem van hun Heer en wilden zaaien zoals Hij. Geleidelijk 

aan worden zij de discipelen die weten dat zij morgen de warmte van het huis van hun vader zullen 

verlaten om een geschenk te brengen aan allen die hongeren of dorsten naar liefde, waarheid of 

gerechtigheid. 

57 Krachtig heb Ik Mijn woord bekend gemaakt, opdat dit volk niet schuchter zou worden tegenover 

de geleerden. Voorwaar, ik zeg u, dat velen van de geleerden van hun eigen kennis zijn afgedwaald. 

58 Werken, woorden, gebed: dat is de opdracht waarmee dit volk zijn medemensen moet 

instrueren. Onder de bescherming van de allerbeminnelijkste Moeder moet zij de afstanden overwinnen, 

in het vertrouwen dat die goddelijke barmhartigheid zich niet van haar zal scheiden. 

59 Dikwijls spreek je over Maria's bestaan en liefde en je zult merken dat de harten er niet door 

bewogen worden. In andere gevallen zult u worden afgewezen omdat u haar naam verkondigt en geloof 

in haar leert. Maar wees niet verontrust, bedenk dat, terwijl Jezus aan het kruis stierf, een vrouw, 

doordrenkt van pijn, zich aan de voet van het kruis voelde sterven. Het was Maria, de Moeder, die alle 

pijn van deze wereld voelde. Heeft die menigte toeschouwers enige aandacht besteed aan de 

aanwezigheid van die vrouw? Nee, mensen. Maar de tijd verstreek, en die ene, van wie zelfs de naam 

niet bekend was, werd gezien als de Moeder van de Verlosser in menselijke termen en in geestelijke zin 

als de Moeder van de mensheid. In de harten der mensen werd een altaar opgericht voor die hemelse 

moederliefde, die zich door Maria aan de wereld openbaarde. 

60 Zoals hij die water put uit een bron om zijn akkers te besproeien, zo komen de mensen tot de 

openbaring van mijn woord. Iedereen heeft een aantal mensen, een familie of een gemeenschap, om 

hem geestelijk te voeden, en hij weet dat hij alleen bij Mij het kristalheldere water kan vinden dat zijn 

velden voldoende kan doen bloeien en vrucht dragen. 

61 Mijn hart, als Meester, ontvangt met ontroering de afgezanten die uit verre oorden komen in 

naam van een groep mensen. Ik zend naar die harten door hen mijn boodschap van vrede en mijn 

onderricht van wijsheid. 

62 Jullie doen er goed aan Mij te zoeken in de boezem van hen die Mij het langst hebben gehoord, 

want zij hebben veel geleerd. Maar vergeet niet dat het niet nodig is materiële afstanden af te leggen om 

Mij te vinden, want Ik ben overal. De enige afstand die jullie moeten afleggen om Mijn aanwezigheid te 

voelen, is de afstand die bestaat tussen jullie materialisatie en jullie geestelijke goederen. 

63 Keer in vrede terug naar uw huizen, uw buurten, of de boezem van uw congregaties. Maar 

voordat gij dit doet, bekleedt u met ijver, met rechtvaardigheid en met energie, opdat gij hen die u 

toebehoren op het rechte pad brengt, opdat gij niet toestaat dat iemand deze leer door zijn werken 

vernedert, opdat gij genezende balsem in uw harten brengt om de tranen te drogen van uw 

medemensen die dag aan dag op uw deuren kloppen in verlangen naar uw barmhartigheid. Zie erop toe 

dat mijn leer door uw werken verschijnt voor wat zij is: de ware bron van liefde, vergeving en verlossing. 

64 Denk na over je verleden, denk na over je heden, en je zult tot de conclusie komen dat je 

inderdaad naar deze aarde bent gezonden om deze missie te vervullen. Het zijn niet de woorden van 

mensen die u van deze waarheid zullen overtuigen, maar de bewijzen die Ik u op uw levensweg heb doen 

toekomen. Overtuigd van de waarheid van deze leer, zult gij u wijden aan het volbrengen van uw zending 

met alle ijver en liefde waartoe gij in staat zijt. 

65 De Meester zegt tot u: Beperk dit werk niet tot een gewone gang van zaken, hoe luidruchtig het u 

ook moge toeschijnen, en zeg niet: "Heer, hoe volmaakt is uw werk". Want boven hetgeen gij ziet, is er 
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iets hogers, dat gij morgen zult bereiken. Zo zullen jullie eeuwig van het ene niveau naar het andere gaan 

zonder ooit de grenzen van mijn wijsheid te bespeuren, want die heeft er geen. 

66 Stop niet, maar ga ook niet te snel. Meet uw stappen, en laat ieder er zeker van zijn door studie 

en meditatie. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 192  
1 Wees welkom op deze gedenkdag, waarop u het moment herdenkt waarop de mensheid voor 

het eerst Mijn woord hoorde door het menselijk verstandsorgaan. De jaren zijn voorbijgegaan en Ik zie 

dat de geestelijke vermogens van hen van wie Ik gebruik heb gemaakt, en van hen die naar Mij hebben 

geluisterd, zich hebben ontwikkeld. Zij zijn niet langer kinderen in de geestelijke zin, noch onwetend van 

de openbaring van het Goddelijke. Door de innerlijke verheffing die zij hebben bereikt, hebben zij bereikt 

dat het licht van de Meester zich onder de mensheid manifesteert om uw geestelijk leven te 

vervolmaken. 

2 De onwetendheid over geestelijke waarheden waarin de mensheid zich bevond werd 

weggenomen door mijn licht, en de mens begreep dat de macht van de Almachtige zich beperkte in een 

daad van liefde om zich te laten horen en voelen door zijn kinderen. 

3 Sindsdien is er een nieuw tijdperk aangebroken voor de mensen, die nu geen belemmeringen 

meer vinden om hun ziel te verlustigen en te verkwikken door de genade die dit werk bevat. 

4 Sindsdien zijn al mijn discipelen vrij van dat valse geloof in eeuwige verdoemenis wanneer zij in 

zonde zouden sterven, of in een eeuwige zaligheid wanneer de dood hen zou verrassen vrij van elke 

smet. U bent ontwaakt en hebt de weg van de ontwikkeling die de ziel door reïncarnaties volgt tot zij de 

volmaaktheid bereikt om in het geestelijke te leven zonder langer op aarde te hoeven leven. U hebt de 

reden voor de genoegdoening en de betekenis van de beproevingen begrepen. 

5 De zondaars die tot Mij kwamen, begrepen dat er geen eeuwige verdoemenis is, en zij gingen vol 

hoop en geloof op weg om te werken voor het welzijn van de ziel. 

6 Een nieuwe opvatting van wat geestelijk leven is, werd in hun geest gevormd, en hij die dood was 

door het geloof, werd opnieuw geboren voor dat leven. Dit wonder werd verwezenlijkt door mijn 

verkondiging door middel van het menselijk intellect. 

7 In het begin stond Ik toe dat jullie je godsdienstige gewoonten en gebruiken behielden, omdat 

jullie zielen erdoor doordrongen waren en jullie zintuigen eraan gewend waren. Maar toen Mijn leringen 

licht brachten in jullie zielen, verdwenen die riten en rituelen geleidelijk aan. Aangespoord door de 

wonderen die gij door het geloof hebt verkregen, hebt gij bereikt wat Jezus u in de tweede Era heeft 

gezegd: het geloof doet wonderen. 

8 Wat ik u in 1866 gaf, was een herinnering aan de Wet die Mozes u reeds bekend had gemaakt, en 

aan het Woord van Jezus, de "Eniggeboren Zoon", die u in de Tweede Era onderwees. 

9 Het was nodig, dat gij in de tegenwoordige tijd eraan herinnerd werd, dat de wet reeds in het 

Eerste Tijdperk was afgekondigd. 

10 De vervulling die je aan mijn wet moet geven kent geen grenzen. Vandaag in één vorm, morgen in 

een andere, moet je altijd het goede voor je medemens nastreven. Mijn wet is geen gebod dat met 

geweld wordt opgelegd, het is een eeuwige oproep tot het goede. Ik zal u het goede niet opdringen, ik 

zal het u inboezemen en ervoor zorgen dat u het voelt, zodat u, wanneer u het doet, zult voelen dat u de 

wet van God hebt vervuld. 

11 Te allen tijde heeft de mens in zijn geest een beeld van God geschapen, volgens hetwelk hij Hem 

heeft gezocht en Hem heeft aanbeden. Maar omdat er fouten zijn gemaakt in de praktijk van het geloof, 

heeft de Vader boodschappers en afgezanten uitgekozen, mannen verlicht door Mijn Goddelijkheid, die 

de onjuiste ideeën hebben gecorrigeerd. Onder hen zijn Mijn stemdragers die Ik heb bereid om jullie 

Mijn woord van licht te laten horen door hun bemiddeling. Terwijl sommigen met belangstelling naar de 

Goddelijke boodschappen hebben geluisterd, hebben anderen, zich realiserend dat hun vastgewortelde 

gewoonten werden tegengewerkt, afkeer gevoeld van de oproep van Mijn boodschappers. 

12 Alle gezanten van mijn Godheid hebben de spot moeten drijven; zij hebben allen de wreedheid 

en ondankbaarheid van de mensen ondervonden. In elk tijdperk hebben mijn pioniers gepredikt en 

gedaan wat ik hun heb toevertrouwd, altijd in harmonie met de geestelijke vooruitgang van de 

mensheid. 
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13 Ik heb jullie altijd mijn bestaan als Schepper van het heelal geopenbaard en vanaf het begin heb 

Ik jullie doen inzien dat liefde en barmhartigheid de basisvoorwaarde zijn om in deze wereld in vrede te 

leven. Toen ontdekte je dat er iets in je wezen is dat niet bij het lichaam hoort. Toen dit vermoeden vorm 

kreeg in uw hart, openbaarde het u het bestaan van de ziel en de overtuiging dat er na dit leven nog een 

ander leven is voor die ziel: de eeuwigheid. 

14 Toen Jezus als mens bij u vertoefde, maakte Hij u bekend met Zijn altijd nieuwe en altijd geldige 

Leer, die u de weg toonde die u zou moeten volgen om haar terug te vinden. En in de Derde Tijd hebben 

jullie Mij opnieuw gehoord, nu als Heilige Geest, door het verstand van de mens. 

15 Telkens wanneer Ik tot u kwam, heb Ik u afgewend van de aanbidding van valse goden, om u op 

het ware pad te brengen. De goddelijke Geest is waarlijk op u neergedaald en toont de wereld dat Zijn 

woord, als het zaad van de liefde, het leven is dat geboren wordt, groeit en vervolmaakt wordt. Toen 

Christus Zijn werk voleindigde, zei Hij: "Alles is volbracht", dat wil zeggen, die taak had zijn einde 

gevonden. Niettemin had Hij tevoren beloofd tot de mensen terug te keren, want Hij had nog nieuwe 

lessen voor hen in petto. 

16 En hier is de meester bij u, en onthult u de nieuwe 

leringen en herinner u de vergeten leringen, opdat gij steeds aanwezig moogt zijn bij de plichten van uw 

geestziel, die erin bestaat een waar beeld van de Schepper te zijn, zowel in de ogen van de Vader als in 

die van uw medemensen. 

17 Na Mijn bestaan als Jezus onder de mensen heb Ik altijd degenen gezonden die als "soldaten" of 

apostelen kwamen om Mijn Leer door hun werken te bevestigen en om te voorkomen dat de mensheid 

Mijn leringen zou verdraaien. Maar vele "doven" en "blinden", die Mijn woord onvolmaakt 

interpreteerden, waren verdeeld, en zo ontstond de verscheidenheid van sekten. Maar als de mensen 

dan geestelijk verdeeld waren ─ hoe zouden zij elkaar dan kunnen liefhebben volgens het hoogste gebod 

van Mijn Wet? 

Daarom zeg ik u dat deze beschaving slechts een schijnvertoning is, omdat de mensen haar zelf te 

gronde richten. Zolang de mensheid geen wereld bouwt op de grondslagen van Mijn wet van 

rechtvaardigheid en liefde, zal zij niet kunnen beschikken over de vrede en het licht van de geest, op 

wiens deugden zij een ware wereld van opwaartse ontwikkeling zou scheppen en vormgeven, zowel in 

het geestelijke als in het wetenschappelijke en het zedelijke. 

18 Indien gij reeds in staat waart uw leven te richten naar de bevelen van uw geweten, zou de 

Godheid zich niet materieel behoeven te laten horen om u aan uw plichten te herinneren. Indien gij 

reeds begreep, dat het bloed van de volmaakte mens, die Jezus was, vergoten werd om u de weg tot uw 

verlossing te wijzen, zoudt gij Mij onophoudelijk op die wijze zoeken; maar gij doet het niet. Maar Ik heb 

u lief en Ik ben op zoek naar hen die Mij vergeten zijn, om voor hen Mijn belofte te hernieuwen en hen te 

zeggen dat het Koninkrijk der Hemelen nog op hen wacht. Ik breng u geen nieuwe leer, noch een nieuwe 

wet, maar zeer vele nieuwe openbaringen. Maar alles wat ik u leer, zal u ertoe brengen het hoogste 

gebod te vervullen dat u zegt: "Hebt elkander lief." 

19 Hoe langer je naar Mijn leringen luistert en van Mij leert, des te meer zal je geest verlicht worden. 

Het zal dan tevergeefs zijn dat gij uzelven tracht te bedriegen, want Hij als Rechter zal u ter 

verantwoording roepen. Het zal tevergeefs zijn dat gij uw slechte daden tracht te rechtvaardigen, want 

het geweten zal u onvergeeflijk op uw fouten wijzen totdat gij ze rechtzet. Jullie zullen zelf jullie rechters 

zijn. Want ik spreek geen veroordeling uit, noch wijs ik u de plaats aan die gij zult innemen in de wereld 

van de geest na dit leven. Ik geef jullie alleen de opdracht zelf het licht en de vrede voor het hiernamaals 

uit te werken. Evenzo laat ik u zien dat er tussen God en de mens een intieme relatie bestaat. Heb Mij 

lief, ook al kun je je niet voorstellen hoe Ik ben. Ik heb geen vorm, Ik ben gewoon liefde, kracht, wijsheid, 

alles wat bestaat. Maar als jullie al deze eigenschappen niet kunnen bevatten, zie Mij dan en stel Mij voor 

door Jezus. En vergeet niet dat Hij jullie zei: "Wie de Zoon kent, kent de Vader." 
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20 Als je liefhebt, als je je aangespoord voelt om liefdadig te zijn, als je moet vergeven, stel je dan 

voor aan Jezus. Voel hem, laat hem in je hart wonen. Dan zult gij in waarheid "buren" zijn voor uw Vader, 

zowel in liefde als in het hebben van geen gestalte in geestelijk opzicht, omdat gij licht zijt. 

21 Geliefde mensen, ik zie jullie vermoeid en uitgeput door de last van jullie overtredingen. Je vraagt 

Mij om een helende balsem die je ziel en je lichaam zal helen. Maar ik zeg u: Ga de strijd aan met jezelf, 

verken je innerlijke zelf en leer jezelf kennen. Beoordeel uzelf in het licht van uw geweten, zodat u zult 

weten waarom u op dit moment lijdt. Op deze wijze, vervuld van vaste voornemens om mijn wet te 

gehoorzamen, kunt gij het zaad van het kwaad ontwortelen en gezond worden. Het onkruid moet bij de 

wortel worden uitgetrokken en in het vuur gegooid. Niet de mens is het onkruid dat op aarde groeit, 

maar de zonde, de onwetendheid, die zich vermenigvuldigd heeft en de harten binnendringt. Maar Mijn 

woord zal de menselijke ziel verlichten, Mijn ingevingen en openbaringen zullen de opmars van het 

kwaad stoppen en het hart van de mens veranderen in vruchtbare grond, en op deze akkers zal Ik Mijn 

zaad zaaien totdat het overvloedig vrucht draagt. 

22 Ik ben de arts die de zieken opzoekt. Als je moe bent van het lijden en je vindt geen barmhartige 

hand om je te genezen, kom dan tot Mij, bid en verenig je met Mij en Ik zal je de troost geven die je 

nodig hebt. Ik zal jullie verleden niet veroordelen, Ik zal jullie leiden op de weg van de vervulling van de 

wet, en stap voor stap zal Ik jullie omvormen tot mensen van goede wil. 

23 Beloof jezelf dat je je leven betert. Zweer niet voor Mij, want het vlees is zwak en kan je in de rug 

steken. 

24 Als de tijden tegenzitten, wanhoop dan niet, spreek geen laster uit. Weersta de stormen, 

aanvaard de beproevingen, en uw ziel zal zich zuiveren en volmaaktheid bereiken. 

25 Ik zal een einde maken aan het streven naar macht van mannen. De vernietiging zal een grens 

hebben en na de dag waarover de profeten tot u spraken, wanneer de menselijke trots zal worden 

neergeworpen, zal Ik aan ieder schepsel vrede schenken naar zijn verdiensten en zal er een nieuwe 

dageraad voor deze wereld gloren. Wie kan doordringen tot mijn hoge raad? Wie zal durven vernietigen 

wat ik in jou heb geschapen? De ziel is onschendbaar. Als ze het lichaam vernietigen, zal de ziel 

overblijven, waarvan de essentie onsterfelijk is. En de Geest, als een wet, zal haar stappen blijven leiden 

totdat zij Mij bereikt. 

26 Ieder die zich buigt voor het Goddelijk oordeel zal de richting vinden die naar volmaaktheid leidt. 

Ik heb het lot van iedere ziel vastgelegd; haar begin en haar einde zijn in Mij. Tijdens haar reis wachten 

haar grote felicitaties. Zij zal de ene strijd na de andere voeren, maar op al haar wegen zal zij Mij vinden, 

en Mijn liefde zal haar sterk maken. De Vader zal niet scheiden van het kind, en wanneer het terugkeert 

aan de Goddelijke boezem, zal er een feest in de Hemel zijn en vreugde in deze wereld. Dan zullen 

Meester en discipel elkaar verenigd kunnen ontmoeten. 

27 Waarlijk, ik zeg u, er zijn niet alleen discipelen in deze wereld. Ook in de volgende wereld 

ontvangen de zielen Mijn onderricht en horen hetzelfde woord dat jullie horen. Zelfs zij die meesters zijn 

door hun verhevenheid en kennis naderen om het woord van de Goddelijke Meester te horen. Zoals er in 

uw wereld verschillende fysieke staten zijn naar gelang de rijpheid van de ziel, zo zijn er ook in de 

geestelijke wereld vele treden op de ladder van volmaaktheid. 

28 Zoals jullie naar Mij komen om te leren hoe jullie je zending moeten volbrengen, zo maken ook de 

wezens van licht zich gereed om naar Mij te luisteren om hun Vader steeds beter te dienen. Daarom, 

wanneer ik tot jullie spreek, ben ik omringd door legers engelen. In dat uur verenigen zij zich met u door 

goddelijke liefdesbanden. 

29 In het "Geestelijk Vertelling" nemen de mensen geen afstand van elkaar, niemand wordt 

uitgesloten. Er is een grote aantrekkingskracht en groot mededogen tussen allen. Dit is wat de 

Spiritualistische gemeenschap in de naties, kerken en sekten moet doen totdat zij broederschap onder 

de mensen bereikt. 

30 De nieuwe discipelen zullen de profetieën in vervulling zien gaan die de heerschappij van Christus 

in het heelal aankondigden. 
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31 Weet, dat zij, die op andere werelden wonen, Mij van daar dienen en Mijn bevelen ontvangen. Zij 

zullen tot u komen als helpers en metgezellen, hun kracht en licht op uw pad openbarend. Zij zullen tot u 

spreken door middel van de gave van profetie. Evenzo zullen de toekomstige geslachten, die een stap 

verder zullen komen dan gij, in hun geest het licht van grote geesten ontvangen. 

32 Besef door alles wat Ik jullie openbaar, dat niet alles wat in jullie wereld gebeurt, het werk van 

mensen is. Begrijp om de invloed van de geestelijke wereld op jullie leven te ontdekken. 

33 Mijn onderricht heeft jullie voldoende kennis gegeven om de blinddoeken van fanatisme en 

onwetendheid te verbreken ─ die bindingen die jullie verhinderen de waarheid te zien. 

34 Laat je ziel vrij, waarvoor oneindige ruimtes opengaan. 

Dwing haar niet om alleen te geloven in de vormen die je verbeelding creëert. Laat haar geïnspireerd 

worden door mijn lessen, om ontdekkingen te doen en te zien. Op deze manier zal het wijsheid bereiken. 

Als je grootheid van de ziel wilt, help haar dan in haar ontplooiing, houd haar niet tegen in fanatisme. 

Alles evolueert, alles verandert en perfectioneert zichzelf. Alleen mijn wet is onveranderlijk en 

onwrikbaar, omdat zij er altijd geweest is en volmaakt is. Het is de gids van de wereld, het is de 

goddelijke raad, het licht dat de goedheid inspireert. 

35 Morgen zul je spreken onder mijn bezieling, en tot het zover is, dringt de geestenwereld door in 

het hart van de mensheid om de mensheid de weg te wijzen naar het koninkrijk van de vrede. 

36 Mijn Wil koos zondaars uit, omdat Ik de rechtvaardigen niet begeerde, daar zij reeds gered zijn. 

Maar nu heeft Mijn barmhartigheid jou gekozen. Toon uw leven aan uw medemensen als een spiegel, als 

een voorbeeld en bewijs van vernieuwing. 

37 Ik ken de strijd die in uw eigen ziel bestaat, de zwakheden van uw hart, zodat u soms de kracht 

niet vindt om overwinnaar te zijn in de beproevingen. Dan smeekt gij de Meester en vraagt Hem u te 

hulp te komen, dan belijdt gij voor Hem dat gij Mijn gaven en genaden niet waardig zijt. 

38 Daarom ben Ik tot u gekomen en heb u gezegd: Drink van het wezen van mijn woord, want het is 

mijn eigen bloed dat u zal reinigen en verlossen. 

39 Zielen worden in vervoering gebracht wanneer zij Mij horen, harten kloppen sneller wanneer zij 

het licht van Mijn woord ontvangen, lippen beginnen te stamelen de eerste uitingen van vergeestelijking. 

Zij zijn de nieuwe discipelen die geboren zijn voor het ware leven. 

40 Ik zag uw ellende en uw armoede, maar tegelijkertijd een grote nederigheid en overgave in uw 

ziel, en toen het juiste moment kwam, kwam Ik en bracht u uw erfenis. 

41 Toen de menigten begonnen te komen naar de plaatsen waar Mijn Woord wordt geopenbaard, 

zag Ik alleen maar verweesde harten. Toen hoorde je Mijn woord, waarvan de essentie, als een krachtige 

genezende balsem, het wonder verrichtte dat je weer tot leven wekte. 

42 Mijn woord alleen, deze leer alleen kan u opdragen in uw wezen te zoeken naar het bestaan van 

uw ziel, haar vermogens, haar kwaliteiten, haar taken. 

43 Nu jullie jezelf beginnen te kennen, ervaren jullie beetje bij beetje een groot vertrouwen in het 

leven, een echt en waar geloof in Mij, een vrede die jullie voorheen niet kenden. 

44 Denk je niet dat het goed is voor je ziel om te weten welke weg ze moet nemen? Dit is wat Ik 

gewild heb als Ik jullie Mijn onderricht geef. Herinnert u, dat Ik u ook in die tijd gezegd heb: "Ik ben de 

weg, wie daarop wandelt zal niet vallen. 

45 Niet alleen zij die Mij horen door het verstand van deze stemdragers zullen wijs zijn. Neen, ik 

bereid alles voor, opdat mijn woord, ook nadat het zich niet meer door deze zenders heeft 

aangekondigd, alle plaatsen der aarde bereikt. Omdat mijn boodschap bedoeld is voor alle volkeren, die 

de mensheid vormen. 

46 Mensen die hier ziek kwamen en zich genazen met de genezende balsem van mijn woord: begrijp 

dat jullie niet alleen gekomen zijn om te genezen van de ziekte die jullie kwelde. Begrijp, dat het ware 

doel van mijn roeping was, u de geestelijke zending te openbaren, die gij jegens uw medemensen moet 

vervullen. 
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47 Wees niet tevreden met je te verheugen omdat je je vrede hebt herwonnen. Streef ook voor uw 

ziel naar de vreugde die de werken van barmhartigheid geven. Uw getuigenis moet niet beperkt blijven 

tot te zeggen: "De Meester heeft mij genezen", maar verder dan dat, moet u hetzelfde doen voor uw 

naaste. Want dan zullen jullie Mij waarlijk recht doen en voor hen zullen jullie getuigenis afleggen van de 

liefde van jullie Vader. 

48 Wie geen medelijden heeft met de behoeftigen, wie in zijn hart niet de pijn van de vreemdeling 

voelt, die heeft niet de stap gezet die men op mijn weg moet zetten om zich een leerling van Christus te 

kunnen noemen. 

49 Ik vond u verhard, onverschillig en egoïstisch tegenover anderen en Ik ben begonnen mijn 

weldaden over u uit te storten, waardoor uw hart liefdevol werd en uw mededogen ontwaakte, zodat u 

later uw aandacht op anderen zou kunnen richten en uzelf zou kunnen vergeten. 

50 Vandaag weet de wereld niet dat ik een volk bijeenbreng waarvan de stem op een dag overal zal 

worden gehoord. Ik zal de nieuwe discipelen uitzenden om te prediken. Maar dit zal alleen gebeuren 

wanneer zij voorbereid zijn, wanneer zij in staat zijn de strijd aan te gaan, en de mensen hen niet het 

zwijgen kunnen opleggen omdat zij hun vroeger treffende bewijzen van mijn waarheid hebben gegeven. 

51 De mensheid weet niets van de gaven die Ik thans aan dit volk openbaar, namelijk de geestelijke 

gaven die ieder mens en iedere ziel bezit. Wanneer Mijn discipelen deze gaven hebben ontwikkeld en 

zich hebben voorbereid, zullen zij in staat zijn een volledig en waarachtig getuigenis te geven aan hun 

medemensen. 

52 Dit volk heeft nog veel te doen om zijn toerusting en zijn vergeestelijking te bereiken. Zij zal vele 

beproevingen moeten doorstaan om zich te zuiveren van de vlekken die er nog aan kleven. Maar Mijn 

woord, in deze tijden gesproken, zal vervuld worden, zoals datgene wat Ik in voorbije tijden aan de 

mensheid heb geopenbaard, is geschied, en gij zult het geestelijk zaad over alle paden der aarde 

verspreid zien, als een onstuitbare stroom van kristalhelder water, zuiverend, reinigend en alle kwaad 

wegvagend, de velden vruchtbaar makend en leven en waarheid brengend in alle landen. 

53 Wat betekent de macht van mannen vergeleken met mijn macht? Wat kan het verzet van 

materialistische volkeren doen tegen de oneindige kracht van vergeestelijking? Niets! 

Ik heb toegestaan dat de mens tot aan de grens van zijn machtswellust en tot aan het toppunt van 

zijn arrogantie gaat, opdat hij voor zichzelf zou ontdekken dat de gave van de vrije wil waarmee hij door 

de Vader is begiftigd, een waarheid is. Maar wanneer hij de grens bereikt heeft, zal hij zijn ogen openen 

voor het licht en voor de liefde, en hij zal buigen in het aangezicht van mijn aanwezigheid, overwonnen 

door de enige absolute macht en de enige universele wijsheid, die van uw God is. 

54 Strijd en houd stand, mensen, en waarlijk Ik zeg u: Ik zal u schenken de vervulling van Mijn Woord 

te ervaren. 

55 Voel, geliefde discipelen, hoe de Goddelijke Liefde zich openbaart wanneer jullie berouw hebben 

over jullie overtredingen. Mijn Geest woont dan graag onder de mensen. 

56 Door middel van de menselijke geest, heb je... 

Ervaar Mij als een begripvolle en vriendelijke Vader die jullie onvolkomenheden corrigeert met wijsheid 

en oneindig geduld. 

57 In deze tijd laat ik u, in eenvoudige woorden, de meest verheven voorstelling van wat 

vergeestelijking is. Ik zal u de meest praktische manier leren om uw taak te volbrengen, opdat de discipel 

van dit Werk zonder struikelen kan wandelen op de weg die vanaf de eeuwigheid is uitgestippeld door de 

liefde van Mijn Vader. 

58 Het Spiritualisme schept geen nieuwe wetten, het openbaart u slechts de weg om zonder 

ophouden op te stijgen en zijn weg te volgen volgens de wet van alle tijden. 

59 De ziel is oorspronkelijk zuiver; maar wanneer zij in de wereld met onzuiverheden is besmet, 

moet zij zich eerst zuiveren, totdat zij de overwinning behaalt in deze zaak die haar is toevertrouwd. 

60 De spiritualist moet uit overtuiging alles uit zichzelf verwijderen wat hij als achteruitgang voor 

hem beschouwt. Want mijn woord moet niet door vrees worden opgelegd, het moet bekeren en 
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overtuigen door zijn waarheid en zijn liefde tastbaar te maken, zoals ook de leer van Christus in de 

Tweede Era niet werd opgelegd. 

61 Vandaag zegt Christus, de Meester, tot u: "Het wonder van de verandering door mijn woord 

wordt gewrocht door het geloof. 

62 Wie twijfelt aan Mijn aanwezigheid in deze tijd? Wie kan de actiemogelijkheden beperken 

waardoor ik in staat ben alles te doen? Wie kan voorkomen dat de Meester zich openbaart door middel 

van een menselijk schepsel, dat zijn meesterwerk is, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van de 

Geest? 

63 Gebruik de betekenis van deze verklaring als een wapen om deze manifestaties morgen aan de 

ongelovige uit te leggen. 

64 U zult belegerd worden met vragen van de onwetenden en de vijanden van deze Zaak. Maar 

maak je geen zorgen, ik zal bij je zijn. Daarvoor zal Ik jullie de wegen, de valkuilen en de gevaren laten 

kennen, zodat jullie, het goede en het kwade kennende, altijd de juiste weg zullen kunnen ontdekken die 

jullie terug zal brengen naar jullie oorsprong, naar de schoot van de Vader uit wie jullie zijn 

voortgekomen. 

65 Dat de mens de aarde bewoont is door de wil van de Vader, door Hem ademt en leeft hij. En deze 

menselijke gedaante heeft uw Heer aangenomen om in de wereld te leven en toe te laten dat goed en 

kwaad tot Hem kwamen, en om in Zijn nederigheid beproefd te worden. Daar Ik uit liefde mens 

geworden ben om onder u te wonen, waarom zou Ik Mij dan niet openbaren door het verstand van de 

mens, die Ik zozeer liefheb en die Ik zoek om hem te helpen het heil te vinden? 

66 Ieder mens voelt zijn eigen ziel in zich leven en voelt soms het verlangen naar een onzichtbare 

hand die hem de hand reikt. Wanneer pijn zijn hart doorboort, richt hij zijn blik naar de hemel in 

verlangen naar overgave, en hij schreeuwt uit het diepst van zijn hart om gehoord te worden. Hoe 

vermaakt hij zich met de gedachte dat zijn stem de Schepper bereikt, en dat zijn lankmoedig gelaat door 

Hem wordt gezien? Hoe kan hij de gedachte koesteren dat zijn Heer hem kent? ─ Omdat er in zijn ziel 

vermogens zijn die hem goddelijk maken en de Vader kennen, om Hem dan te smeken wanneer hij op 

aarde niet vindt wat hij verlangt. Als je mijn leer beetje bij beetje begrijpt ─ waarom geloof je dan niet 

dat God Zichzelf bekend kan maken door de eigenschappen van de mens, omdat hij een deel van God 

Zelf is? 

67 De mens, hoe materialistisch hij ook moge zijn, zal een macht gewaarworden die boven alles 

staat, en dit besef of besef van mijn bestaan zal hem ervan overtuigen dat deze manifestaties het 

beginsel van waarheid, rechtvaardigheid en liefde volgen. 

68 Het is zeker noodzakelijk geweest, dat de man die voor deze dienst begaafd was, voldoende 

overtuiging bezat om een zo delicate zending uit te voeren, en dat, als hij niet in staat is geweest tijdig de 

zwakheden en neigingen tot het materiële af te leggen om mijn Goddelijke straal te ontvangen, de 

manifestatie niet de uiterlijke luister heeft gehad die de toehoorders altijd hebben gewenst, hoewel 

achter de onvolkomenheden van de linguïstische uitdrukking het wezen en de waarheid van de 

Goddelijke Geest altijd aanwezig zijn geweest. 

69 Als u bij het bestuderen van mijn woord verschillen vindt in de manier waarop het wordt 

uitgedrukt, moet u zich daardoor niet laten afleiden, want het heeft geen betekenis. De inspiratie bereikt 

alle stemdragers, en zij geven er de taalkundige vorm aan overeenkomstig de volmaaktheid die zij 

taalkundig hebben bereikt. 

70 Blijf bij de betekenis, want het is dat wat je moet meenemen. 

Mijn vrede zij met u! 



 

124 

Instructie 193  
1 Uw ziel wenst Mijn onderricht te ontvangen, en Ik verwelkom het. 

2 Discipelen, jullie moeten wakker zijn, want de mensen zullen op weg gaan om mijn Werk te 

onderzoeken, waarvan sommigen denken dat het op aardse wetenschappen is gebaseerd. Dan zult gij 

het bekend maken als de geestelijke Leer die de wereld zal veranderen. 

3 Het is niet dat ik kom als een tegenstander van de wetenschap, want wetenschap is kennis, 

kennis, licht. Integendeel, Mijn leer is boven alle menselijke kennis verheven. In Mijn Werk leg Ik u het 

spiritualisme uit, dat is, kennis van het geestelijke, van het Goddelijke, kennis van een hoger leven dat 

boven de materie staat. In werkelijkheid zegen ik de wetenschap die de mensheid heeft ontwikkeld voor 

het welzijn van de mensheid. 

4 Nu is de tijd dat er veel gepraat zal worden over de ziel en de wetenschap. De wetenschap is niet 

alleen een voorrecht van hen die zich lichamelijk voorbereiden om haar te kennen, want het is licht dat 

komt van de geest die het van God ontvangt. 

5 Mijn goddelijke instructie is een hogere wetenschap die je leert je ziel te vervolmaken. Bovendien 

heb Ik u de hersenen en het hart gegeven, opdat gij daar uw denkbeelden en uw gevoelens kunt 

beheersen. 

6 De kennis die ik jullie op dit moment geef kent geen grenzen, is allesomvattend, grenzeloos. 

Daarin vindt u de ware kennis van het geestelijke leven en van het stoffelijke leven. 

7 Ik zie je nu in staat om mijn leer te begrijpen en door te dringen in zijn geheimen. Door middel 

van de wetenschap die met de materie te maken heeft, kent u de wetten die de hele Schepping 

beheersen, en dat die in uw eigen lichaam zijn samengebald. En wanneer gij veel hebt gestudeerd en de 

wetten hebt leren kennen, die vroeger een mysterie voor u waren, staat gij voor de drempels van het 

hiernamaals, waar het hart van de Vader op u wacht en op ieder ogenblik met u in verbinding wil treden. 

Wat kan jou onbekend zijn als je mijn leer kent? 

8 Daarom zeg ik u, dat mijn eenvoudig onderricht u de hogere kennis zal verschaffen, die zal 

beletten, dat uw hart flauw wordt in tegenwoordigheid van de geleerden dezer wereld. 

9 Om de betekenis van elke gebeurtenis in de natuur of in uw leven te onthullen, hoeft u niet uw 

toevlucht te nemen tot de boeken der wetenschap om ze te raadplegen. Het zal voor u voldoende zijn 

uw waarnemingen te trainen en uw hart te zuiveren, zodat de inspiratie van uw lippen kan vloeien. 

10 Indien gij, hoewel gij in mijn Werk zijt, u minderwaardig zoudt gevoelen en de hulp die gij door 

uw gebed kunt verkrijgen zoudt afwijzen, zult gij dom en onwetend worden genoemd. 

11 Begrijpt, toen Ik u zeide, dat Ik Mij in deze tijd aan u zou openbaren door de geesten van 

onwetende mensen, wilde Ik u duidelijk maken, dat Ik voor Mijn openbaring niet gekozen heb hen, die gij 

geleerden of filosofen noemt. Niettemin, een brein dat Mijn inspiratie doorgeeft, openbaart licht in de 

ziel, en licht is wijsheid. 

12 Nogmaals zeg ik u: vecht, want zolang de ziel zich op het pad van de evolutie bevindt, zal zij aan 

bekoringen worden blootgesteld. Daarom onderricht Ik jullie en geef Ik jullie kracht, opdat jullie je boze 

neigingen overwinnen. Als uw ziel sterk is, zal zij kracht geven aan het verstand en een vaste wil aan het 

hart om de begeerten van het vlees te overwinnen. Als de mens geen licht heeft, ontwikkelt zijn ziel zich 

niet. Dan treffen de wisselvalligheden van het leven zijn hart met kracht, en hij is als een boot die 

kapseist te midden van een storm. 

13 Wanneer de mens geestelijk is voorbereid, is het alsof hij een onverwoestbare wapenrusting 

draagt tegen de verleidingen van de verleiding. 

14 Ik heb jullie deze leringen geopenbaard opdat jullie, wanneer jullie struikelen of een ogenblik op 

het pad vallen, je overtreding zullen onderkennen en de weg naar correctie zullen zoeken. 

15 Als u zich nederig gedraagt, zal uw geestelijke rijkdom toenemen in het leven dat u wacht. Dan 

zul je vrede hebben die je het mooiste gevoel van je bestaan zal geven. In uw ziel zal het verlangen 
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opkomen om de Vader te dienen door een trouwe bewaker te zijn van wat Hij geschapen heeft, door een 

troost te zijn voor degene die lijdt en vrede voor degene die geen gemoedsrust heeft. 

16 Het is niet alleen mijn woord dat u in deze ogenblikken mijn aanwezigheid aankondigt, het is uw 

eigen ziel die mij ten diepste aanvoelt. 

17 Ik heet u welkom. Hier is de essentie van mijn 

Woord dat uw hart voedt, zodat de gevoelens in harmonie zijn met de ziel. Zonder je wetenschappen of 

filosofieën te kennen, bereik je wijsheid. Jullie zijn zieners en hebben gaven van intuïtie en waarzeggerij 

waardoor jullie mijn inspiratie ontvangen. 

18 Voordat de mensen zich verenigen in mijn wet, zal er nieuws van oorlog zijn. De mensheid zal 

worden gezuiverd, en dan zal het koninkrijk van de Heilige Geest komen. 

19 Uw taak is het woord te interpreteren dat de Meester u gaf door de geest van de mens. Schept 

geen doctrines die u van mijn goddelijke leer scheiden, want het is de universele leer die u allen zal 

verenigen. 

20 Begrijp dat je in staat bent de weerbarstigheid van het lichaam te buigen om mijn lessen toe te 

passen op de 

brengen. Gij zult goed doen door liefde en barmhartigheid te zaaien, en daardoor zult gij licht en 

vooruitgang geven aan uw ziel. 

21 Ik laat u achter als verantwoordelijken voor dit woord dat u hebt gehoord en dat u moet 

doorgeven met de oprechtheid waarmee u het hebt ontvangen. 

22 Mijn komst in deze tijd is een nieuwe uitnodiging tot de weg van de wet, en de hele betekenis van 

dit woord is samengevat in de leefregel die ik u eens leerde: "Hebt elkander lief". 

23 Stem in met de proeven. Besef dat jullie geen onterfd volk zijn, maar een volk dat op de een of 

andere manier altijd mijn voordelen heeft genoten. 

24 Maria, de liefdevolle Moeder, schenkt u eveneens haar moederlijke liefde door de menselijke 

geest en vervult u met vreugdevolle moed opdat geen ontmoediging u in uw leven overvalt. 

25 Gezegend is de ziel, als zij het aangezicht van de Vader aanschouwt. Gezegend zijt gij die de 

vrijheid van denken hebt bereikt en die vormen van aanbidding en dogma's hebt verworpen om Mij te 

zoeken. Mijn onderricht heeft uw verstand verlicht, en gij weet nu dat werken, gevoelens en reinheid van 

hart de beste manier zijn om de Vader te aanbidden en Zijn wet te vervullen. Zo bereikt de mens de 

volmaakte gemeenschap met zijn Schepper, de geestelijke gemeenschap, waarin het kind kan zeggen: 

"Vader, werk in mij Uw wil," en de Vader hem kan antwoorden: "Heb elkander lief zoals Ik u liefheb." 

Deze stem zal klinken in de geest van een ieder die innerlijk opstaat. Deze stem zal het hart en de ziel 

vormen van degene die tot Mij nadert. Dit samenzijn zal als een balsem zijn voor de ziel, die zich in dit 

leven door de materie reinigt en zuivert om wijsheid te bereiken en haar Schepper te leren kennen. 

26 Daarom heb ik u gezegd, dat wat gij in deze wereld leert, u zal dienen op den weg, dien de ziel 

naar het eeuwige leven voert. Als je in dit leven je taak vervult en de lessen ervan gebruikt, zul je, 

wanneer je het lichaam verlaat, gelijk zijn aan de geur die van de bloemen uitgaat, want je zult goedheid 

in de harten inboezemen. 

27 Voel uw Heer in uw ziel, en voel de opperste vreugde in Hem te vertoeven. Want Jehovah, de 

Schepper, is in allen en deze vreugde zal in jullie toenemen in het licht van het feit dat Ik ben 

teruggekomen en Mijzelf bekend heb gemaakt door de menselijke geest om jullie Mijn leringen te blijven 

geven. Verenig je vreugde met dat wat overvloeit uit mijn spirituele wereld. Deze wezens vertellen u in 

hun boodschap dat hun wereld, hoewel oneindig veel groter dan de uwe, slechts een atoom is van de 

wereld van volmaaktheid. 

28 De uren die jullie met Mij doorbrengen hebben jullie niet verspild, zij zijn licht voor jullie ziel, 

want zij is verlicht door de wijsheid van de Meester. Wanneer uit het diepst van je wezen een stem 

opstijgt die zegt: "Meester, ik geloof in u, want door uw woord geeft u onze geest niet alleen wijsheid, 

maar ook kracht en hoop om het lijden van dit leven te doorstaan" ─ waarlijk, uw geest heeft gesproken. 
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29 Vandaag leren jullie met Mij te spreken en je te verzadigen in de geestelijke zin van Mijn 

onderricht. 

30 In deze tijd, die de laatste genadetijd is, dring Ik er bij u op aan Mijn geboden te gehoorzamen. Ik 

zal u mijn erfenis van liefde nalaten waardoor de mensen zich met elkaar zullen verenigen en allen zich 

met de Heer zullen verenigen. 

31 Je hart zegt tot Mij: "Meester, na 1950, aan wie zullen wij ons dan hechten?" Ik geef je antwoord: 

Op Mijn Woord, dat Ik u als testament zal nalaten en dat gedrukt zal worden. 

32 Jullie zullen nog een korte tijd op aarde blijven om Mijn bevelen uit te voeren en wanneer Ik jullie 

Mijn naderend vertrek aankondig, zal Ik tot jullie zeggen, zoals Ik destijds tot de apostelen heb gezegd: 

"Waar Ik heenga, daar kunnen jullie nu niet heengaan. Maar de tijd zal komen dat je zult gaan waar ik nu 

ga." 

33 Om je te helpen opstijgen, dalen mijn woorden van troost tot je neer. Elk van hen is een 

lichtstraal die jullie geesten verlicht, zodat zij gevoelens en ideeën kunnen begrijpen die jullie Vader en 

jullie zelf waardig zijn. 

34 De Spiritualist zal gekend worden door zijn woorden, die eenvoudig en eenvoudig zijn in hun 

uitdrukking, maar diepzinnig in hun betekenis. 

35 De spiritualist zal niet zijn eigen welzijn nastreven, maar zal weten hoe hij zich volledig aan 

anderen kan geven. Deze discipel zal een leegte vullen in de harten van de mensen. Hij zal zijn 

medemensen helpen hun idee van God te vervolmaken. In werkelijkheid is het gemakkelijk om te dienen 

en in harmonie met anderen te leven. 

36 De apostelen van deze leer zullen de wereld doen inzien dat het niet nodig is Mij plaatsen van 

samenkomst of kerken vol luxe aan te bieden om Mij gunstig te stemmen voor de overtredingen die zij 

tegen de Vader of hun medemensen hebben begaan. 

37 Wanneer de mens weet dat hij meer geest is dan materie, zal hij zijn Heer de bloemen aanbieden 

van het eeuwige deel van zijn wezen: zijn geestziel. 

38 Tegengestelde krachten zullen zich verzetten tegen de ontplooiing van spiritualiteit. Want 

sommigen willen niet dat wat eeuwenlang is geloofd en gepraktiseerd en de overhand heeft gehad, ten 

val komt. 

39 Mijn Goddelijke Instructie dringt zich niet met geweld op, noch boezemt het iemand angst in. Het 

zal zachtjes tot de zielen doordringen door zijn overtuigingskracht, door zijn waarachtigheid, door zijn 

rechtvaardigheid. 

40 Over de hele wereld zoeken mensen naar de oorzaak van wat zij verschijnselen noemen en wat 

de manifestaties zijn die inherent zijn aan de evolutie van alles in de schepping. 

41 De mensheid heeft veel geleerd, er is een groot verschil tussen de mensheid die thans de aarde 

bewoont en die uit vervlogen tijden. Ook geestelijk zult u grote vooruitgang boeken, die u zal verbazen 

als u ze vergelijkt met de geestelijke achteruitgang waarin u thans leeft. 

42 Wees voorbereid op de tijd van de strijd. Versterk uw geloof en bereid uw ziel voor op de strijd 

tegen hen die u zullen bestrijden. Mijn woord is nog bij jullie om jullie de laatste impulsen en de laatste 

instructies te geven. 

43 Ik wil dat jullie diep overtuigd zijn en standvastig om Mij tot het einde te volgen. Je hart zegt 

tegen Mij: "Twijfel je aan ons, Meester?" Maar ik zeg u: Hebt gij niet dikwijls gezworen Mij te volgen, en 

in een oogenblik van beproeving twijfel bij u opgekomen? 

44 Ik leg u geen voorwaarden op, noch eis ik offers van u. Ik laat u alleen weten dat het goede dat u 

voor uw buren doet, een voordeel is dat u voor uzelf doet. 

45 Geef mijn leer door en doe al het mogelijke goed zonder er geld voor te vragen. Bedrieg niemand. 

Als uw daden nog steeds oprechtheid missen, is het tijd om te veranderen. Vertrouw op Mij, op je 

Meester. 
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46 Soms smeek je om mijn kracht om je medemensen te kunnen dienen, wetende dat ook jij arm 

bent in de wereld. Ellende beangstigt je en je hart wanhoopt. Op zulke momenten, vertrouw je Mij niet. 

47 Wanneer lijden je omhult, vraag je dat het je onmiddellijk verlaat omdat het je ondraaglijk lijkt. 

De reden is dat er geen volmaaktheid in je zit, omdat je ziel geen ontwikkeling heeft. U denkt dat u deze 

loutering niet verdient, u komt niet tot het inzicht dat pijn vaak slechts een les is, opdat u daarna degene 

die lijdt beter zult begrijpen. 

48 Maak ten volle gebruik van uw bestaan op aarde, lijd met liefde, verhevenheid en geduld, zodat 

gij u reinigt van uw vlekken juist hier. Als dan de pijn voorbij is en de vrede in je hart is teruggekeerd, 

verheug je er dan over en houd je eraan vast. Zelfs door uw manier van lijden moet u een voorbeeld en 

een lering zijn. Ik wil niet dat men de spiritualist beoordeelt als welsprekend in zijn woorden en 

verwerpelijk in zijn daden. U moet uw geloof en uw woorden altijd bevestigen door lofwaardige werken. 

49 Vergeet niet dat wanneer je om Mijn hulp vraagt, Ik je al ben voorgegaan om je weg te banen. 

50 Handel in overeenstemming met je geweten, zodat je, wanneer het moment van je oordeel komt, 

je kunt verantwoorden voor je daden. Je hoeft geen straf van Mij te verwachten, Mijn rechtvaardigheid 

heeft nooit gestraft. Dan zou mijn liefde geen kracht hebben. Iedereen is zijn eigen rechter, en hoe vaak 

heb ik jullie al niet voor jezelf moeten behoeden. Want jullie dragen de vijand in je, dat is 

boosaardigheid, egoïsme, ijdelheid. 

51 Door dit alles zul je begrijpen dat één leven niet genoeg is voor de ziel om zich te zuiveren. 

52 De tijd zal komen dat je de positie van leraar kunt innemen. Dan zal ik bij je zijn om je bij te staan 

in de moeilijke momenten. 

53 In jullie harten zeggen jullie tot Mij: "Vader, wees gezegend, want U bent tot ons gekomen toen 

wij niet tot U konden komen." 

54 Voor uw ogen verdwijnt de man door wie ik mij aankondig en alleen mijn goddelijke essentie 

blijft over, die uw ziel opneemt in de korte tijd van mijn aankondiging. 

55 Jullie weten heel goed dat deze menselijke lichamen niets goddelijks hebben, dat zij slechts 

werktuigen zijn om mijn boodschap over te brengen. Daarom laat je vrijwillig je ziel ontsnappen, ver van 

elke fysieke invloed, om van mijn aanwezigheid te genieten. 

56 Dikwijls spreek ik tot u over de ware zending die de stemdrager vervult, opdat gij moogt weten in 

welke mate hij volmaaktheid geeft aan zijn woord, wat de grenzen zijn van zijn vermogen om over te 

brengen. Dan kunnen jullie elk van Mijn manifestaties eerlijk beoordelen, in het volle besef van wat jullie 

Mij moeten toeschrijven ─ zoals de wijsheid en de geestelijke betekenis ─ en van wat jullie de stemdrager 

moeten toeschrijven, namelijk zijn goede voorbereiding. Zo kunt gij niet in dwaling vervallen door Mij de 

onvolmaaktheden toe te schrijven van hen door wie Ik Mij openbaar, of omgekeerd, door de stemdrager 

de wijsheid en volheid toe te schrijven die Mijn Geest met zijn hulp heeft overgebracht. 

57 Zo zal Ik vele malen tot jullie spreken, omdat jullie het gevaar lopen fanatiek te worden over de 

uiterlijke vorm van dit woord ─ een vorm waarvoor de stemdrager verantwoordelijk is, omdat hij het 

instrument is van Mijn manifestatie. 

58 Indien gij over dit alles niet tijdig nadenkt, zal uw neiging tot alle uiterlijke daden van aanbidding 

zo groot worden, dat gij u niet zult kunnen bevrijden van uw houding van zorg voor uiterlijke schijn, 

wanneer het ogenblik van beproeving komt. Wat is het moment van beproeving waar ik het over heb? 

Het is die dag dat Ik jullie Mijn laatste woord zal geven door een stemdrager. 

59 Ik heb de datum niet geheim gehouden, zodat u allen op die dag voorbereid zult zijn. 

60 Dit volk is geweldig, en het heeft veel vertakkingen. Toch is er geen gemeente waar mijn wil niet 

is uitgesproken om mijn verkondiging in het jaar 1950 te beëindigen. 

61 Jullie weten allemaal dat deze manifestatie niet eeuwig zal duren, dat ik de mensen vanaf de 

eerste dagen van mijn manifestatie heb laten weten dat ik mijzelf in deze vorm slechts voor een 

bepaalde tijd aan de mensen zou manifesteren. 

62 Een andere openbaring die Ik heb gegeven in alle gemeenten waar Mijn Woord heeft geklonken, 

is die waarin Ik jullie heb gezegd dat jullie voorbestemd zijn om in de toekomst van geest tot geest met 
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Mij te communiceren, dat wil zeggen zonder bemiddeling door mensen, symbolen of uiterlijke vormen 

van eredienst. 

63 Zowel in de vergaderzaal die grote menigten kan herbergen als op de nederige plaats waar 

slechts enkele discipelen bijeenkomen ─ zowel in de grote steden als in de provincies en de kleine dorpen 

─ is de essentie van mijn werk geopenbaard. Je bent in staat om veilig de stap naar vergeestelijking te 

zetten. Ik heb jullie in elk van mijn onderrichtingen gesterkt, opdat jullie, wanneer het beslissende uur 

komt waarin jullie je gehoorzaamheid, je nederigheid en je liefde voor de Meester moeten bewijzen, 

zullen weten hoe je Hem moet volgen, jezelf opofferend wanneer dat nodig is en afstand doend van wat 

lange tijd jullie drijfveer is geweest, in het volle besef dat deze verzaking voor het hele volk een grote 

stap voorwaarts betekent op de weg naar de vergeestelijking. 

64 Indien gij niet luistert naar deze voorbereidende aanwijzingen, zal er een zeer pijnlijk ontwaken 

zijn voor hen die er thans niet het belang aan hechten dat zij hebben. Dat ontwaken kan de dag van mijn 

vertrek zijn of de tijd erna, maar in beide gevallen zal het pijnlijk zijn. 

65 Ik wil u de beproevingen besparen waarin een ongehoorzaamheid, een verkeerde interpretatie of 

een dwaasheid u kan brengen. Maar als iemand, na alles wat Ik u heb opgedragen en waarvoor Ik u heb 

gewaarschuwd, zich sterker waant dan Ik, wijzer en meer gerechtvaardigd dan Ik in het geven van 

bevelen, en hij gehoorzaamt willens en wetens niet aan wat Ik heb bevolen, dan zal hij zijn oordeel 

hebben geveld en bevestigd, waarvan de omvang zal overeenkomen met de omvang van zijn 

overtreding. 

66 Waar mijn woord het meest heeft gebloeid, daar zal de grootste verantwoordelijkheid zijn. Want 

daar straalde mijn onderricht het meest en kwam mijn werk het best tot uiting. Daarom zal uit die 

plaatsen het beste voorbeeld moeten komen voor de anderen, voor de onaanzienlijken, opdat allen mijn 

Wil zullen doen. 

67 Terwijl sommigen van verre komen, komen anderen uit nabije landen, allen verlangend naar dit 

woord dat uw harten met vrede vervult. Vraag de mensen niet of het waar is dat Ik Mij in deze tijd 

kenbaar heb gemaakt. Wat zouden zij tegen u kunnen zeggen die Mijn komst en Mijn nieuwe 

openbaringen niet kennen? Op de bodem van jullie hart ligt Mijn woord, en in jullie zelf zullen jullie de 

betekenis ervan vinden. 

68 Ik heb jullie geroepen, Ik heb jullie gekozen. Het waren geen bevelen van mensen, het was Mijn 

Wil die jullie naar deze nederige plaatsen bracht waar jullie Mijn Woord horen. Lang geleden riep ik jullie 

op om mijn leringen te horen, want deze manifestatie zal spoedig ten einde zijn. Sommigen kwamen 

vroeg en waren voor lange tijd verfrist, anderen kwamen laat, maar zij zullen weten hoe zij van het 

onderricht gebruik kunnen maken. 

69 Het was geen toeval dat je op dit pad kwam. Jullie zijn het volk van God van vroeger, van nu en 

voor altijd, het volk dat kledingstukken kreeg waaraan alleen ik jullie kon herkennen. Ik, die de Vader 

ben, die de dagen en de nachten van het geliefde kind bewaakt, ben tot u gekomen om u opnieuw te 

roepen en u te openbaren, dat gij geestelijk dezelfde zijt als diegenen, aan wie in vroegere tijden de weg 

van leven en waarheid werd getoond. 

70 Dit leven op aarde is een nieuwe kans die u gegeven is, opdat u er gebruik van zult maken en Mijn 

wetten en Mijn geboden zult gehoorzamen. De tijden zijn voorbij, vandaag ben ik gekomen om jullie de 

oproep te doen via de stemdragers die door mijn Goddelijkheid zijn voorbereid. 

71 Elia heeft zich geestelijk bekend gemaakt door middel van de verstandsorganen die Ik vervolgens 

heb gebruikt, en door deze bemiddelaars hebt gij de uitlegging van de vroegere openbaringen 

ontvangen. Door het intellect van de eerste stemdragers werden degenen opgeleid die hen op deze weg 

moesten volgen, degenen die zich later vermenigvuldigden en Mijn stem in vele streken lieten horen. 

Deze heb ik stem dragers genoemd. 

72 Vandaag, met nog slechts drie jaar te gaan voordat mijn woord ten einde komt, vraag ik die 

harten die de zuivere inspiratie van de Allerhoogste doorgeven, dat zij door hun eigen geweten te 

doorzoeken, beseffen dat zowel hun werk als mijn woord in deze laatste korte periode hun hoogtepunt 
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moeten bereiken. Daartoe moeten offers worden gebracht om zo ontvankelijk en voorbereid te zijn als 

zij nog nooit zijn geweest. 

73 Verleidingen zullen hen opwachten, maar zij zullen niet alleen zijn, want Ik zal aan hun rechter- 

en linkerhand engelen en geesten van licht plaatsen om over hun schreden te waken. 

74 Tot op heden heeft de mensheid niet begrepen hoe zij spiritueel en rechtstreeks met Mij in 

contact kan komen. Daarom heb Ik altijd wezens van licht gezonden door wie Ik tot de wereld heb 

gesproken. Waarom verwondert gij u nu, daar Ik ook tot de menschen gesproken heb door den mond 

van Mozes en de profeten? Vele wezens in het hiernamaals vragen Mij hierom. Ik zend hen om te 

incarneren in de wereld om hulp te brengen aan deze mensheid die aan het vergaan is. Maar Ik heb de 

mensen gezegd: De boodschappers zijn reeds op aarde, Mijn afgezanten zijn reeds bestemd en verspreid 

over de wereld. Zij maken allen deel uit van Mijn volk en moeten blijk geven van hun moed en 

verhevenheid. 

75 Gij zult niet met lege handen tot Mij komen, noch met een afgestompte graankorrel, want dan 

zult gij u niet waardig voelen om zelfs maar aan Mij te denken. 

76 Kijk naar de mensen op verschillende plaatsen in de wereld en in verschillende 

kerkgenootschappen, terwijl zij wachten op de straal van mijn licht en hopen dat mijn stem tot hen zal 

spreken. Luister naar hun smeekbeden en hun smeekbeden, luister hoe zij smeken om mijn komst en Mij 

zeggen: "Vader, wij wachten al zo lang op U, maar U bent niet verschenen. Wij hebben al veel geleden, 

maar U, onze Heiland, bent ons niet te hulp gekomen." 

77 Ontwaak uit jullie slaap, discipelen, zodat jullie de mensheid Mijn geestelijk werk kunnen laten 

kennen. Dan zal Ik zeggen tot hen die Mij liefhebben: Wacht nog even, want spoedig zal het ogenblik 

komen waarop jullie Mij dicht bij je hart zullen voelen. 

78 Discipelen, weest bemoedigd door Mijn woord, en als gij een korte tijd wanhoopt nadat gij lang in 

dorre velden hebt gezwoegd, zal Ik u rust geven, en daarna zult gij met grote moed ten leven op weg 

gaan. Wees vrolijk en leef waakzaam. 

79 Zorg ervoor dat de mensheid gelooft in mijn komst door je eigen daden. Wijd uw huis aan 

goedheid, liefdadigheid en liefde, maar niet alleen voor hen die erin wonen. Open haar deuren en laat de 

behoeftigen, de zieken en de bedroefden erdoor binnen. Met de barmhartigheid waarmee ik u in deze 

vergaderplaatsen heb ontvangen, ontvangt u ook uw medemensen in uw huizen. 

80 Bestudeer Mijn woord, doorgrond alles wat Ik u heb gezegd. U behoeft niet in de boeken der 

aarde te zoeken om kennis te verkrijgen in geestelijke dingen. Ik ben uw boek geweest, en mijn spirituele 

wereld een van de pagina's. Hou je aan hen. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 194  
1 Mijn liefde is met jou. Kom naar deze fontein, zwervers van het leven, kom en drink, o bange 

harten. 

Handen die naar Mij uitreiken voor hulp, geven Mijn weldaden door. Rust hier, jullie allemaal, in de 

schaduw van de boom des levens. 

2 Jullie komen niet allemaal huilend. Zelfs onder deze scharen hier zijn er die, verrukt over de 

laatste weldaden die zij ontvangen hebben, tot Mij komen en in hun hart zeggen: "Dank U, Vader, Uw 

barmhartigheid voor ons is onmetelijk". 

3 Het is de Eeuwige Geest van Liefde die onder u woont ─ Hij die in een andere tijd mens werd om 

bij de mensen te wonen en hen te redden van ondeugd, zonde en duisternis. 

4 Ik ben dezelfde, voor Mij verstrijkt de tijd niet, zij is onderworpen aan Mijn Wil. Daarom herinner 

ik u aan uw verleden en kondig u aan wat u morgen zult zijn. 

5 Ik herinner u aan de woorden die Ik schreef in de harten van de mensen in het Tweede Tijdperk, 

en aan de bloedige merktekenen op Golgotha waarmee Ik Mijn schreden in de wereld markeerde. 

6 In mijn woord is de honing die uw bestaan kan verzoeten en voorgoed de bitterheid kan 

verdrijven die steeds de doffe smaak van uw leven is geweest. 

7 Als jullie vroeger niet begrepen met welk doel Ik jullie de aarde heb toevertrouwd, dan zullen 

jullie nu tot het besef komen van jullie doel en jullie opdracht, zodat jullie niet langer dwalen. 

8 Overwin je stagnatie. De taak van alle zielen is zich voortdurend te ontwikkelen, te transformeren 

en te vernieuwen totdat zij volmaaktheid hebben bereikt. 

9 Ik heb jullie een nieuw tijdperk aangekondigd, een nieuwe tijd waarin jullie je geestelijke 

traagheid zullen afschudden en een nieuwe stap zullen zetten op het pad dat naar de top van de berg 

leidt. Maar niet alleen mijn woord kondigt u een nieuwe tijd aan en spreekt tot u van ontwikkeling en 

volmaaktheid. De natuur, die u omringt, laat u dit ook zien in haar taal, die u niet wilt horen of begrijpen. 

Ook zij bereidt zich voor om een stap naar perfectie te zetten. Want hoe meer tijd er verstrijkt, hoe meer 

hoogontwikkelde en volmaakte wezens haar baarmoeder zal herbergen. Daarom moet dit huis in 

harmonie zijn met degenen die het zullen bewonen. 

10 Hebt gij geen teken opgemerkt in de natuur, in de jaargetijden, aan het uitspansel, op het land, of 

op de zee? Zijt gij blind en ziet gij de teekenen niet, waarover Ik tot u spreek, of doof, zoodat gij hunne 

roep niet hoort? Weet het en verkondig het aan de mensheid, zoals de profeten van weleer deden. Want 

weldra zal jullie planeet op alle vlakken door elkaar geschud worden. Als een boom, wanneer de storm 

hem teistert, zo zal de aarde geschud worden, en aan de takken van de boom zullen alleen die bladeren 

overblijven, die leven hebben, want de bladeren, die verdorren, zullen door de wervelwind worden 

weggeworpen en weggevoerd. 

11 Die dagen zullen een beproeving worden voor alle mensen, en alleen in gebed en goed zullen zij 

bescherming en vrede vinden. 

12 Hoe mooi zou het zijn als er een volk op aarde zou opstaan, als een deur des heils, als een 

vuurtoren in de duisternis, en vrede te midden van verwarring! Zou het u niet behagen die mensen te 

zijn? Het Woord dat u op dit ogenblik ontvangt bevat en leert alles wat u nodig hebt om een bolwerk 

voor de mensheid te zijn in de ogenblikken van beproeving. 

13 Mijn aanwezigheid onder u en de manifestatie van mijn woord zijn niet louter toeval geweest. Dit 

alles heeft zijn betekenis, en die is dat jullie geroepen zijn om de stem te horen die de nieuwe tijden 

opent, zodat jullie vol liefde en geloof op weg kunnen gaan om de boodschap die jullie ontvangen 

hebben te verspreiden. 

14 Zodra deze leer, in al haar oprechtheid en waarheid, in de wereld wordt gebracht, zullen de 

mensen ernaar streven als een dorstige en vermoeide zwerver door de woestijn naar de oase. 

15 Jullie kunnen nog niet zeggen dat dit onderricht zich reeds op aarde heeft doen gevoelen, want 

jullie hebben je tevreden gesteld met het ontvangen van mijn goddelijke boodschappen. 
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16 Voordat dit volk op weg gaat om het geestelijke zaad te dragen met al het licht en de betekenis 

waarmee Ik het u heb toevertrouwd, zal het eerst door vele verwarringen gaan, het zal dwalingen, 

opstanden en profanaties begaan. 

17 Het goede gedrag, de ware aanbidding en de goede vervulling van plichten zullen alleen komen 

wanneer de discipelen van het derde tijdperk de juiste interpretatie aan mijn woord geven en met hun 

werken getuigenis afleggen van mijn leringen. 

18 Spiritualiteit heeft bij dit volk nog niet de overhand gekregen omdat zij er niet in geslaagd zijn zich 

te bevrijden van oude tradities en gewoonten, en door hun uiterlijke handelwijzen en cultusvormen aan 

mijn spirituele leer te hechten, verhinderen zij de mensen daardoor de waarachtigheid van dit werk te 

erkennen. 

19 In Mijn schatkamer houd Ik grote wonderen en werken gereed om door dit volk over de wereld 

uit te storten, zodra zij bereid zijn. 

20 Ik wacht op de vergeestelijking van deze massa's die ik lang genoeg heb onderwezen en 

geïnspireerd voor hun voorbereiding. Tot op de dag van vandaag zie ik niet de vruchten die ik verwacht. 

Waar is jullie harmonie en broederschap? Waar is de gehoorzaamheid, de nederigheid en de 

naastenliefde zonder eigenbelang? 

21 Hoe ver is dit volk nog verwijderd van de mogelijkheid om spiritualiteit aan de wereld te 

onderwijzen, en hoe ver is het nog verwijderd van een getuige die mijn Woord waardig is! 

22 Ik heb u gezegd, dat er in de mensheid een dorst en een honger van de ziel is, dat alleen een 

zuivere en duidelijke leer als deze in staat zal zijn haar verdrukking te verlichten en haar te redden. Maar 

indien dit Woord en dit Werk niet in al hun zuiverheid worden voorgesteld ─ welk reddend werk zouden 

zij die het onderwijzen dan kunnen verrichten? Daarom zal Ik, zodra Mijn verkondiging voorbij is, dit volk 

een tijd gunnen om te mediteren, te bidden, te vergeestelijken en zich voor te bereiden. Op deze wijze 

zal het, wanneer het op weg gaat en een boodschapper van Mijn Woord wordt, een discipel zijn die zich 

bewust is van de taak die het moet volbrengen, en zijn getuigenis zal waarachtig zijn. 

23 Elke boodschap die dit volk aan de wereld zal brengen, zal troost bevatten. Daarin zullen de 

mensen het geheim ontdekken dat elke ziel in zich draagt, met haar rijkdom aan kwaliteiten en 

vermogens die tot nu toe onbekend waren. In haar zullen de mensen de openbaring vinden die hen de 

gemeenschap van geest met geest zal leren. 

24 De goede zaaiers van het Spiritualisme zullen nooit onderscheiden worden door iets uiterlijks of 

materieels. Ze zullen geen air hebben, geen insignes, en geen speciale manier van spreken. Alles aan hun 

manier van handelen zal duidelijk en eenvoudig zijn. Niettemin, als zij zich ergens door onderscheiden, 

dan is het door hun actieve naastenliefde en hun vergeestelijking. 

25 De ware predikers van het Spiritualisme zullen zich niet onderscheiden door welsprekendheid, 

maar door de wijsheid en eenvoud van hun woorden, en bovenal door de waarachtigheid van hun 

werken en de rechtschapenheid van hun leven. 

26 Bedenk dat ik op aarde geen uiterlijk mooie manier van spreken nodig had om de harten van de 

scharen te veroveren, maar dat ik wist hoe ik hen kon bereiken door liefde, waarachtigheid, genezende 

kracht en wijsheid. Dit is het voorbeeld dat jullie ter harte moeten nemen en volgen volgens mijn wil. 

27 Ik wil ook niet dat u uw godsdienstoefening beperkt tot materiële gebedshuizen, want dan houdt 

u uw ziel gevangen en laat u haar niet haar vleugels uitslaan om de eeuwigheid te veroveren. 

28 Het altaar waarop ik u de eredienst laat vieren die ik verwacht, is leven zonder enige beperking, 

boven alle denominaties, alle kerken en sekten, omdat het gegrondvest is in het geestelijke, in het 

eeuwige, in het Goddelijke. 

29 Discipelen: Ofschoon velen van u de ouderdom hebben bereikt met harten vol ervaring, hebt gij, 

bij het horen van mijn woord in deze tijd en bij het ontvangen van mijn nieuwe openbaringen, moeten 

bekennen dat gij slechts kleine kinderen zijt tegenover mijn wijsheid. 
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30 Jullie moesten aan het begin van het Derde Tijdperk op aarde zijn en Mij in deze vorm horen, 

opdat jullie de getrouwe getuigen zouden zijn van de Geest der Waarheid, in staat om Mijn Leer aan de 

wereld uit te leggen. 

31 Deze tijd, die door Mij die van het geestelijk licht wordt genoemd, zal in het begin door grote 

verwarring worden gekenmerkt. Grote vragen, diepe twijfels, onzekerheden en worstelingen van de ziel 

zullen in de mens opkomen. Dit alles zal een teken zijn dat de mens ontwaakt tot geestelijk leven. 

32 Ik wil dat al mijn discipelen dan wakker en voorbereid zijn, want het zal nodig zijn dat van hun 

lippen het woord komt dat alle onwetendheid wegneemt, of dat de storm tot bedaren brengt. U zult dan 

ervaren hoe snel de leer van de geest zich verspreidt, want zij zal in ieder hart worden gevoeld en de pijn 

verzachten zoals water de dorst verzacht van iemand die dorst heeft. 

33 Dan zal het leven veranderen. Geloofsovertuigingen, moraal, wetenschappen, filosofie, alle 

ideeën zullen een grote verandering ondergaan, en de mensen, die eindelijk de ware zin van het leven 

beseffen, zullen trachten de vervulling van mijn wetten van liefde, gerechtigheid en barmhartigheid te 

benaderen. 

34 De mens zal uiteindelijk begrijpen dat ook zijn koninkrijk niet van deze wereld is, dat zijn lichaam 

of zijn menselijk omhulsel slechts het instrument is door welks zintuigen zijn ziel deze wereld van 

beproevingen en herstelbetalingen waarneemt. Uiteindelijk zal hij leren dat dit leven slechts een 

prachtige les is, geïllustreerd met prachtige figuren en beelden, opdat de leerlingen, dat wil zeggen alle 

mensen, de lessen die het leven hun geeft beter zullen begrijpen, waardoor zij, als zij in staat zijn ze juist 

te beoordelen, tot de ontwikkeling van hun ziel zullen komen en de betekenis zullen begrijpen van de 

strijd die hen sterk maakt ─ de pijn die schuurt, het zwoegen dat veredelt, de kennis die verlicht, en de 

liefde die verheft. 

35 Als dit bestaan het enige was ─ waarlijk, ik zeg u, ik zou de pijn er allang uit hebben verwijderd, 

want het zou onrechtvaardig zijn als u alleen maar in de wereld was gekomen om een beker leed te 

drinken. Maar zij die vandaag lijden en wenen, doen dat omdat zij vroeger van losbandigheid genoten. 

Maar deze pijn zal hen zuiveren en hen waardig maken om op te stijgen en in zuiverder vorm te genieten 

in de huizen van de Heer. 

36 In die tijd onderwees ik de mensen, opdat zij zouden leren in de wereld te leven met zuiverheid 

en liefde. Vandaag leer Ik u, opdat gij zult leren leven in vergeestelijking, opdat gij u zult voorbereiden 

om morgen te leven in het "Geestelijk Dal" te midden van wezens van licht. 

37 Mensheid: Alleen het lichaam is voorbestemd om op te lossen, nadat het zijn taak tegenover de 

ziel heeft vervuld, om haar te dienen als werktuig of omhulsel. Maar de ziel die in dat wezen was, het 

licht van zijn intelligentie, het verstand, de wil, de gevoelens, dit alles sterft nooit, kan niet sterven, 

omdat het een deel is van de onsterfelijke ziel die het leven van dat wezen op aarde bezielde. 

38 Geliefde kinderen, jullie die zielen voor jezelf willen winnen langs de wegen van de verschillende 

denominaties, ik zeg jullie dat jullie de mensen moeten leren denken, dat jullie hen moeten laten 

nadenken, dat jullie hen moeten helpen om juiste conclusies te trekken. De rite, de vorm, de traditie, het 

uiterlijke kunnen de ziel van de huidige mens niet langer bevredigen. Het is nodig hem licht, zin, 

waarheid te geven, opdat hij zich veilig moge voelen op zijn weg, opdat hij in de uren van beproeving niet 

moge denken dat hij alleen gelaten is. 

39 Ik zie mensen van allerlei pluimage bij wie, hoewel zij in Mij geloven, het geloof zo zwak is en de 

kennis zo verward, dat zij in het leven lijken op die schepen die varen zonder kompas, op zwervers 

zonder een leidende ster die hun de richting wijst, of op schapen zonder herder. 

40 Ik geef jullie deze leringen door middel van enkele van jullie broeders en zusters die Ik uit de 

menigte van mensen heb uitgekozen om van hun verstand gebruik te maken om jullie deze boodschap 

over te brengen. 

41 Vandaag begint zich een gemeenschap te vormen rond dit woord. In de hoeken van de steden, in 

de beslotenheid van de armoede en in de stilte van het eenvoudige leven, openen de vergaderzalen hun 

poorten waar Ik Mijn onderricht zal laten horen als Vader, als Rechter en als Meester. 
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42 In de toekomst zal de onverschilligheid waarmee velen 

boodschap, zal de onverschilligheid waarmee velen het nieuws van mijn nieuwe aanwezigheid onder de 

mensen hoorden, veranderen in het tegendeel. En de minachting van anderen voor dit werk zal 

naderhand belangstelling wekken en de mensen ertoe brengen op zoek te gaan naar getuigenissen, 

verslagen en bewijzen, die hen helpen hun geloof te versterken. 

43 Ik zal ervoor zorgen dat die harten in deze tijd de sporen van Mijn voetstappen vinden en 

wanneer zij voor Mij staan, zal Ik tot hen zeggen: Wees welkom, geliefd volk, kom bijeen en hoor Mijn 

Woord. 

44 Liefde is wat Ik jullie te allen tijde heb geopenbaard en vandaag, in de manifestatie door het 

begrip van Mijn uitverkorenen, zou Ik Mijzelf niet op een andere manier kunnen openbaren. 

45 Dit onderricht van vandaag zet u op de weg naar het begrijpen van het onderricht dat Ik u door 

Jezus in het Tweede Tijdperk heb gegeven, opdat u de essentie ervan in uw hart waakzaam zult houden 

en het van Hem zult uitstralen wanneer dat nodig is. 

46 Dit woord zal in de hele wereld worden gevoeld, want alles is voorbereid voor mijn geestelijke 

dialoog met alle mensen, waarvan zij zullen getuigen. 

47 Uw ziel heeft Mij altijd gezocht, en Ik heb haar nooit alleen gelaten. Waarheen je je schreden ook 

hebt gericht, ik ben bij je geweest, mijn liefde heeft over je schreden gewaakt. 

48 In alle eeuwen heb Ik u gezocht en gezien dat uw ziel in staat was Mij te herkennen. Nu heeft de 

ziel de taak zich te doen gelden tegenover de zwakheden van het vlees, om haar te doen begrijpen wat 

de juiste weg is en wat haar taak is in deze tijd van genade. 

49 Ik heb u geroepen, Ik heb u onderwezen, en gij zult de verspreiders zijn van mijn leer, van dit 

woord dat gij weldra niet meer zult horen. Het moment is nabij dat Christus zal ophouden zijn woord 

door middel van een menselijk brein over te brengen. Maar uw waarneming zal voldoende getraind zijn 

om mijn woord te begrijpen, en uw ziel om mijn inspiratie te ontvangen. 

50 Ik spreek tot uw geest, dat atoom dat uit Mij geboren is en dat, omdat het uit Mij is 

voortgekomen, Mij toebehoort. Zoals Ik toen zei: "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld", zo zeg Ik u: 

ook uw Koninkrijk is niet op aarde. Het is voorbij alles wat sterft, alles wat verandert, en voorbij je begrip. 

51 Nu is het tijd voor iedere ziel om wakker te worden en te ontwaken tot het ware leven. Hiermee 

wil ik niet zeggen dat jullie moeten veronachtzamen wat ik jullie in deze wereld heb gegeven. Zolang je er 

bij stilstaat, moet je zijn wetten gehoorzamen. Ik vraag jullie slechts een korte tijd van de dag aan Mij te 

wijden om een goed werk te doen voor jullie zuster, de mensheid. 

52 Mijn zegen zij met u, want in u zegen Ik al Mijn kinderen. 

53 Laat uw ziel rusten op deze dag van de samenkomst van alle kerken. Zoals in die tijd, waarin Ik 

Mijn discipelen koos, maar waarin Ik ook Mijn woord gaf aan allen die het wilden horen, zo kies Ik in deze 

tijd hen die Mij vandaag zullen volgen. Maar ik sta toe dat mijn woord ook wordt gehoord door de grote 

massa van de mensen. De weg is bedoeld voor iedereen, mijn brood ook. Maar niet iedereen zal op 

hetzelfde moment kunnen komen. Sommigen zullen het eerder doen, anderen later. Maar keer nooit je 

ogen om. 

54 Zij die een heiligdom in hun hart hebben gebouwd, zijn zij die hun Meester stap voor stap volgen. 

55 Het zaad dat ik jullie vandaag geef en jullie leer te planten, komt uit het huis van jullie Vader. Het 

zal geschikte landbouwgrond vinden in de harten van de mensen. Daarvóór zal mijn gerechtigheid als 

een sikkel het onkruid wegmaaien dat de akkers heeft bedekt, zodat het zaad kan ontkiemen. De velden 

zullen weer vruchtbaar worden, daarop zult gij mijn sporen ontdekken, die noch de wereld, noch de 

mensen, noch de zonden, noch de hartstochten hebben kunnen uitwissen. Mijn sporen zullen de eeuwen 

overleven en zullen vers blijven in de eeuwigheid. 

56 De mensen zullen ontwaken uit hun diepe lethargie en, in zichzelf kijkend, zullen zij hun geestelijk 

Ik ontdekken, en de stem van hun geweten horend, zullen zij mijn Goddelijk spoor ontdekken, waardoor 

zij haastig tot Mij zullen komen. Gij zult Mijn zaad in de wereld moeten uitstrooien, en wanneer gij tot 

Mij komt om uw loon te ontvangen, komt dan tot uw Vader, al is het maar met een aar koren, maar het 
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zal van goede stof zijn. Zelfs als je niets brengt, zal ik je ontvangen, want ik ben liefde en barmhartigheid. 

Maar vergeet niet dat als je het zaadje half af laat, je het later weer moet oppakken om je werk af te 

maken. Weet u of het onkruid de akkers niet opnieuw zal hebben bedekt, en of ongedierte er niet zal zijn 

binnengedrongen? 

57 Hiermee wil Ik jullie zeggen dat wanneer jullie Mijn roepstem voelen, jullie die onmiddellijk 

moeten volgen, zodat jullie de tijd kunnen benutten die Ik jullie heb toevertrouwd voor de vervulling van 

jullie taak. Denkt over dit alles na en gij zult beseffen dat gij het zelf zijt die een beloning van welzijn en 

vrede kunt verdienen en die hun veroordeling met hun rechten kunt ondertekenen. 

58 Ondanks de jurisdictie van mijn woord, is het een liefhebbende Vader die tot jullie spreekt. Zie 

hoe mijn mantel zich uitspreidt om allen te bedekken, onwetend van jullie overtredingen. 

59 Bestudeer mijn woord, het is licht dat uw ziel verlicht, zodat zij de stem van het geweten kan 

horen. Nu is een tijd van genade waarin dit licht tot ieder mens doordringt. 

60 Ik ben Christus die zich in liefde tot u wendt, opdat u Mij de pijn van de mensheid bekend maakt. 

Want jullie zijn degenen die in deze manifestatie geloven. Ik zeg het je: Ik wil in jullie harten wonen. 

61 Hoeveel menselijk bloed is er in deze tijd op de aarde vergoten! Zie Mijn kinderen in hun 

immense pijn, Mij zoekend en Mij roepend op verschillende manieren, terwijl een innerlijk gevoel hun 

zegt, dat de tijd gekomen is dat Mijn gezanten tot de volkeren en de mensen zullen naderen om vrede te 

sluiten. 

62 Elke religieuze gemeenschap verwacht dat het wonder van mijn wederkomst werkelijkheid wordt 

in de schoot van haar cultus, in het kader van haar geloofsbelijdenis, of in haar vormen van eredienst. 

63 Maar tot u zeg ik, dat gij gelooft in mijn komst, dat gij weet hoe met mij te communiceren, en dat 

gij behouden zijt. Jullie zijn degenen die geschikt zijn om deze boodschap van liefde aan jullie 

medemensen te brengen. 

64 Ziet, de mensen vinden geen oplossing voor hun conflicten, noch in hun wetten, noch in hun 

kerken, en zij voelen zich omgeven door een sfeer van duisternis. 

65 De pijn heeft op zichzelf genoeg kracht om hen op hun weg te doen stoppen en hun ogen naar 

Mij te doen opheffen om Mijn stem te horen, net zoals jullie op je weg werden tegengehouden, opdat 

jullie de ogen van de geest zouden openen en Mij opnieuw zouden aanschouwen. Maar nu zijn jullie het 

die Mijn woord bekend moeten maken aan alle mensen, zowel aan degene die door zijn talent is 

opgeklommen, als aan degene die nog weinig ontwikkeling heeft. 

66 Alleen op het eerste ogenblik zal hij, die het goede nieuws hoort, verbaasd zijn, want daarna zal 

hij zich herinneren, dat reeds vóór de komst van de Messias in de Tweede Era, zijn komst door de 

profeten was aangekondigd, zoals ook mijn komst in deze tijd is aangekondigd. Ik heb het u zelf 

aangekondigd door de mond van Jezus en u de tekenen bekend gemaakt die zouden verschijnen als 

bewijs van mijn komst. 

67 Aangezien alles is geschied, zullen de mensen overtuigd zijn. Hier is het licht van de Heilige Geest, 

dat u altijd heeft verlicht. Want het Goddelijke Licht was, is, en zal altijd zijn. 

68 Opnieuw zal mijn waarheid de onwetendheid bestrijden waaruit fanatisme, afgoderij en 

godsdienstig enthousiasme voortkomen. Want fanatisme is blind, afgoderij is materialistisch, en de 

fanaticus is hypocriet. 

69 Ik zal de diepten van de afgrond verlichten, zodat alle zielen er zuiver en verlicht uit zullen 

oprijzen. 

70 Nooit in de eeuwigheid zal de ontplooiing of ontwikkeling van de ziel worden gestopt. Want jullie 

zijn allen onderworpen aan de wet van volmaaktheid. 

71 Als de ziel soms niet verder komt op haar weg, dan gebeurt dat door de invloed van het lichaam. 

Dan moet het de verloren tijd inhalen door zijn stappen te versnellen, of door nieuwe belichamingen. 

Besef dat wanneer ik u beoordeel, mijn oordeel uit liefde gebeurt, maar nooit als straf. Heb eeuwig lief, 

en je zult het eeuwige leven in vrede binnengaan. Als de dood komt, hoeft uw ziel zich geen zorgen te 
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maken, want dat zal alleen gebeuren voor het lichaam, dat zal wegzinken in de zachte schoot van het 

graf. 

72 Ga in vrede naar het geestelijk tehuis, wetende dat het tijdperk van de Heilige Geest, de Geest 

der Waarheid, onder de mensen is gevestigd. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 195  
1 Hoor mijn onderwijs, geliefde discipelen. 

2 Door de inspiratie van de stemdrager, bereikt mijn woord vol lering u. Door het te horen, heb je 

ingezien dat het actieve kracht, balsem en vernieuwing is, en in de essentie ervan zie je een glimp van het 

leven van de ziel. 

3 Denk niet dat het genoeg is voor je Meester om door jou omringd te zijn. Er is nog iets dat u zou 

moeten doen dat Hem werkelijk zou behagen, en dat is het betalen van die schuld die u Hem schuldig 

bent en die u nog niet betaald hebt. Het is een schuld die op jullie rust gedurende alle perioden dat jullie 

op aarde hebben geleefd. Dit is de reden waarom je, in de streling van mijn woord, een verwijt voelt. In 

zijn liefde ontdek je een gebod, en in de kern, een wet. 

4 Uw verstand dwaalt soms af en verzet zich tegen deze plicht tot verzoening, en dat komt omdat 

alleen de ziel die schuld kan erkennen. Maar als het zich laat meeslepen door de bevredigingen van de 

aarde, zal het geestelijk een paria zijn. 

5 Ik wil dat mijn discipelen standvastig zijn in hun geloof en in hun overtuigingen, dat zij niet 

behoren tot degenen die zeggen dat zij in mijn woord geloven, die beweren mij te volgen; maar wanneer 

zij het zand van de woestijn onder hun voeten voelen branden, vrezen zij hun weg te vervolgen omdat zij 

menen dat zij de rijkdommen van deze wereld achterlaten. Dit zijn slechts hypocrieten, zij zijn nog geen 

discipelen geworden. 

6 Verwacht niet dat dit pad bezaaid is met rozen, verwacht eerder dat het vol doornen is. Het is 

dezelfde weg die Jezus volgde, het is de weg die leidt naar de top van Golgotha. 

7 Het is mijn woord dat u in de juiste richting wijst, zodat u niet struikelt. 

8 Dit is de tijd dat elke geest en ziel mijn licht ontvangt. Denominaties en leerstellingen zullen 

volledige duidelijkheid verkrijgen, en u zult verbaasd staan wanneer u de stappen naar vergeestelijking 

ziet die uw medemensen doen zonder dit woord gehoord te hebben. 

9 Bid voor de vrede van de wereld en besef dat mijn barmhartigheid u van de oorlog heeft gered. 

10 Waarlijk, Ik zeg u, ondanks uw bewondering en liefde voor Mijn woord, hebt gij het niet de 

waarde gegeven die het heeft. Toch zullen de geslachten van morgen komen en zich erover 

verwonderen, en overweldigd worden door eerbied en ontzag voor de boeken die zullen worden 

opgeschreven. 

11 Jullie zijn degenen die ik slapend aantrof in de boezem van verschillende religieuze 

gemeenschappen, en hoewel het allemaal wegen zijn die naar hetzelfde doel leiden, wilde ik jullie 

nogmaals de kortste weg wijzen. 

12 Wees eensgezind, geliefde kinderen, en leef in vrede. 

13 Het ogenblik nadert waarop Ik zal ophouden jullie Mijn onderricht te geven, die prachtige les die 

jullie al zo lang ontvangen hebben door middel van het menselijk verstand. Het was mijn wil dat jullie 

voorbereid zouden zijn, zodat niets jullie zou verrassen, zodat de vijanden van mijn Werk in mijn 

getuigen de onoverwinnelijke kracht van het geloof zouden vinden, en jullie de absolute zekerheid 

zouden hebben dat jullie niet alleen zijn, dat Ik dicht bij al mijn kinderen ben. 

14 Vandaag stroomt er een kracht uit je wezen die je aanspoort om te werken. Het is het geweten 

dat van binnen tot je spreekt. 

15 In de materie is het de macht van de wet die je gedrag dicteert. 

16 In het spirituele is het mijn wet van alomvattende liefde, en die manifesteert zich in de lucht die 

je inademt, in de werelden die je omringen, en in heel de schepping. 

17 Alles vibreert op het ritme van deze wet. Wanneer de lagere wezens geboren worden, opgroeien 

en weer wegzinken in de schoot van de natuur, gebeurt dit omdat zij binnen de wet leven zonder het te 

weten. 

18 Maar waarom wijkt de mens, ofschoon begiftigd met het licht van de geest, van het geweten, 

met verstand en wil, zo dikwijls af van het pad dat door Mijn Wet is aangegeven? De reden is dat, terwijl 
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sommigen de Vader vergeten, anderen een vals beeld van Mij vormen en Mij beperken tot een door 

mensen bedachte gestalte, vergetend dat Ik geestelijke essentie en kracht ben en dat alles aan Mijn wil 

onderworpen is. 

Wanneer de mens met goede bedoelingen de schepping tracht te bestuderen, waarin de macht van 

God wordt geopenbaard, neemt hij ook het zaad waar en stort hij zich in het mysterie dat het bevat. Hij 

ziet het uit de aarde ontspruiten als een plant, hij bestudeert de verschillende soorten, en hoewel hun 

kenmerken verschillend zijn, voeden zij zich allen uit dezelfde boezem: de aarde. 

19 Het zaad is een symbool van leven, van vermenigvuldiging, van transformatie en van evolutie. 

Maar als je in zo'n klein ding een beeld van de Schepper kunt aanschouwen ─ hoeveel te meer is dat dan 

het geval wanneer je de mens, het heelal of de ziel aanschouwt? 

20 Realiseer je dat er geen bepaalde vorm is waarin je je God kunt voorstellen. Ik ben in alles, zowel 

in het geestelijke en eeuwige, als in de materiële natuur. Ik ben het leven, de ruimte en het licht. Ik ben 

de remedie voor al het kwaad dat de mens kan overkomen. 

21 In het geestelijke is er een tegengif voor elk kwaad dat de ziel kwelt, net zoals de mens in de 

natuur, door middel van de wetenschap, de remedie vindt voor zijn lichamelijke kwalen. Als je nadenkt, 

zul je ontdekken dat in de verschillende sferen de oneindige volmaaktheid van de Vader wordt 

geopenbaard. 

Uw verbeelding en nieuwsgierigheid gaan soms verder dan wat uw wereld betreft, en u vraagt zich af 

of er mensen zijn op andere werelden, en of zij een leven en een ontwikkeling kennen die vergelijkbaar 

zijn met die welke u op aarde hebt. Bestudeer en beoefen mijn leer, en wanneer de tijd komt, zul je het 

geheim kennen van het leven van de sterren. Het is aan de mens om die sluier door zijn verdiensten te 

scheuren. Hij heeft de taak zijn ontwikkelingsweg voort te zetten, opdat zijn ogen eindelijk in staat zullen 

zijn dat te aanschouwen wat overeenkomt met Mijn Wil en hij in staat zal zijn de verbeelding van zijn 

medemensen te verlichten. Waarlijk, ik zeg u, het zal niet mogelijk zijn tot daar op te stijgen zonder te 

lijden. Men moet stap voor stap opklimmen. Anders zal het menselijk brein worstelen en niets kunnen 

bevatten. 

22 Daarom heb Ik toegestaan dat jullie evolutie langzaam verloopt in het ritme van jullie 

ontvouwing. 

23 Uit de grote conflicten wint de mens het licht en doet nieuwe ontdekkingen voor de vooruitgang 

van de mensheid. Maar de mens vergeet dat al zijn vooruitgang te danken is aan iets dat machtiger is dan 

hij, en dat hij in zijn geest het licht van de Schepper ontvangt, dat wijsheid is. Het is verheugend u te zien 

groeien in kennis, maar ik zeg u oprecht: Je moet je meer zorgen maken over de ziel dan over materie. 

Daarom geef Ik u thans een openbaring, die in u een werkelijk begrip schept van de schepselen, zowel 

geestelijk als menselijk, en die in haar eenvoud de kennis bevat, die voor u de weg zal openen naar een 

beter leven. 

24 Dat leven zul je niet zien met de ogen van je aardse lichaam. Maar u kunt deze leringen 

bekendmaken aan hen die de toekomst hier zullen meemaken. 

25 Nu zien jullie alleen oorlogen en roepen dat het de straf van God is, hoewel ik jullie heb geleerd 

dat God, die Vader is, gebeurtenissen die gebeuren niet straft omdat zij ze zelf hebben veroorzaakt. 

26 Wat heeft het woeden van de natuurkrachten veroorzaakt? Dit alles is veroorzaakt door het 

gebrek aan harmonie waarin de mensen leven met de natuur die hen omringt. 

27 De mens moet uiteindelijk de ontwikkeling onderkennen waaraan zijn ziel onderhevig is, om de 

mate van vooruitgang of achteruitgang ervan te kunnen inschatten en de handelwijze te zoeken om haar 

werkelijke vooruitgang te bereiken. Hij moet begrijpen dat hij niet tevreden moet zijn om alleen voor 

zichzelf te leven, noch dat hij alleen het aardse leven moet overwegen. 

28 Dan zal hij zijn blik vol verlangen richten op Mijn Wet, die Ik sinds Mozes aan de mensheid heb 

gegeven, en zo zullen de mensen, onderzoekend, tot de kennis komen van de Leer die Ik u in deze tijd 

heb geopenbaard, en zij zullen begrijpen dat zij allesomvattend is. 
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29 Mijn kinderen, verenig jezelf. Verspreid de kennis die je opdoet aan je buren. Komt niet alleen 

bijeen in deze vergaderzalen, gaat naar buiten, naar de bergen, daar zal Ik Mij onder u bekend maken. 

30 Jullie noemen dit tijdperk het tijdperk van het licht. Maar ik zeg je: U zult het zo noemen, niet 

alleen vanwege de ontdekkingen van de mensen, maar omdat het licht van de Heilige Geest is uitgestort 

op elk orgaan van de geest, waardoor voor de mensheid de weg is geopend die leidt naar een hoger 

leven, het geestelijke leven. 

31 Mijn woord van deze tijd zal dienen om de man van morgen zijn ziel en zijn verstand te doen 

ontwikkelen. Hoe groot zal het vermogen zijn van hen die begrijpen en erkennen. 

32 Daartoe kom Ik met Mijn woord van licht om de komende geslachten voor te bereiden en om u te 

zeggen dat ook gij de weg moet bereiden. 

33 Bestudeer dit onderricht, realiseer het, en u zult vrede in uw hart hebben, welsprekendheid op 

uw lippen, en overtuigingskracht in uw woorden. 

34 Geliefde discipelen van de Meester: Kom tot Mij. 

35 Ik ben tot u gekomen op een andere tijd, om uw oproep te beantwoorden, omdat Ik uw 

verlangen zie om u voor te bereiden. 

36 De mensheid heeft van deze dagen een traditie gemaakt om hen te gedenken die niet langer tot 

deze wereld behoren. De menselijke verbeelding heeft getracht zich een beeld te vormen van de plaats 

waar die wezens zich bevinden en van het leven dat hen omringt. En, verlangend dat zij de eeuwige 

vrede genieten, geloven zij dat zij hen zien aan de rechterhand van de Vader en genietend van Zijn 

genade. Ze staan ver van de werkelijkheid. Niettemin, gij, aan wie Ik zoveel werkelijkheden van dat leven 

heb geopenbaard, hoewel gij erkent dat er onder de mensen verschillende opvattingen bestaan over het 

geestelijk leven, weest in de geest met allen verenigd en stelt u tevreden te weten dat allen de 

geestelijke trilling voelen. 

37 De tijd zal komen, dat gij dit boek, dat ik u thans toevertrouw, voor uw medemensen zult kunnen 

openen, opdat gij deze kennis van hart tot hart zult kunnen doorgeven. 

38 Het doel van iedere ziel is het Goddelijke binnen te gaan na haar zuivering en volmaaktheid. 

Daartoe beschijn Ik uw pad met licht en geef kracht aan uw ziel, opdat gij stap voor stap zult opklimmen. 

Afhankelijk van het ontwikkelingsniveau dat je hebt wanneer je deze aarde verlaat, zal het spirituele 

thuis zijn dat je in het hiernamaals bewoont. Want het universum is geschapen als een ladder naar 

volmaaktheid voor de ziel. 

39 Wanneer u uw taak hier hebt volbracht en niet meer hoeft terug te keren, zal uw ziel een andere 

wereld bewonen van waaruit zij zal waken en werken voor de vrede en de vooruitgang van de mensheid. 

40 Stap voor stap zult gij de geheime schatkamer binnentreden, en hoe meer de ziel zich bewust 

wordt van zichzelf, hoe meer zij geneigd zal zijn tot het goede, en dit zal haar nog dichter bij het 

goddelijke brengen. 

41 De wezens die in de ruimte ronddolen, worstelend om het licht van een hogere wereld te 

bereiken, zijn zij die de tegenslagen en indrukken behouden die het aardse lichaam en leven in hen 

hebben achtergelaten. Zij worden heen en weer geslingerd tussen de twee krachten die hen aantrekken, 

het geestelijke en het materiële, omdat zij nog steeds de neiging en de liefde voelen voor de 

bevredigingen van deze wereld. 

42 Wend u tot die wezens in gebed, want hun licht en hun kracht zijn niet genoeg om de ketenen te 

verbreken die hen binden aan wat zij hebben achtergelaten. Bid voor hen. Maar voor hen die de wereld 

en de dood hebben overwonnen, maak je geen zorgen. Zij behoren tot geheel andere werelden, en elke 

ervaring die zij op hun levensreis hebben opgedaan, zetten zij om in licht om u van daaruit te inspireren. 

Zij zijn uw pleitbezorgers, uw beschermengelen, zij die werken voor het welzijn van allen. Herinner hen 

en hou van hen. 

43 In het geestelijke zijn er ook enorme massa's wezens die niet weten waarheen ze moeten gaan, 

noch wat ze moeten denken, noch wat ze moeten doen. Zij zijn degenen die deze wereld nog maar pas 

hebben verlaten en nog niet het ontwaken voelen van hun slapende vermogens en krachten. Bid voor 
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hen, opdat uw geestelijke stem in hun ziel weerklinkt en hen wakker schudt, zodat zij de weg kunnen 

vinden die Jezus reeds voor hen in deze wereld heeft uitgestippeld met Zijn woorden en Zijn Bloed aan 

het kruis. 

44 Maar terwijl deze dagen voor de wereld gevuld zijn met verdriet, omdat zij rouwt om het verlies 

van dierbaren, kan er voor hem die het leven van de ziel kent geen verdriet zijn, maar vreugde, omdat hij 

weet dat zij die uit deze wereld zijn heengegaan, bevrijding hebben bereikt bij het verlaten van het 

lichaam en een nieuwe stap hebben gezet op weg naar de vrede die volmaaktheid geeft. 

45 Tot u zeg ik: Wees niet gehaast om de geestelijke wereld binnen te treden, om op dit pad de 

eerste stappen naar volmaaktheid te zetten. Je moet streven naar deze perfectie al in het lichaam, vanaf 

deze aarde. Ontdek in uw lichamelijk leven, in deze wereld en in het leven dat u omringt, ondanks alle 

bitterheid en slagen van het noodlot, mogelijkheden zonder einde om verdiensten te verwerven voor de 

vooruitgang van uw ziel. 

46 Het aardse lichaam is slechts het tijdelijke gewaad van de ziel, dat zij verandert zo vaak als nodig 

is voor haar ervaringen, haar ontwikkeling of haar verzoeningstaken. Hij die deze wet van goddelijke 

rechtvaardigheid nog niet begrijpt, is nog een kind-discipel. 

47 Jullie zouden geen Spiritualisten zijn als jullie twijfelden aan de Wet van Reïncarnatie, want dit is 

een fundamentele kennis die ik aan velen opnieuw openbaar maak en bevestig aan hen die er een flauw 

vermoeden of een intuïtie van hadden. In deze wet ligt een reden en een rechtvaardigheid zo helder als 

het licht. 

48 Maar laat hij, die deze leer gelooft en haar wil verklaren, leren dat het lichaam de bekleding of 

het kleed van de ziel is, dat dit lichaam bijdraagt tot de ontplooiing van de ziel, omdat het haar de nodige 

middelen verschaft om zich uit te drukken en te zuiveren. De innerlijke strijd van de ziel met het lichaam, 

van goed tegen kwaad, geeft gelegenheid tot het verwerven van verdiensten. Het lijden van het vlees, de 

onvervulde begeerten zijn loutering voor de ziel, nog een ervaring die op het eerste gezicht bitter is, 

maar die later in kennis zal veranderen. Ik wil u niet zeggen dat pijn noodzakelijk is om uzelf te zuiveren. 

Hoeveel wezens zijn er in mijn boezem die liefde heeft gezuiverd zonder pijn te hebben ervaren! 

49 Maar het is het lot van de mens om te lijden, om onder de last van zijn kruis de berg te 

beklimmen tot hij zijn verlossing bereikt. Veronachtzaam echter niet het lichaam, waardoor gij zoveel 

leed ondervindt, maar heb het lief, want Gods kracht wordt ook daarin weerspiegeld, hoewel het een 

zwak "schepsel" is, waarvoor gij niettemin verantwoordelijk zijt. Bescherm het en leid het tot de dag dat 

ik besluit er rekenschap van te vragen. 

Als ik tegen je zeg: "Hou van je lichaam," begrijp dan wat ik tegen je zeg. Want ik wil in u geen 

ijdelheid of egoïsme wekken. Maar heb ook uw ziel lief, die het edele en verheven deel van uw wezen is, 

en deel van uw eigen Vader. Hou ervan, hoe besmet het ook is. Want zelfs wanneer het omgeven is door 

duisternis, zal het altijd een vonk van mijn Goddelijkheid in zich hebben, die de Geest is. En ondanks alles, 

zal er altijd zuiverheid in zijn, vanaf het moment dat Ik in elk van Mijn kinderen woon. Maar als dat licht 

wordt veronachtzaamd, zal de ziel in haar weerspannigheid zonder voortgang blijven en haar aankomst 

in de schoot van haar Schepper vertragen. 

50 Hoewel mijn woorden en mijn werken elkaar lijken tegen te spreken, is er geen sprake van een 

dergelijke tegenstrijdigheid. Ik heb u gezegd dat God zuiverheid en volmaaktheid is, en dat uw ziel gelijk 

is aan het Goddelijke. Maar wanneer de ziel gevallen is, meegesleurd door de neigingen van het vlees, 

twijfelt zij in haar stagnatie van ontwikkeling aan haar gelijkenis met de Schepper en beschouwt zichzelf 

als afstotend of onrein, hoewel de genade en de tegenwoordigheid van de Vader zich niet van haar 

scheiden. Deze kunnen dan alleen niet meer gevoeld worden. 

51 Werk voor het welzijn van de toekomst van je ziel. Waarom dan de dood vrezen? Maar laat niets 

ongedaan, opdat gij later overtredingen uit het verleden niet zult moeten rechtzetten, noch schulden 

betalen. 

52 Geen dag zal voorbijgaan, dat gij geen goed werk gedaan hebt, zo zult gij werken voor uw zielen. 
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53 Wees geen fatalisten, die zichzelf bevestigen in de mening dat uw lot precies dat is wat God op 

uw levenspad heeft gelegd, en als u lijdt, is het omdat het zo geschreven staat, en als u geniet van het 

leven, is de reden omdat het evenzo zo geschreven staat. 

Ik heb je overtuigd dat je moet oogsten wat je zaait. Maar luister goed, want soms zul je de oogst 

onmiddellijk binnenhalen, en in andere gevallen zul je een nieuw aards bestaan ingaan om je zaaien te 

oogsten en te oogsten. Denk goed na over wat ik u zojuist heb gezegd, en daarmee zult u vele slechte 

oordelen over mijn rechtvaardigheid en vele dwalingen uit de weg ruimen. 

54 Begrijp Mij, en er zal geen twijfel zijn in je hart. Besef dat ik de mensheid moet onderwijzen door 

jouw bemiddeling. Maar indien gij u onbekwaam zoudt verklaren om aan de mensen zulke diepe 

geheimen uit te leggen, zal Ik Mijn woord door uw mond verkondigen. Want de onhandigheid van uw 

lippen mag de grootsheid van Mijn Werk niet verbergen. 

55 De ziel die begrijpt welk pad zij moet volgen, zal er niet langer van afwijken. Zij kan deze wereld 

verlaten en andere werelden binnengaan, maar zij zal dit doen zonder ooit af te wijken van de weg die 

haar door het geweten is gewezen. De onvoorbereide ziel loopt zowel in deze wereld als in elke andere 

gevaren op. Het zal de kennis ontberen die licht is, het zal niet in staat zijn om op te stijgen, en dan zal 

zijn verwarring zijn ongezonde invloed doen gevoelen, zelfs in de mensen. Anders dan zij, die de hoogten 

van het geestelijke hebben kunnen bestijgen, en die door hun eigen verheffing leraren der ruimte 

worden en hun heilzame invloed doen gevoelen bij hun broeders. 

56 Neem deze laatste tot voorbeeld, streef naar die wereld waar volmaaktheid het ideaal is, om de 

Eeuwige, van wie gij zijt gekomen en die gij nooit zult verlaten, lief te hebben en beter te leren kennen. 

57 Mijn genade straalt naar alle zielen. Maar terwijl sommigen het ontvangen, verwerpen anderen 

het. Wie dorst naar liefde, drinkt van Mij, die een onuitputtelijke stroom ben die deze dorst lest. 

58 Wie faalt, richt zijn blik op Mij, opdat hij de straal van Mijn licht aanschouwt en erdoor geleid 

wordt. Wie zich naakt voelt, laat hij zich bedekken met de mantel van Mijn vergeving en Mijn 

barmhartigheid. Laat hij, die twijfelt, zijn verstand trainen, want Ik ben de Wijsheid, en van haar zal Ik 

hem openbaren. Laat de bedroefde tot Mij naderen, waar hij alles kan vinden, en wanneer hij gedronken 

heeft uit de beker van deze liefde, zal het geloof in hem ontbranden. 

59 Bid voor de wereld van hen die lijden, en gij zult hen doen ontvangen die uiterlijk veroordeeld 

zijn. 

60 Ik ben "het Woord", Ik ben het Woord, luister naar me. 

61 In het diepst van jullie hart stellen jullie Mij duizend vragen. U zegt: "Heer, hebben wij niet 

gehoorzaamd aan uw verordeningen? Hebben wij de mensheid geen goed gedaan? In plaats van U te 

begrijpen, hebben wij niet gedwaald, en zullen wij misschien anderen doen dwalen?" 

62 Nee, mijn kinderen, ik ben in jullie midden om jullie te corrigeren en te voorkomen dat jullie 

fouten maken met mijn onderricht. Als je sterk bent, zul je geen twijfels meer hebben. 

63 Geestelijk gezien zijn jullie geen kleine kinderen meer, want dit is niet de eerste keer, noch de 

eerste leeftijd dat jullie op aarde hebben geleefd. Het licht van het Zesde Zegel dat u op dit ogenblik 

verlicht, is niet het enige dat uw bestaan heeft verlicht. Jullie zijn geëvolueerde zielen, geëvolueerd op de 

lange weg van evolutie naar perfectie. Maakt u dus geen zorgen, maar verheugt u omdat de Heer in uw 

midden is. Want dit is een teken dat jullie hem kunnen begrijpen en gehoorzamen. 

64 In het Eerste Tijdperk was het volk Israël gevangen in Egypte, waar afgoderij en heidendom 

heersten. Ik liet toe dat mijn volk leefde en zich vermenigvuldigde in de schoot van die heidenen om hun 

het bewijs te leveren van mijn bestaan en mijn macht door een volk dat geloofde in de onzichtbare God 

van Abraham, Izaäk en Jakob. 

65 Toen het lijden en de bitterheid van de slavernij hun hoogtepunt bereikten, zond Ik uit de 

boezem der Israëlieten een met Mijn genade gezalfde man, in wie Mijn ingeving scheen, en die Ik gebood 

en tot wie Ik sprak als volgt: "Ga naar uw volk en red het, want zij worden onderdrukt door ketenen, 

vernederingen en ontberingen. Bevrijd hen van het juk van Farao, bevrijd hen en leid hen door de 
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woestijn, de weg kiezend die naar Kanaän leidt. Want ik wil dat wanneer dit volk in het land komt dat ik u 

beloof, het zich daar wijdt aan een eredienst die mijn goddelijkheid waardig is." Deze man was Mozes. 

66 Hoe redde Mozes een volk uit de klauwen van de Farao? Heeft hij wapens in de handen van zijn 

volk gelegd? Nee, zijn wapen was het geloof in zijn almachtige God. 

67 Toen die Farao zich verzette tegen de wensen van Mozes, die Mijn bevelen waren, bewees Ik de 

heiden dat hoe groot zijn opstandigheid en ongeloof ook waren, Mijn oordeel en macht groter waren. 

Tien maal was hij ongehoorzaam aan Mijn stem, en tien maal sloeg Ik de Egyptenaar met grote plagen 

die uiteindelijk de nek verzachtten en het harde hart van de tiran kromden. 

68 Mozes liet zijn volk vertrekken, trok de woestijn in en bracht hen naar de uitlopers van de berg 

Sinaï, waar hij wist dat hij een ontmoeting met zijn Heer zou hebben. Terwijl het volk wachtte op de 

terugkeer van Mozes, ontving deze, opgeheven in gebed tot de Allerhoogste, van Jehovah de tafelen der 

wet, die het lot der mensheid zouden bepalen. De gehoorzame dienaar ontving in zijn geest die 

goddelijke openbaring en was ook bereid om wetten te maken voor alle zaken en alle handelingen in het 

menselijk leven zelf. 

Na lange tijd in de woestijn te hebben geleden en geworsteld, kwam het volk aan op de bestemming 

van zijn bestemming: het "Beloofde Land". Daar bouwden de mensen hun huizen, bewerkten hun akkers 

en tuinen, stichtten hun gezinnen en aanbaden met een rein hart. Uit de vervulling van haar plichten 

tegenover de wereld en de naleving van de wetten van de geest, schiep zij één aanbidding van God om 

aan Hem aan te bieden, die haar zoveel bewijzen van zijn liefde en barmhartigheid had gegeven. 

Maar de geestelijke eredienst was nog verre van volmaakt. De offers en donaties waren materieel, 

hun offers bestonden uit het bloed van onschuldige schepselen. Zelfs binnen het menselijk leven was het 

niet gelukt om met grote moraal en rechtvaardigheid te werk te gaan. De wet van Talon overheerste, die 

zei: "Oog om oog, tand om tand." En in gevallen waarin een vrouw op overspel werd betrapt, was er een 

wet die haar veroordeelde om buiten de stad door het volk te worden gestenigd. 

69 Waarom liet de Vader dit toen allemaal toe? Omdat de mensen toen de eerste spirituele stappen 

zetten. 

70 De tijd verstreek. Ik heb de eerstelingen van uw akkers ontvangen, de eerste vruchten van uw 

oogsten, en het bloed van uw onschuldige offers, die gij Mij op het altaar brengt. 

71 De traditie van dat volk was diep geworteld. Maar wie zou hun gezegd hebben dat dit alles moest 

veranderen, dat die wetten en die vormen van eredienst moesten worden omgevormd? Het was niet 

Mozes, noch het waren de profeten, die deze vormen en gebruiken lieten veranderen. Mozes begon 

slechts de weg, de profeten predikten slechts. Het was de beloofde Messias, de goddelijke Meester, die u 

uit uw slaap wekte, die, zonder ook maar één van de geboden van de Wet die Mozes ontving 

ongehoorzaam te zijn, een einde maakte aan tradities en vormen van eredienst die niet meer bij die tijd 

pasten, en een nieuw tijdperk van licht en wijsheid inluidde dat het leven van de mensheid zou 

veranderen. 

72 Ik heb de wet niet hervormd, maar alleen de praktijk die ervan was afgeleid. 

73 De kindertijd van dat volk in het geestelijke was voorbij, en zij werden volwassen. Toen gaf ik 

jullie onbekend voedsel te eten en scheurde ik de sluier van jullie onwetendheid. Mijn hele woord was 

een wet die in één zin werd samengevat: 

"Heb elkander lief." 

74 Maar Ik heb jullie Mijn wederkomst aangekondigd en beloofd als de Heilige Geest. Want in die 

tijd heb Ik u niet alles verteld, en van wat Ik u geopenbaard heb, kon u niet alles begrijpen en 

interpreteren, en daarom was het nodig dat de Geest der Waarheid tot u zou komen om u alles te 

openbaren. 

75 In 1866 werd mijn stem voor het eerst gehoord door de menselijke geest, en een nieuwe tijd brak 

aan voor de mensheid: het derde tijdperk. 

76 Vanuit haar geestelijke jeugd komt de menselijke ziel in haar jeugd. Er zal enige tijd overheen 

gaan voordat hij tot volle rijpheid is gekomen en de vruchten volmaakt zijn. 
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77 De leer van Christus was geestelijk, maar de mens omringde haar met riten en vormen om haar 

binnen het bereik te brengen van zielen van lage rang. 

78 U bent de tijd van de geest binnengegaan, van de grote openbaringen, waarin materialisatie, 

bedrog en onvolmaaktheid uit elke cultus zullen verdwijnen, waarin ieder mens door middel van zijn 

geest zijn God zal erkennen, die allen geest is. Op die manier zal hij de vorm van volmaakte gemeenschap 

ontdekken. 

79 Vanaf de dag dat Ik Mij voor het eerst in deze gedaante manifesteerde, hebben jullie getracht de 

grootsheid van dit Werk te doorgronden, maar nog steeds erkennen jullie het niet in zijn diepte, noch in 

zijn doel. 

80 Wie kan beweren het begrepen te hebben, of het volledig te hebben gerealiseerd? Niemand! Je 

bent nog ver verwijderd van perfectie. 

81 Mijn Wet, mijn Werk is de ladder van Jakob waarop jullie stap voor stap, stap voor stap zullen 

klimmen. En hoe hoger je gaat, hoe dichter je je Vader zult zien. 

82 Wanneer het jaar 1948 begint, het eerste van de laatste drie jaren waarin ik door mijn woord 

onder jullie zal zijn, is het mijn wil dat jullie moedig op weg gaan en handelen zoals de Meester jullie 

heeft geleerd, zodat uiteindelijk, op de dag van mijn vertrek, wanneer jullie een verheffende en 

liefdevolle hulde zullen brengen aan de Meester die jullie zo lang heeft onderwezen, deze hulde jullie 

Heer waardig zal zijn. 

83 In het aangezicht van een dergelijke voorbereiding zal Ik een oproep tot de wereld richten, omdat 

Ik weet dat jullie dan met woorden en werken zullen kunnen getuigen dat Ik bij jullie ben geweest en 

Mijzelf kenbaar heb gemaakt en tot jullie heb gesproken. 

84 Ben je je niet bewust van de valkuilen? Ziet gij in uw omgeving niet de duistere waas, die u 

tijdelijk verhindert het licht te zien van de lamp, die u verlicht, namelijk die van het Zesde Zegel? 

85 Overtreed de wetten van de mens niet. Genees de zieken door het Woord, door gebed en door 

de Vloeistof. Een nieuw stadium van goede werken en vergeestelijking breekt voor u aan. 

Wetenschappers zullen u niet kunnen uitlachen, de menselijke justitie zal u niet veroordelen, en de 

kerken zullen moeten toegeven dat u geestelijk gezag hebt. 

86 U hebt symbolen in uw erediensten geïntroduceerd. Maar van hen zult gij u afscheiden, want 

deze vorm van aanbidding behoort tot het verleden, en de aanbidding van het heden en de toekomst is 

de dialoog van geest tot geest. 

87 De tijd van mijn vertrek van mijn terugkeer onder de mensen nadert. Hoewel het in stilte 

plaatsvond, zal het later weerklinken tot aan de grenzen van de aarde, en dan, wanneer de wereld 

nieuwsgierig is geworden, zal zij op zoek gaan naar de plaatsen waar het Goddelijke woord werd 

gehoord, de "boodschappers" die het overbrachten, en de geschriften die bewaard zijn gebleven. 

Maar als de mensen komen, hoe wil je ze dan ontvangen? Stel u dan niet tegenover elkaar op, noch 

toon dat er onenigheid onder u heerst. Stel niet de aanblik voor van een ruziënd gezin, van een huwelijk 

zonder liefde, of van menig oneerbiedig en ongehoorzaam kind. Geef geen reden tot teleurstelling 

vanwege uw gebrek aan vervulling in geestelijke en materiële plichten. Wat zou er door hen heen gaan 

als zij u zonder verheffing van ziel zouden aantreffen, hoewel gij u spiritisten noemt? Wat zouden zij 

denken als zij merkten dat u tot fanatisme of afgoderij vervallen was? 

88 Weet, mensen, dat de tijd nabij is dat er valse profeten, valse christussen, nieuwe kerken en 

nieuwe aanbidders zullen opstaan. 

Waak en bid daarom. 

89 Gehoorzaam alle bevelen van de Vader, besef dat zijn oordeel zeer nabij is. Dit is geen 

dreigement, noch een veroordeling, het is slechts een hint. Onthoud dat mijn oordeel volmaakt en 

liefdevol is. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 196  
1 Hier is de Vader die zich komt openbaren aan het volk dat te allen tijde de naam van hun God 

heeft aangeroepen, zeggende dat zij Hem liefhebben. Ik zie dat je aan het wenen bent. Vele tranen 

stromen over je wangen, maar niet uit liefde voor mijn Goddelijkheid, maar uit pijn omdat je leven vol 

bitterheid is. Het is geen kruis dat je draagt, het is een zware last die je niet langer kunt dragen. De reden 

is dat gij de leer vergeten zijt, dat gij het boek gesloten hebt, en dat gij u hebt verwijderd van de geboden 

die het bevat. 

2 O mensen die dit woord horen! Niet alleen de naties zijn verdeeld, maar er is ook verdeeldheid 

onder jullie. Bent u vergeten dat u in 1931, voor de ark van het nieuwe verbond, verbondenheid en 

gehoorzaamheid beloofde? U plaatst uw verordeningen en uw wil boven de mijne. Maar Ik zal uw 

tradities en onvolmaakte wetten vernietigen, opdat Mijn werk bekend wordt en Mijn wet vervuld wordt. 

Ik zal egoïsme, arrogantie en elk slecht zaad met Mijn oordeel treffen. De "meesters" zullen uit dit volk 

verdwijnen, en alleen de discipelen, de dienaren, zullen overblijven. Degene die zich boven zijn volk wil 

verheffen en het wil onderdrukken, kan beter van de aarde worden weggenomen. 

3 Het jaar 1947 loopt nu ten einde, en op zijn laatste dag is het noodzakelijk dat u een vast 

voornemen neemt voor de vervulling van uw taak, opdat het niet mijn oordeel is dat u de weg doet 

herkennen. 

4 Wilt u niet dat deze leer aan het licht komt en dat de mensheid hem leert kennen? Waarlijk, Ik 

zeg u: er zijn er die, in plaats van de kennis van Mijn leer te vergemakkelijken, zich hebben 

beziggehouden met het tegenhouden van Mijn schreden op de weg. Ik raak de harten der mensen aan, 

opdat zij deze openbaring kennen, opdat zij haar zuiver ontvangen, zoals Ik haar u heb gegeven en haar u 

heb toevertrouwd. 

5 Als iemand een tak van de boom niet wil bezitten, geef hem dan aan Mij terug. Het is beter dat ik 

het terug krijg dan dat jij het krom laat groeien. De Vader zegt u dit, omdat Ik gemeenschappen zie, die 

hun deuren van liefdadigheid gesloten hebben, en de behoeftigen daarbuiten, snikkend, en Ik zie de 

doden. 

6 Dienaren van Mijn Werk, hoort Mijn bevelen en gehoorzaamt ze, want de mensen zullen uw 

schreden niet tegenhouden. Niemand kan verhinderen dat dit Goddelijk Plan, waarvan Ik jullie een deel 

heb toevertrouwd, doorgang vindt, als jullie dit Werk vrij van alle geheimzinnigheid presenteren, wat 

jullie kunnen bereiken in deze laatste drie jaren van Mijn manifestatie. In 1950 zullen er mensen komen 

met "ongebogen" nekken die, overweldigd door de grootsheid van Mijn manifestatie en de zuiverheid 

van jullie daden van aanbidding, zich voor hun Heer zullen neerwerpen. 

De periode is kort, maar het is genoeg om materialisatie, fanatisme en alle smetten die uw 

aanbidding van God aantasten te verwijderen. Mijn leer is spiritueel, daarom noemen jullie jezelf 

spiritisten. Maar heeft u nagedacht en bestudeerd wat dit betekent? Lijkt het u juist om in woorden het 

spiritualisme te prediken, maar in uw werken het tegendeel te verkondigen? 

7 Hoe groot en zuiver zult gij Mijn werk aanschouwen, als gij dit licht gebruikt dat Ik u zend! 

8 Het hangt van hen af, die over elke gemeenschap de leiding hebben, of het volk geestelijk opstaat 

en Mijn geboden gehoorzaamt. Zelfs al zouden Mijn gouden veren geen notitie nemen, dan nog laat Ik 

Mijn woorden met onuitwisbare letters achter in de geest van dat volk. Maar wanneer gij eenmaal op 

een grotere hoogte van vergeestelijking zijt, zullen uw ogen verbaasd staan, wanneer zij de wonderen 

aanschouwen, die Ik onder u zal doen. Jullie zullen dan niet lijden door het scheiden van mijn woord, 

want jullie zullen mijn aanwezigheid dichtbij voelen. Door de afwezigheid van de stemdrager om Mij te 

horen, zullen jullie geestelijke gaven zich sterker ontwikkelen, wat jullie grote vreugde en geloof zal 

geven, omdat jullie Mij als helper zullen hebben in inspiratie, geestelijke visie, profetische dromen, 

intuïtie. U zult verkwikt worden door uw eigen woord te horen en uw zieken te zien herstellen. 

9 De Geestelijke Wereld, die steeds meer licht heeft en steeds grotere kracht, zal de goede 

beschermer en de trouwe bewaker van de mensen zijn, zodat allen hun taak kunnen vervullen en op mijn 
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velden kunnen werken. Ik zie alleen zielen, zonder onderscheid te maken tussen degenen die in het 

lichaam zijn en degenen die er vrij van zijn. 

10 Dit is het licht van het Zesde Zegel, dat in deze tijd door mijn barmhartigheid is vrijgegeven. Reeds 

in die tijd zond Ik u Jezus, Mijn goddelijke Zoon, de enige die op aarde Mijn geboden gehoorzaamde en 

de Wil van Zijn Vader volbracht. Maar Ik heb Hem gezonden opdat Hij de mensen tot Zijn discipelen zou 

maken, en zij de Vader zouden verheerlijken door de Meester te volgen. Ik zond Hem, en Hij gaf je leven. 

Maar hoe heb je hem aan mij teruggegeven? Vandaag kom ik opnieuw tot jullie, niet als een man, maar 

als de Geest van Troost. 

11 Gebruik mijn liefdevolle hulp en ontwaak volledig tot het Licht, zodat je hart gevoelig kan 

worden. Laat uw ziel een leven leiden van onderwerping en gehoorzaamheid en wordt mijn discipel. 

Geloof in dit woord dat Ik jullie nu geef via de stemdragers, en werk aan jezelf, zodat je de essentie ervan 

voelt en de waarheid ervan verinnerlijkt. 

12 De spreekbuizen die Ik heb gebruikt om u Mijn woord te brengen zijn echt niet volmaakt. Maar zij 

zijn door Mij uitverkoren om Mijn raad uit te voeren en zo Mijn belofte te vervullen om tot u terug te 

keren. Maar de openbaringen waarvan gij thans getuige zijt, zullen ophouden in 1950, om plaats te 

maken voor een hoogere, zuiverdere, meer geestelijke openbaring, die de dialoog zal zijn van geest tot 

geest, waarin het kind met zijn Hemelse Vader kan spreken zonder tussenkomst van mensen of geesten, 

en Zijn inspiratie kan ontvangen zonder enige beperking. 

13 Wees er voorlopig tevreden mee mij in deze vorm te horen, zolang gij u voorbereidt om de 

nieuwe tijd binnen te gaan. Doorgrond mijn woord en vul jezelf met de betekenis ervan. Laat de ziel 

opstaan, zodat zij mij bereikt en uit de bron kan drinken tot zij haar dorst lest. 

14 Sta niet stil bij het oordeel over de stemdrager van wie ik gebruik maak, noch probeer te 

doorgronden waarom hij is uitgekozen. Alleen ik ken zijn oorsprong en zijn bestemming in deze moeilijke 

missie, die voor sommigen de verwerkelijking is van een hoog ideaal, en voor anderen een boetedoening 

en een zeer grote beproeving. 

15 Jullie kunnen allen komen om Mij te dienen en gebruik te maken van de tijd die Ik jullie heb 

gegeven. Het is jullie taak het kwaad te bezweren, de weg te banen voor hen die na jullie komen en de 

grondslagen te leggen van een mensheid die Mij weet lief te hebben en één met Mij te worden. 

16 Te allen tijde heb Ik jullie mogelijkheden gegeven om te werken, zodat jullie een nieuwe stap 

kunnen zetten op jullie pad van evolutie. Ik heb jullie de opdracht en de middelen gegeven om op te 

stijgen, zodat jullie dichter bij Mij kunnen komen. Maar hoevelen, die aan het einde van het levenspad 

gekomen zijn en naar de "geestelijke vallei" zijn teruggekeerd, hebben hun leven opnieuw bezien en het 

nietig bevonden, zonder verdienste. Dan hebben zij Mij om een nieuwe gelegenheid gevraagd om aan 

hun zielen de waardigheid en de genade terug te geven waarvan zij hen beroofd hebben, en Mij zo een 

betere vervulling van de zending te bieden. Ik gaf hun het gevraagde geschenk, en zij keerden terug naar 

de aarde. 

17 Ik heb de ziel begiftigd met intelligentie en wilskracht, opdat zij de juiste weg kan kiezen en zich 

kan verwijderen van de strikken en gevaren die haar op elk ogenblik opwachten. Ik heb het goede en het 

kwade laten bestaan opdat de mens, uit liefde voor Mij en uit eerbied voor zichzelf, het kwade zou 

overwinnen en er zich van zou verwijderen. Als er slechts één weg zou zijn, en je je opdracht onbewust 

zou vervullen, gesteund door de kracht van de natuurwetten, zoals de sterren, de natuurkrachten, of de 

lagere wezens, dan zou je geen verdienste hebben in het bewandelen van de weg van de deugd. Er zou 

geen strijd zijn, geen streven, geen ervaring in je ziel. Maar Ik heb een pad van evolutie uitgestippeld en 

jullie aan het begin daarvan geplaatst, zodat jullie door jullie eigen inspanningen zouden opstijgen, zodat 

jullie allen dit pad zouden kennen, dat het enige is dat tot Mij kan leiden. 

18 Breng mijn leer en handel niet in strijd met uw plicht, noch zoals de slechte discipelen. Aangezien 

gij in u bekwaamheden en genadegaven bezit, waarmee gij uw medemensen kunt leiden en hen kunt 

verlossen van vele kwalen die hen thans treffen, verbergt die niet voor hen. Laat je ziel spreken met de 

ervaring die ze heeft opgedaan. Op deze manier, binnen dit grote Werk, zul je bouwen wat van jou is. 



U 196 

145 

19 Dan zult gij de afgedwaalde schapen redden en de Herder, die Ik ben, helpen hun volle aantal in 

de schaapskooi te verzamelen. Op deze wijze zult gij de verdiensten verwerven die Ik u gevraagd heb, 

opdat gij de verheffing van uw ziel zult bereiken. 

20 Op deze dag, sinds de eerste dageraad, staan vele zielen op in gebed voor hen die zij "hun doden" 

noemen. Ik zeg u dat het heel goed is dat u aan hen denkt, dat u voor hen een gedachte hebt van 

dankbaarheid, van liefde, van bewondering. Maar wat niet goed is, is dat gij om hen weent alsof zij 

goederen zijn die gij verloren hebt, en ook dat gij hen dood acht. Want als gij hen zoudt kunnen zien op 

die oogenblikken, waarop uw ogen tranen om hunentwil en uw borst zucht om de ontslapenen, dan 

zoudt gij verbaasd staan over het licht dat hen verlicht en het leven dat hen bezielt. Dan zult gij zeggen: 

"Voorwaar, zij zijn het die leven en wij zijn de doden." 

21 Leeft gij niet in een waan, wanneer gij tranen vergiet voor een levenloos lichaam, vergetende dat 

de ziel levend is, vibrerend en pulserend? 

22 Ik moet u ook zeggen dat als u, in plaats van een dag te wijden aan hen die volgens deze traditie 

tot het geestelijk leven zijn toegetreden, altijd met hen verenigd zou zijn door de band van het gebed, 

hun onzichtbare maar werkelijke wezen en hun heilzame invloed in uw leven door u zouden worden 

gevoeld in heel uw bestaan, in uw strijd, in uw beproevingen, maar ook in uw zoete ogenblikken. En die 

wezens zouden op hun beurt de gelegenheid krijgen om mee te werken aan uw nobele werken en 

ondernemingen, en zo meer licht bereiken. 

23 Ik heb ooit gezegd: "Laat de "doden" hun doden begraven." Als jullie Mijn woorden met aandacht 

en met liefde doorgronden, zullen jullie beseffen hoeveel reden Ik had toen Ik jullie dit zei. 

24 Ik zie dat u allen in uw hart en in uw beeldend geheugen het laatste beeld draagt, de fysieke 

aanblik van uw geliefden. Degenen die stierven in de kindertijd, herinner je je als kinderen. Hij die dit 

leven verliet op een rijpe leeftijd, herinner je je als een oude man. Zo is het ook met hem die een door 

pijn verteerd lichaam heeft verlaten, of die tijdens een pijnlijke doodsstrijd is heengegaan. Zo blijft hij 

voor altijd in je herinnering. Maar het is noodzakelijk dat u nadenkt over het verschil dat bestaat tussen 

wat lichaam en wat ziel is, zodat u tot de conclusie komt dat waar de mens sterft, de ziel in een nieuw 

leven wordt geboren, en waar sommige ogen zich sluiten voor het licht van de wereld, anderen zich 

openen voor het Goddelijke licht dat het eeuwige leven van de ziel verlicht. 

25 Ik heb u eens gezegd dat de mens afgodendienstig is door neiging, en door deze cultus voor zijn 

"doden" geeft hij tastbaar bewijs van zijn afgoderij. Maar mijn Leer, als een dageraad van oneindige 

schoonheid, is in uw leven verschenen en heeft de schaduwen verdreven van een lange nacht van 

onwetendheid waarin de mensen altijd ongebreideld hebben geleefd. Maar dit licht, dat als een 

goddelijke ster oprijst tot in het oneindige, zal zijn mooiste vonken van licht op uw zielen uitstralen, in 

een training die u met zekere schreden zal brengen tot het punt van het delen van dat leven waarin u 

allen uiteindelijk zult binnentreden door uw opwaartse evolutie. 

26 U zult niet langer behoren tot hen die bitter wenen om hen die zijn heengegaan om in een betere 

wereld van leven te leven, noch zult u behoren tot hen die als geesten tranen laten omwille van hen die 

zij hebben achtergelaten, of omdat zij het lichaam hebben verlaten dat hen hun hele leven als omhulsel 

heeft gediend. 

27 Er zijn wezens die lijden en bang zijn als zij het verval aanschouwen van het lichaam waarvan zij 

zoveel hielden. Maar gij zult behoren tot hen die, wanneer zij zien dat het einde van een door dat 

menselijk lichaam volbrachte taak is gekomen, een danklied zingen tot de Schepper. 

28 Heden vergeef Ik u al uw overtredingen en tegelijk toon Ik u een bladzijde uit het Goddelijk Boek 

des Levens, door welks leer gij uw ziel en uw verstand kunt verlichten, opdat gij werken moogt doen, 

Hem waardig, die ze u geleerd heeft. 

29 Jullie nemen nu een grote verantwoordelijkheid op je tegenover de mensheid, en hoe meer 

leringen jullie van Mij ontvangen, hoe groter die verantwoordelijkheid wordt. Want jullie zijn de mensen 

die moeten spreken tot de wereld van de vergeestelijking. In jullie geïmplanteerd zal Ik onder de 
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mensheid de volmaakte weg laten om met Mij in gemeenschap te treden, zonder afgodische riten en 

daden van aanbidding, eenvoudig van geest tot geest. 

30 Dit gezegende zaad, dat nu in uw hart is, zal het brood zijn dat gij met uw broeders zult delen, en 

het zal ook de geestelijke erfenis zijn die gij aan uw kinderen nalaat. 

31 Toen Ik tot u zeide: "Hebt elkander lief", meende gij niet, dat daarmede alleen eerbied voor uw 

naasten bedoeld werd, maar ook eerbied van de ene wereld jegens de andere. Maar vandaag zeg ik je: 

Wanneer u denkt aan hen die heengegaan zijn, voel hen dan niet ver van u, noch stel u hen gevoelloos 

voor. Heb hen lief en gedenk hen niet als doden, gedenk hen alleen als levenden. Want zij leven in de 

eeuwigheid en zijn om je heen. 

32 Waarlijk, Ik zeg u: gij zijt het volk Israëls, dat verschillende stadia heeft doorlopen en thans deze 

tijd heeft bereikt, zonder te kunnen beweren, dat het de zending heeft volbracht, die het sedert de 

eerste tijden heeft gehad. Het heeft zichzelf niet vergeestelijkt, want ik hoor nog steeds zijn klaagzangen 

als het zijn geliefden ziet heengaan, die het verwart met de "doden". 

33 Daarom geef ik u licht, bewoners van deze aarde, want gij hebt het meer nodig dan zij die in het 

hiernamaals zijn overgegaan, want gij zijt de doden, terwijl zij in de eeuwigheid leven. 

34 Deze wezens hebben van Mij de toestemming gekregen om jullie te benaderen op het moment 

van jullie toewijding. Maar Ik zeg jullie, dat jullie je hen niet meer moeten herinneren in de menselijke 

gedaante die zij hadden, want zij zijn nu geesten van licht. 

35 Wees niet alleen gehecht aan de tradities van de wereld en verwerp de genade die u in deze tijd 

wordt geschonken. Bedenk: terwijl jullie hier tijd verspillen, gaan de zielen in het hiernamaals vooruit. 

36 Beheers het lichaam, zodat je deze gelegenheid kunt gebruiken voor zielsbevrijding en verheffing. 

Want ik zal jullie moeten wegroepen naar het geestelijke, en dan zullen jullie de wet van ontwikkeling 

moeten vervullen, en de ziel zal toekijken hoe het lichaam in de aarde ontbindt. 

37 Als jullie niet omringd door verwarring de drempel van de eeuwigheid willen bereiken, vecht dan 

voor jullie vooruitgang, verdien verdien verdienste in de wereld door verre mensen dichter bij mijn werk 

te brengen, door te bidden en te werken voor de vrede van de volkeren, door barmhartigheid en liefde 

te verspreiden onder jullie medemensen. 

38 Toch is er hij die tot Mij zegt: "Heer, als U de Almachtige God bent, geef mij dan een bewijs van 

Uw macht." Maar ik zeg u: Hoe onvolwassen bent u, als u zo spreekt tot Hem die, door Zijn wil alleen, de 

aarde uiteen zou doen vallen. 

39 Ik laat Mij voelen in de ziel, die tot Mij moet komen en die Mijn essentie kan herkennen. Je 

lichaam is materie die ik zijn zwakheden vergeef. 

40 Zuivert u, o mensen, opdat gij uw ziel met haar lichaam in overeenstemming moogt brengen en u 

zo door uw eigen verdiensten tot Mij verheft. Laat de mensen Mij zoeken in verschillende kerken en 

sekten, veroordeel hen niet, want ook jullie kunnen nog geen volmaakte werken verrichten. 

41 Laat de afgodendienaren, afstammelingen en navolgers van Aäron, vormers van goden, 

voortgaan hun verschillende goden te aanbidden in afgoden en beelden. Zij zullen nu ontwaken uit hun 

diepe slaap. 

42 Het is uw taak het zaad van de vergeestelijking te zaaien door de mensen te doen inzien dat 

innerlijke aanbidding de Vader het meest behaagt. Op deze wijze zullen de mensen de aanwezigheid van 

het geestelijke en het Goddelijke voelen zonder te eisen dat zij zien om te geloven. Zoals gij in deze 

ogenblikken de aanwezigheid hebt gevoeld van die geestelijke wezens, die gij u met liefde en 

dankbaarheid herinnert, en die tot u zijn gekomen als een geur, of als een verlokking die u uitnodigt het 

pad te volgen dat zij voor u hebben uitgestippeld. Deze wezens naderen de mensen zonder nog het 

verlangen te voelen naar de ijdelheden van deze wereld, en alleen met het doel om in de zielen het 

verlangen te wekken om dat leven te bereiken dat op u wacht. 

43 Zij die tranen vergieten om het verlies van hun dierbaren, zijn de "doden" die rouwen om hun 

doden, zijn zij die gematerialiseerd zijn in hun onwetendheid, die de zin van het leven niet begrijpen, en 

die, hoewel zij beweren te geloven in de onsterfelijkheid van de ziel, door hun geween en rouw bewijzen 



U 196 

147 

dat zij geen spoor van geloof hebben. Want zij wenen om "doden" die in werkelijkheid leven, alleen 

omdat zij hen niet zien, of omdat hun lichamen verdwenen zijn. 

44 Blijf in vrede, volgens het gebod van Christus, die u nog één keer zegt: "Hebt elkander lief." 

45 Kom tot Mij en versterk jezelf, sta op tot het leven van genade. Word mijn discipelen, 

ambassadeurs van het goede nieuws. De wereld verlangt naar Mijn aanwezigheid en Ik zal ervoor zorgen 

dat Mijn woord haar bereikt door jouw uitzending. Er zijn er die reeds lang op Mij hebben gewacht, zij 

die hebben aangevoeld dat nu het uur van Mijn aanwezigheid in de wereld is gekomen om de zielen te 

leiden naar het pad van vooruitgang en vergeestelijking. 

Maar voor ik jullie wegstuur, moeten jullie jezelf zuiveren en trainen. Wanneer het lijden je zwaar valt 

en je je moe voelt, bedenk dan dat Ik je steun ben en je help het kruis te dragen, zodat je niet bezwijkt 

onder het gewicht ervan. Als gij bidt en u wijdt aan de vervulling van uw taak, zal er geen beproeving zijn 

en geen hindernis die u zal doen verzwakken. Je zult je weg gaan met een glimlach op je lippen en hoop 

in je hart. U zult de toekomst niet vrezen, en elk slecht oordeel of plan tegen u zal teniet worden gedaan. 

Verloochen Mij niet, ook al zullen jullie zwaar beproefd worden. Want jullie weten niet of het Mijn wil is 

jullie op het hoogtepunt van de beproeving een wonder te schenken, om te getuigen dat jullie Mijn 

discipelen zijn. 

46 Hoor en begrijp mijn gelijkenis: 

47 Op zoek naar barmhartigheid naderde een menigte hongerige, zieke en naakte mensen een huis.  

De rentmeesters van het huis bereidden het onophoudelijk om de voorbijgangers aan hun tafel te 

vermaken. 

De landeigenaar, eigenaar en heer van die landerijen kwam het banket voorzitten. 

De tijd verstreek, en de behoeftigen vonden altijd voedsel en onderdak in het huis. 

48 Op zekere dag zag die heer dat het water op tafel troebel was, dat het eten niet gezond en 

smakelijk was, en dat de tafelkleden bevlekt waren. 

Toen riep hij hen bij zich die de tafel moesten klaarmaken en zei tot hen: "Hebt gij de linnen kleden 

gezien en het voedsel geproefd en van het water gedronken?" "Ja, Heer," antwoordden ze. 

"Laat dan uw kinderen er eerst van eten, voordat gij voedsel geeft aan deze hongerigen, en als zij het 

voedsel goed vinden, geeft het dan aan deze gasten." 

De kinderen namen van het brood, en van het fruit, en van hetgeen op de tafel stond; maar de smaak 

was walgelijk, en er was ontevredenheid en opstandigheid tegen, en zij klaagden hevig. 

Toen zei de landeigenaar tot hen die nog wachtten: "Kom onder een boom, want ik zal jullie de 

vruchten van mijn tuin en smakelijk voedsel aanbieden." 

Maar tot de dienaren zei hij: "Reinigt de bezoedelde, verwijdert de slechte smaak van de lippen van 

hen die jullie hebben teleurgesteld. Ik heb geen behagen in u, want ik heb u opgedragen allen te 

ontvangen die honger en dorst hebben, hun het beste voedsel en zuiver water te geven, en gij hebt niet 

gehoorzaamd. Je werk bevalt me niet." 

(49) De heer van die landen bereidde het feest zelf: Het brood was stevig, het fruit gezond en rijp, het 

water fris en verfrissend. Toen nodigde hij hen uit die erop wachtten ─ bedelaars, zieken en melaatsen ─ 

en zij allen feestvierden, en hun vreugde was groot. Weldra waren zij gezond en vrij van lijden, en zij 

besloten op het landgoed te blijven. 

Zij begonnen de akkers te bewerken, zij werden veldwerkers, maar zij waren zwak en wisten niet hoe 

zij de aanwijzingen van die Heer moesten opvolgen. Ze mengden verschillende soorten zaad en het 

gewas degenereerde, de tarwe werd verstikt door onkruid. 

Toen de oogsttijd was aangebroken, kwam de heer van het landhuis en zei tot hen: "Wat doen jullie, 

terwijl ik jullie alleen maar de leiding over het huis heb gegeven om de gasten te ontvangen? Het zaad 

dat gij hebt gezaaid is niet goed; andere zijn om de akkers te bewerken. Ga en ontdoe het land van distels 

en onkruid, en beheer dan het huis weer. De bron is opgedroogd, het brood wordt niet sterker, en de 

vrucht is bitter. Doe met hen die passeren wat ik met jullie heb gedaan. Wanneer gij hen die zich tot u 
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wenden hebt gevoed en genezen, wanneer gij de pijn van uw naasten hebt weggenomen, dan zal ik u 

rust geven in mijn huis." 

(einde van de gelijkenis) 

50. Mijn goddelijke Geest geeft u dit woord om u te leiden op de weg van het leven en u te 

waarschuwen voor de gevaren die op u liggen te wachten. 

51. Jullie leven in het Derde Tijdperk, het Tijdperk van Spiritualisatie. 

52. Ik geef je hart vrede, geloof en hoop en het is mijn goddelijke wil dat je deze boodschap in je hart 

ontvangt. 

53. Breng uw smarten voor de Heer. Hij heeft je geschapen, en tot Hem moet je terugkeren. 

54. Het is tijd dat jullie het woord van de Meester bestuderen, het is ook tijd dat jullie je verenigen in 

één geest, zodat jullie verenigd blijven met deze sublieme liefde. 

55. Ieder van jullie heeft een missie die je nog niet hebt vervuld. 

56. Wend u niet af van de leer, maar ontvang haar met liefde, opdat u morgen niet in dwaling vervalt 

- die dwaling die de vooruitgang van uw ziel zou tegenhouden en u zou doen wegzinken in de modderige 

wateren van dwaling. 

57. Mijn waarheid openbaart zich duidelijker als ik je voorbereid zie. Maar jullie zijn nog onwetend, 

zij die Mij nog niet begrepen hebben. Maar ik zeg je ook dit: Jullie zijn degenen die het dichtst bij de 

Vader staan, want jullie zijn op het pad naar vergeestelijking, een pad dat geen einde kent. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 197  
1 De liefde van de Meester is verspreid onder zijn discipelen, onder zijn kinderen. Wat God betreft, 

jullie zijn mijn kinderen, wat de Meester betreft, jullie zijn mijn discipelen. 

2 Geliefde mensen: deze Schepper God, uw Vader, heeft u een sterke en weerbare ziel nagelaten, 

waarvan het zwaard de goedheid is, en die moet strijden totdat zij het kwaad heeft verdreven dat zich in 

de ziel heeft geworpen en het hart van de mens heeft gevoed. Maar u is ook wijsheid gegeven, opdat de 

mens zich kan bevrijden uit de duisternis van onwetendheid. 

3 Na mijn vertrek in de Tweede Era overpeinsde mijn discipel Johannes in zijn verrukkingen de Era 

waarin jullie nu leven ─ de gevaren waarin de mensheid verstrikt zou raken, de rampen die de wereld 

zouden doen schudden, de strijd en conflicten van de mensen, en de vrede die na dat alles zou komen. 

Ook werd hem geopenbaard op welke wijze die openbaring of profetie schriftelijk zou worden bewaard, 

opdat zij over de gehele aarde bekend zou worden gemaakt. 

4 Ik wil dat mijn nieuwe discipelen de betekenis kennen van die openbaringen en de essentie van 

het woord dat ik jullie op dit moment geef, want dan zullen jullie begrijpen waar het in het spiritisme om 

gaat en zullen jullie stand kunnen houden in de strijd. 

5 De Leer is Mijzelf, daarom mag zij niet verontreinigd worden. Het is zuiverheid en oprechtheid, en 

mag niet bezoedeld worden. Noch wordt uw Heer door de zondigheid van de mens verontreinigd, 

wanneer Hij tot u nederdaalt en Zich door de stemdrager openbaart; veeleer reinigt Hij hem. Want de 

waarheid is: hoewel de stemdragers door wie Ik tot u spreek slechts een zekere neiging tot het goede 

tonen, stijgen zij geestelijk op naar het Oneindige om de aanraking van het Goddelijke te ontvangen. Zo 

ontvangen zij inspiratie, openbaring en Goddelijke kennis. Het is ook waar dat zij nog zeer onvolwassen 

zijn en geen voorbereiding hebben. 

6 Maar ik ben de Geest van liefde en zoek niet alleen de dialoog met de rechtvaardigen. Ik kom ook 

tot de woning van die mensen waar geen rechtvaardigen wonen, maar kinderen die Ik volmaakt liefheb, 

om hen te redden van zonde en duisternis. Want zij hebben Mij meer nodig dan zij die reeds gered zijn. 

Zij zijn het volk dat het vuur van Mijn gerechtigheid en Mijn liefde nodig heeft, opdat zij daarin al hun 

Om vlekken te verwijderen. Ze hebben Mijn kracht en Mijn genade nodig om op te staan. Daarom wend 

Ik Mij tot hun geweten om Mij te laten voelen. Dan is het kind één geworden met zijn Schepper, omdat 

het zichzelf heeft gezien in de gelijkenis van zijn Vader. 

7 Waarom is de mens verbaasd dat Gods genade onder zondaars wordt geopenbaard? Waren zij 

die mijn woord hoorden in het tweede tijdperk rechtvaardig? Hadden Mijn eigen discipelen de 

volmaaktheid al bereikt? Nee, mensen, onder de scharen die naar Mij luisterden waren er zondaars, 

verharde libertijnen, ongelovigen, en zelfs onder Mijn apostelen waren er menselijke ellendelingen. Maar 

omdat zij in hun geest de roep van het Goddelijke voelden en zich aan Mijn Leer wijdden, hebben zij met 

hun voorbeeld een andere Leer aan de mensheid nagelaten en hun namen in de harten van de mensen 

achtergelaten. 

8 De spiritualist moet deze voorbeelden altijd erkennen en volgen. Want die discipelen waren ware 

zaaiers van mijn zaad. 

Op vele plaatsen zult gij een afbeelding van deze apostelen zien, maar het is niet nodig, dat gij hen 

door middel van deze afbeeldingen aanspreekt. Maar zelfs in hen kun je zien dat de herinnering aan hen 

onverwoestbaar is. Heb hen lief, neem hen tot voorbeeld in hun deugdzaamheid. Denk eraan dat Ik jullie 

heb geleerd Mij lief te hebben in jullie eigen broeders en zusters. 

9 Je vraagt, "Waar is de ware wijsheid?" En ik zeg u als antwoord: In God. Een ander vroeg: "Wat is 

de ware godsdienst?" En de Meester antwoordt: Wie Mij liefheeft en zijn medemens bemint, heeft de 

waarheid gevonden en de wet vervuld. 

10 Ik heb toegestaan dat er op aarde godsdiensten bestaan die voor de ziel wegen zijn die naar God 

leiden. Elke godsdienst die goedheid en liefde onderwijst en barmhartigheid prijst, is goed omdat hij licht 
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en waarheid bevat. Wanneer mensen daarin verdorren en wat oorspronkelijk goed was in slecht 

veranderen, gaat het pad verloren onder materialisme en zonde. 

11 Daarom toon Ik jullie in deze tijd opnieuw Mijn waarheid, die de weg is, de essentie van het leven 

en de wet, opdat jullie deze wet zullen zoeken, die de vuurtoren en de leidende ster is, voorbij vormen 

en riten, voorbij alles wat menselijk is. Hij die Mij op deze manier zoekt, zal een spiritualist zijn. 

12 De mensen zullen er getuigen van zijn dat dit woord de mensheid sterk zal maken in de komende 

tijden. De Spiritualist van morgen zal niet herkend worden aan het feit dat hij een dweper is of een 

monnik die zich afzondert van de wereld en van de mensen om te kunnen bidden, maar aan het feit dat 

hij weet te vechten tegen bekoringen en dat hij in staat is de weg van de waarheid te herkennen, zelfs te 

midden van een wervelwind. De spiritualist van morgen zal het hoofd kunnen bieden aan een goed 

bewapende wereld, zijn woord als profeet en als ziener zal aankondigen wat er zal gebeuren. Hij zal hem 

weten te redden die in het verderf dreigt te storten. 

13 De boodschap van spiritualiteit is niet het werk van de mens, het is het werk van de Schepper, 

het is de eeuwige wet die de zielen regeert. 

14 Voel Mijn Werk van binnen, opdat het u groot zal maken, ondanks uw nederigheid en 

bescheidenheid. Maakt u niet ongerust, indien gij niet welsprekend zijt, want ik heb u de 

overredingskracht der waarheid gegeven. Dit is de reden dat Mijn woord zal zegevieren. 

15 Geestelijk laat ik u verenigd met al uw medemensen, tot welke leer zij ook behoren. 

16 Het schijnt, dat gij hier vroeger zijt gekomen dan Ik, maar Ik zeg u in waarheid, dat Ik reeds op u 

wachtte aan Mijn tafel. 

17 Ik heb Mijn troon verlaten om bij u te zijn, om u Mijn onderricht te geven en u te troosten in uw 

beproevingen. Ook jullie hebben, om bij Mij te zijn, je geboorteland, je huis, je geliefden achtergelaten. 

18 Zoals gij bij dit woord een onvergelijkelijke gelukzaligheid hebt gevoeld en het geheim van vrede 

en harmonie hebt ontdekt door het te volgen, zo zullen vele volkeren tot Mij komen en zich wijden aan 

de taak Mijn woord te leven. 

19 Mijn onderricht in deze tijd wekt de ziel van de mensen, die lange tijd heeft geslapen. Nog levend 

zijn Mijn woorden die Ik in het Tweede Tijdperk aan de mensen gaf, maar niemand brengt ze in praktijk 

zoals Ik ze onderwees. Het was noodzakelijk dat mijn Geest tot jullie terugkeerde om jullie ervan te 

overtuigen dat deze Leer de oneindige weg van de ziel is, zodat jullie nooit ophouden op de weg van de 

evolutie. 

20 Zij die dromen van het eeuwige, die het ware liefhebben, die ernaar verlangen boven de ellende 

van het menselijk leven uit te stijgen, zullen degenen zijn die zich aan dit werk vastklampen, die 

medelijden hebben met hun ziel, die de versiering van de ziel verkiezen boven de feestelijke gewaden 

van het lichaam. Met deze zie je misschien een vonk van begrip. Zij zullen niet degenen zijn die denken 

dat mijn missie beperkt is tot het verlichten van jullie pijn en het bevrijden van jullie ziektes. Zij zullen 

degenen zijn die begrepen hebben dat mijn belofte iets meer inhoudt dan bevrijding van pijn: eeuwig 

leven. 

21 De betekenis van mijn leer inspireert jullie om de materialistische wereld die jullie hebben 

geschapen te vernietigen, zodat jullie daarop een wereld van vergeestelijking kunnen bouwen waarin 

jullie de 

U zult de vrede genieten waarnaar u verlangt, en u zult al die vermogens zien opkomen en zich 

ontwikkelen die tot nu toe op de bodem van uw wezen zijn blijven sluimeren. 

22 Het licht der kennis zal schijnen in de verwarde geesten, en de mensen in wie de haat zich 

nestelde zullen tranen van verzoening, berouw en liefde storten. 

23 Mijn roeping is een roeping tot geestelijk werk, en in dit werk is er werk voor allen. Laat niemand 

bezorgd zijn over het "roven" van enkele ogenblikken van het materiële leven om zich met het Mijne 

bezig te houden. Waarlijk, ik zeg u, het uur zal komen dat uw ziel u er dankbaar voor zal zijn. 

24 Zeg Mij niet: "Heer, ik heb armoede gezien onder hen die U volgen. Maar onder hen die zelfs niet 

aan U denken, noch Uw naam uitspreken, zie ik overvloed, genoegens en verrukkingen." 
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Laat Mijn volk deze gevallen niet opvatten als een bewijs dat hij die Mij volgt, arm moet zijn in de 

wereld. Maar ik zeg u, dat de vrede, die zij hebben, die hier luisteren en een deel van hun leven wijden 

aan het doen van goed, niet gekend wordt door hen, die gij zo benijdt, noch zouden zij die kunnen 

verkrijgen met al hun rijkdommen. 

25 Sommigen weten de goederen van de wereld en die van de geest tegelijk te bezitten. Anderen 

gunnen die van de wereld niet omdat zij die van de geest vergeten, en weer anderen hebben alleen 

belangstelling voor die van de wereld omdat zij denken dat de goddelijke wetten een vijand zijn van 

aardse rijkdommen. 

26 Goederen zijn en blijven goederen, maar niet iedereen weet ze goed te gebruiken. U moet ook 

weten dat ik niet alles wat velen bezitten aan hen heb gegeven. Sommigen hebben als vergoeding wat zij 

van Mij hebben ontvangen, zoals er anderen zijn die alles wat zij bezitten hebben gestolen. 

27 Het beste bewijs dat mensen kunnen krijgen van hun plichtsbetrachting in het leven is de vrede 

van de ziel, niet het gerinkel van munten. 

28 Door op allerlei manieren tot jullie te spreken, vergroot Ik de kennis van hen die Mij in deze tijd 

zullen volgen. Zij zullen degenen zijn die de vragen van hun medemensen beantwoorden met de 

duidelijkheid waarmee Ik ze in Mijn Woord heb beantwoord, ook al zijn het soms domme of dwaze 

vragen. 

29 Ik wil dat mijn woord een lichtende herinnering achterlaat in de geest van hen die het hoorden, 

zodat, wanneer zij er aan terugdenken, de echo van het onderricht vol liefde dat zij ontvingen, in hun 

hart kan binnendringen. 

30 De getuigen van Mijn manifestatie zijn voorbestemd om de scharen van morgen te ontvangen, 

zoals Ik jullie heb ontvangen. 

31 Weet je nog hoe je tot Mij kwam? Je kwam verslagen, neerslachtig. Je wendde je tot hen die 

meer bezaten dan jij, maar zij gaven je niets. U zocht hen die kennis bezaten, doch zij onderwezen u niet. 

Jullie boden je zieke, uitgeputte, proestende lichamen aan, maar zij brachten jullie niet weer gezond. En 

toen de teleurstelling zich van uw hart meester maakte en u ervan overtuigd raakte dat er onder de 

mensen geen barmhartigheid was, omdat u in plaats van broeders en zusters als vreemdelingen werd 

beschouwd, verloor u uw geloof en uw hoop. Sommigen van jullie lasterden, anderen vervloekten, en 

weer anderen verlangden naar de dood. 

32 Zo zijn velen van jullie tot Mij gekomen om te leren dat Mijn bron van barmhartigheid de enige is 

die nooit opdroogt, en dat jullie haar slechts hoeven te zoeken om te voelen hoe zij over iedere gekwelde 

ziel wordt uitgestort. 

33 Spoedig zult gij niet alleen een volk zien, maar de gehele mensheid teleurgesteld in zichzelf, 

overtuigd dat al hun menselijke macht, rijkdom of wetenschap niet voldoende krachten zijn om hun 

vragen te beantwoorden, hun ziel vrede te schenken, of hun pijn te verzachten. Dan zul je hen zien 

zoeken naar de bron van waarheid voorbij hun wereld, voorbij de mensen en hun valse macht. 

34 Hoevelen zullen Mij zoeken en Mij rechtstreeks van geest tot geest ondervragen! Ik zal hen 

antwoorden, maar hoevelen zullen ook uw pad kruisen en u vragen, u om licht vragen. Deze zult gij 

ontvangen in Mijn naam en hun geven van hetgeen Ik u heb toevertrouwd. 

35 Indien gij waarlijk met liefde, met licht, met vergeestelijking aan uw medemensen geeft ─ 

waarlijk, ik zeg u, gij zult in hen niet alleen het geloof in de Vader ontsteken, maar gij zult hun ook het 

vertrouwen in de mensen teruggeven, het vertrouwen dat onder u als kinderen van God moet bestaan. 

36 Ik ken je verdiensten. Ik observeer hen die hun materiële zaken hebben verlaten om Mijn woord 

te horen, hen die hebben afgezien van de bevrediging van enig genot of van het genot van enkele uren 

rust om bij Mij te zijn, of hen die de kritiek of het geroddel van hun verwanten hebben verdragen, en die 

dit alles hebben veronachtzaamd en aanwezig zijn op het ogenblik dat Ik u Mijn onderricht geef. 

37 Mijn zegeningen en vrede zij met hen. Ik zegen het verlangen van hen die zich willen 

vervolmaken, Ik zegen hen die hongeren en dorsten naar kennis. Het zijn zij die een verandering in hun 
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leven en gewoonten wensen om zich dichter bij hun Heer te voelen. Als zij onwankelbaar op hun weg 

blijven, zullen zij het einde ervan bereiken en bereiken waarnaar zij verlangen. 

38 Het is de wil van de Meester dat alle gelovige mensen zo naar Mij komen luisteren, met een diep 

geestelijk verlangen; dat jullie er alleen maar van dromen jullie leven te beteren en dat jullie al het 

onzuivere uit jullie verleden laten varen. Het is waar dat u allen ernaar streeft dit doel te bereiken, 

sommigen met meer ijver, anderen slechts zwak, maar u streeft allen ernaar beter te worden dan u 

voordien was. Denk je dat ik niet zie welke gevechten je voert? 

39 De ondeugden, de hartstochten, de afgoderij verleiden je nog steeds. Maar je bidt op die 

momenten, en je geloof helpt je om ertegen beschermd te zijn. Uw ziel is bereid Mij te ontvangen in deze 

vorm van manifestatie en Mij te horen door dit communicatiemiddel. Maar deze voorbereiding heeft zij 

niet op aarde ontvangen, maar gedurende haar gehele geestelijke ontwikkeling, en het was nodig dat gij 

vele neigingen, die gij tijdens uw omwandeling door de wereld hebt aangenomen, terzijde moest leggen 

om mijn manifestatie in deze tijd te begrijpen. 

Zij die zich niet hebben voorbereid, zullen deze manifestatie niet als waarheid herkennen. Daarom zie 

je verdeeldheid in de boezem van jullie families: Ouders die om deze reden hun eigen kinderen verkeerd 

beoordelen; kinderen die rechters worden over hun ouders; broers en zusters die elkaar vroeger 

begrepen en elkaar nu aankijken alsof zij vreemden zijn; en echtgenoten die ruzie maken en elkaar zelfs 

afwijzen omdat de een gelooft en de ander ontkent. 

40 Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt. In de tijd van mijn prediking beoordeelden de mensen 

elkaar ook verkeerd; want terwijl sommigen in mijn woord geloofden en zelfs hun leven gaven omdat zij 

aan de waarheid ervan vasthielden, noemden anderen het bedrog en leugen. 

41 Indien de mensen hun Heer werkelijk verwacht hadden, zouden zij niet in verwarring zijn 

gebracht, evenmin als zij in verwarring zijn gebracht die vurig naar Hem verlangden, Hem verwachtten, 

en Hem aanriepen. 

42 Ik heb u gezegd, al uw medemensen, zonder uitzondering, uit te nodigen om aan Mijn tafel te 

zitten. Want hoewel nu nog niet allen in Mij geloven, moet Ik tot allen spreken. 

43 Op dat moment ging ik op weg naar de massa's mensen. De plaats waar Ik tot hen sprak was altijd 

onverschillig voor Mij. Ik sprak tot hen zowel in een voorportaal van de tempel, als op de weg, in een 

dalweide, of aan de zeekust, of op de top van een berg. 

44 In deze tijd waarin de voorbereiding van een stemdrager nodig is om tot u te spreken, een 

onbeduidend schepsel dat niet in staat zou zijn, doordrongen van Mijn uitstraling, om op wegen of paden 

naar pleinen en steden te gaan om Mijn woord tot de massa's te richten, heb Ik u verzameld in nederige 

plaatsen van aanbidding om u Mijn woord te geven. In plaats van dat Ik naar de mensen ga, komen zij 

hier om Mij te horen. Daarom zeg Ik tot hen die dag na dag tot Mij komen: Roep je medemensen in de 

schaduw van Mijn boom waar ze Mijn stem kunnen horen. 

45 Ik bereid jullie voor, want nu begint een nieuwe periode. Een tijd van grote spiritualiteit en 

verheffing breekt aan, die zich daar afspeelt waar ik u mijn woord geef. 

46 Nog drie jaar lang zal Ik u Mijn onderricht geven door de geest van de mens, die zal zijn als drie 

dagen, want de tijd gaat onverbiddelijk voorbij. 

47 Hoeveel lankmoedigheid en hoeveel toegevingen zijn u in Mijn werk geschonken, o volk! Ik moet 

u er echter op wijzen dat alles zijn grens heeft en dat aan de concessies die de Vader u heeft gedaan een 

einde moet komen. Spoedig zul je weten hoe je het ware respect kunt bewaren voor alles wat ware 

voorbereiding is. 

48 Mijn werk is niet een van zovele leringen, is niet een andere sekte in de wereld. Deze openbaring 

die ik jullie vandaag heb gebracht is de Eeuwige Wet. Maar hoeveel rituelen hebt gij er niet aan 

toegevoegd uit gebrek aan spiritualiteit en inzicht, hoeveel ondeugden, totdat gij het uiteindelijk hebt 

verdraaid. Hoevele daden van aanbidding hebt gij niet in Mijn Leer ingevoerd, zeggende en gelovende 

dat alles wat gij gedaan hebt, door Mij was ingegeven en bevolen. 
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49 Er komt een tijd dat uw ogen zullen opengaan en u de ware aard van het spiritualisme zult 

begrijpen. Waarlijk, Ik zeg u, Mijn Werk is heiliger dan alles wat gij in de wereld hebt overwogen. 

Niettemin ben ik bereid alles te vergeven wat je in je zending hebt gezondigd, en door je berouw zul je 

een nieuw, meer geestelijk leven beginnen, waarbij je mijn leringen met de grootste eenvoud beoefent, 

zodat wat je onderwijst waarlijk spiritualisme is. 

50 Als mijn nieuwe discipelen de spirituele essentie hadden gebruikt die zij ontvingen sinds 1866, 

toen deze leringen onder hen begonnen ─ denk je dan niet dat zij deze leringen allang zouden hebben 

geabsorbeerd? 

51 Het was niet meer dan natuurlijk dat, zolang jullie Mijn openbaring niet voltooid zagen, jullie in 

dwaling zouden vervallen en sommige leringen verkeerd zouden interpreteren, hoewel Ik ze in alle 

bijzonderheden heb uitgelegd, opdat jullie verstand ze zou kunnen begrijpen. Maar wanneer Mijn woord 

zijn volle omvang onder u heeft bereikt, zijn die dwalingen niet meer te rechtvaardigen. 

52 Jullie zijn gaan geloven dat Ik jullie dit Werk heb gebracht met de bedoeling de materiële 

armoede waarin een deel van de mensheid verkeert, uit te roeien, om jullie te helpen je voor anderen als 

groots te onderscheiden. Maar vandaag verbaast het u dat ik u geestelijke goederen breng: 

barmhartigheid, troost en balsem, die u met de grootste onbaatzuchtigheid moet geven. 

53 De waarheid is dit: Wie een prijs heeft gezet op de diensten die hij aan zijn medemens heeft 

bewezen, heeft dat niet gedaan voor mijn werk dat hij heeft verkocht. Hij die een prijs heeft gezet, een 

prijs van verraad, heeft het voor zichzelf gedaan. 

54 Er rest mij nog een korte periode waarin ik vrijuit met u spreek, en niemand kan zeggen dat ik 

hem hard heb gestraft of hem te veel heb laten boeten voor de fouten die hij heeft gemaakt. Want Mijn 

onderricht is liefdevol, evenals de middelen die Ik gebruik om u te corrigeren. 

55 Het zal niet de beloning van de wereld zijn die u vrede en voldoening zal schenken. Deze zullen 

komen als een beloning voor een plichtsbetrachting vol liefdadigheid, die gij op uw medemensen 

uitoefent. 

56 Bovendien, weest mannen van goede wil, als jullie van vrede houden, zal het bij jullie blijven. 

Voorwaar, Ik zeg u, er is geen schat vergelijkbaar met de vrede van de ziel. 

57 Je kunt zeggen dat het nog maar heel kort duurt voordat dit woord niet meer wordt gehoord. De 

tijd nadert al dat jullie zullen opstaan om de blijde boodschap te verspreiden. De volle maat van de tijd 

van het licht zal komen, en op uw hoofden zal de Geest des Heren neerdalen, zoals Hij destijds op mijn 

apostelen neerdaalde, waardoor op ieder van hen een tong van vuur verscheen als symbool van het 

"Woord" of de geestelijke gave van het Woord die hun op dat moment werd geschonken. 

Het is noodzakelijk dat jullie in mijn leer blijven, zodat mijn wil in jullie kan worden volbracht. Als jullie 

vernederingen ondergaan omwille van mijn werk, verdraag ze dan met geduld en vergeef. Richt uw blik 

op Jezus en zie hoe Hij in die tijd de grootste vernederingen onder de mensen verdroeg zonder in 

opstand te komen, en in plaats daarvan degenen die Hem beledigden vergaf en liefhad. 

58 Toen Ik u zeide, dat gij degene, die u op de linkerwang slaat, ook de rechter moet toereiken als 

een teeken van vergiffenis, heb Ik Mijne onderrichting niet beperkt tot woorden alleen. Hoe dikwijls, in 

de laatste dagen die ik in de wereld doorbracht, ontving ik op mijn aangezicht en op mijn lichaam òf 

geselslagen, zonder dat mijn hart toornig werd, noch mijn blik wrok toonde. Mijn zachtmoedigheid, de 

goedheid waarmee ik naar die mensen keek, veroorzaakte vele wonderen, vele bekeringen die alleen ik 

zag. Daarom is de Heiland Jezus gekomen om u de weg te wijzen van geestelijke vooruitgang door 

nederigheid. 

59 Vanaf het uur van Mijn geboorte als mens heeft de goddelijke nederigheid zich ten volle aan de 

wereld geopenbaard ─ sinds die koude nacht toen een vrouw, zuiver van ziel en lichaam, vanuit een stal 

met vreugde bad tot haar Heer, het enige toevluchtsoord dat die nacht openstond om in zijn schoot de 

Verlosser van de wereld te ontvangen. Daar, in de kribbe die Mijn wieg was, begon de les van liefde en 

nederigheid die Ik de mensen bracht. 
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60 Vandaag leef je in een andere tijd. Ik ben tot u teruggekeerd, en hoewel het niet als een mens is 

geweest, heb Ik u opnieuw Mijn Leer van nederigheid geleerd. De duisternis waarin de mensheid in deze 

tijd is gehuld, is zwarter dan die van de nacht waarin Jezus werd geboren. De hardheid van de harten die 

het nieuws van mijn terugkeer hebben ontvangen, was als de rotsen van die grot waar het Kind God zijn 

ogen opende voor het licht van deze wereld. De onverschilligheid van de mensen tegenover de Eeuwige, 

tegenover het geestelijke, en hun gebrek aan liefde voor elkaar zijn als de koude van die gezegende 

nacht. En de broosheid van hun verstand, waardoor Ik Mij in deze tijd openbaar, de ruwheid van hun 

hart, zijn geweest als het harde stro van de kribbe. Zo begon Ik opnieuw Mijn onderricht onder u. Maar ik 

vraag je: Zal ik het ook eindigen op een kruis, zoals ik toen deed? 

61 Kijk naar mijn spoor en volg het. Wanneer gij daarop stoot op lijden, opoffering, verloochening, 

vernedering, richt dan uw blik op Jezus en Ik zal u mijn kracht zenden en u mijn arm geven als een 

kruisdrager om u te helpen uw kruis te dragen. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 198  
1 Gezegend is hij die vol nederigheid tot Mij komt. 

2 Nu zijn de tijden dat ik de mensen geestelijk en intellectueel voorbereid achterlaat, zodat zij 

getuigenis afleggen van de waarheid van mijn komst. 

3 Wanneer mijn discipelen de wereld rondgaan om in mijn naam te spreken en te onderwijzen, 

zullen zij in zich het geloof en de 

Heb de zekerheid dat Ik hen te hulp zal snellen op het ogenblik van beproeving, want Ik heb altijd en 

overal blijk gegeven van Mijn liefde en Mijn aanwezigheid. 

4 Wanneer verdriet u treft en u roept tot uw Vader omdat uw geloof u de overtuiging geeft dat u 

verhoord wordt en dat uw bedroefd gelaat gezien wordt van de Heer, dan voelt u een troost en een hoop 

die de streling is die de Meester u geeft wanneer Hij uw smeekbede hoort. 

5 Wanneer het leven zich vol valstrikken en lijden aan de mens voordoet en hij dan de troost van 

zijn Vader afroept, waarom zou Ik dan niet komen om hem te sterken, want hij is het kind dat Ik liefheb 

en Ik ben waarlijk Degene die hem weer kan opwekken? 

6 De goddelijke liefde stort zich op elk ogenblik over de mensheid uit, en daarvan getuigen zij die 

Mij diep in hun hart hebben gevoeld. Want hoewel Ik almachtig ben, beperk Ik Mijzelf om dicht bij de 

mens te komen en door hem te worden gevoeld. 

7 Veroordeel niemand. Zie hoe de mensen van de verschillende religieuze gemeenschappen op 

verschillende manieren bidden, elk anders dan de uwe. Ik heb u geopenbaard dat Ik tot allen kom en 

allen hoor. Want Ik zal Mij niet verbergen voor wie Mij zoekt. 

De anderen daarentegen zullen u veroordelen wegens uw geestelijke manier van bidden, en ook 

omdat gij in mijn openbaring door het verstand van de mens geloofde. Hoevelen van jullie zijn niet het 

slachtoffer geworden van laster en spot van de kant van diegenen omdat jullie mijn manifestatie in deze 

vorm hebben aanvaard! Alleen de vlam van geloof die in het hart van dit volk brandt, heeft u de 

beproevingen doen doorstaan, en dat is omdat u erop vertrouwt dat deze Leer, die grote geschillen heeft 

overleefd, wereldwijd zal worden erkend. Gij, die mijn woord rechtstreeks hoort en leraars onder de 

mensen zijt, zult het resultaat van uw werk van deze wereld niet zien. Omdat het tijd nodig heeft tot het 

zaad zijn vrucht voortbrengt. 

8 Deze mensheid aanvaardt geleidelijk het idee van het spirituele. Wanneer het een bepaald 

ontwikkelingsniveau heeft bereikt, zal het ontdekken dat er geen bedrog was in Mijn manifestaties en 

openbaringen; dat het waarheid was, dat de Meester Zich uitstortte in liefde, in wijsheid en in genade 

door ongeschoolde maar ontvankelijke bestuursorganen verlicht door Mijn Goddelijkheid. Deze waren 

nog onvolmaakt, maar omdat ik de Zuiverheid zelf ben, heb ik gebruik gemaakt van de begripsorganen 

van mensen die voortdurend tegen hun eigen neigingen strijden. 

Indien de mens meent, dat Ik Mij alleen door een rechtvaardig en volmaakt mens moet openbaren 

om geloofwaardig te zijn, vergist hij zich en Ik vraag hem: Zijn de vertegenwoordigers van Mijn 

Goddelijkheid in de godsdienstige gemeenschappen volmaakte en rechtvaardige mensen? Voorwaar, Ik 

zeg u: Ik vind onder hen op de gehele aarde geen enkele rechtvaardige. Toch zijn zij uitleggers van Mijn 

woord dat in voorbije tijden is geopenbaard. 

9 De stemdragers door wie ik tot jullie spreek zijn niet mijn vertegenwoordigers, noch mijn 

dienaren. Zij zijn slechts instrumenten om Mijn voorspraak over te brengen. 

10 Mijn onderwijs heeft jullie veel geleerd. Ik heb u gezegd, dat gij geen prachtige kerken behoeft te 

bouwen om uw God te behagen, en dat gij evenmin uw zonden behoeft te belijden voor een ander 

zondaar als gij. Dat de beste kerk die je kunt binnengaan om Mij te aanbidden, je eigen hart is, en dat 

wanneer je oprecht berouw voelt over je overtredingen en tegen jezelf strijdt om je wegen te beteren, je 

werkelijk vergeving krijgt door Mij. Het bewijs dat u uw vlekken hebt weggewassen zal de vrede zijn die 

uw geest ervaart en de vreugde die uw hart overstroomt. 
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11 Waarom spreken de mensen van "bovennatuurlijk" terwijl alles in Mij en in Mijn werken 

natuurlijk is? Zijn de slechte en onvolmaakte werken van de mensen niet veeleer "bovennatuurlijk", 

aangezien het natuurlijk zou zijn dat zij altijd goed zouden handelen in het licht van datgene waaruit zij 

zijn voortgekomen en van de eigenschappen die zij bezitten en in zich dragen? In Mij heeft alles een 

eenvoudige en diepzinnige verklaring; niets blijft in het duister. 

U noemt "bovennatuurlijk" alles wat u niet begrijpt of in mysterie gehuld acht. Maar wanneer uw ziel 

eenmaal door verdienste verheven is, en ziet en ontdekt wat zij voordien niet kon zien, zal zij ontdekken 

dat alles in de Schepping natuurlijk is. 

12 Indien men de mensheid enkele eeuwen geleden de vooruitgang en de ontdekkingen had verteld 

die de mens in de tegenwoordige tijd zou doen, zouden zelfs de wetenschappers hebben getwijfeld en 

dergelijke wonderen als bovennatuurlijk hebben beschouwd. Maar nu, omdat jullie geëvolueerd zijn en 

de vooruitgang van de menselijke wetenschap stap voor stap hebben gevolgd, beschouwen jullie ze als 

natuurlijke werken, ook al bewonderen jullie ze. 

13 Waarlijk, Ik zeg u: Morgen, wanneer de geestelijke dialoog van de mens met zijn God zich over de 

gehele aarde zal verspreiden, zal de mensheid met deze manifestaties vertrouwd worden. Het zal 

geloven dat Ik Mijzelf kenbaar heb gemaakt door middel van het menselijk verstand, het zal geloven in 

wat Ik heb gesproken en het zal dergelijke manifestaties niet langer beoordelen als iets onmogelijks of 

bovennatuurlijks. 

14 Het zal het volk van morgen zijn dat, door de geschriften die van Mijn Woord zijn overgebleven, 

de grootheid en de essentie van Mijn Leer zal erkennen. De eenvoud waarmee ik het diepzinnige, het 

ondoorgrondelijke heb uitgelegd, de eenvoud waarmee ik u de waarheid heb voorgehouden, zal bij hen 

bewondering opwekken. 

15 Bereid u dus mijn woord voor, opdat gij kunt antwoorden aan hen die hier komen in verlangen 

naar deze kennis. Er zullen mensen naar je toe komen die geen genoegen nemen met eenvoudige uitleg. 

Er zullen wetenschappers komen die hun leven lang de natuur en de boeken in twijfel hebben getrokken, 

en zij zullen u vragen: "Waarom heeft de Heer zich niet gematerialiseerd, daar Hij daartoe de macht had, 

en uitgelegd welke ontdekkingen de wetenschap zou doen?" 

16 Dan zult gij antwoorden: "In de kern van het Goddelijke Woord, waarvan de eenvoud wijsheid 

bevat, ligt de verklaring en de profetie van wat de mens zal verwezenlijken en van wat de mensheid te 

wachten staat." 

17 Discipelen, reeds heden zeg Ik u: Denk niet dat de wijsheid, die Ik u in Mijn openbaringen leer, er 

is opdat gij haar zoudt kunnen afzetten tegen de geleerdheid der mensen. Als u deze weg wilt inslaan, 

zeg ik u nu al dat u niet zult slagen. 

18 Men behoeft niet geleerd te zijn om tot Mij te komen, het is voldoende om verhevenheid van ziel 

te hebben, om Mijn Woord uit te drukken zoals Jezus het openbaarde in het Tweede Tijdperk, en zoals Ik 

het jullie vandaag geef: vol eenvoud en liefde. Heeft het wetenschappelijke eruditie geopenbaard? 

Probeert het de wetenschappelijke problemen van de mensen van deze tijd op te lossen? 

19 Ik spreek alleen tegen de geest. Ik heb alleen de weg onderwezen die naar het volmaakte leven 

leidt, en deze taak is ook de uwe: tot de geest te spreken en hem het silhouet te tonen van het "Beloofde 

Land" aan de horizon. 

20 Presenteer Mijn Leer eerlijk en onvervalst, en sta de mens toe te onderzoeken, te onderzoeken 

en vragen te stellen. Ik keur dit niet af, noch verhinder ik het. Laat ieder de weg zoeken die voor hem 

mogelijk is om de waarheid te vinden. 

21 Zaai, je zaad zal morgen vrucht dragen. Het doet er niet toe dat het alleen de toekomstige 

generaties zijn die de vruchten zullen plukken. 

22 Bestudeer mijn woord en verdiep je in de betekenis ervan. 

23 Ik kom jullie mijn onderricht geven, niet om naar jullie smetten en jullie zondigheid te kijken. 

24 Het "volk Israël" moet een voorbeeld van moed zijn, want "Israël" is "de sterke" van de mensheid. 

25 Jullie zullen nieuwe geboden ontvangen waardoor de massa's Mij zullen kennen. 
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26 De verschrikkingen (van de oorlog) worden ontketend, en terwijl "Israël" slaapt, smeken de 

mensen om genade, en hebben die van Mij ontvangen. Maar het is Mijn wil dat de mensheid dit 

ontvangt door de voorbereiding van Mijn volk. 

27 Je moet het voorbeeld van de Vader voor je hebben als je je overgeeft en gehoorzaamt. 

28 Als de tijd daar is, krijg je een missie. Je zult naar vreemde landen gaan. Je zult geen onderscheid 

maken tussen rassen, en bovendien, zeg ik je: De tijd zal komen dat de Vader zich in alle harten zal laten 

voelen. 

29 Ik kijk niet naar jullie menselijke ijdelheden. Ik zie alleen dat jullie hart en geest Mij gezocht 

hebben, en Ik zal jullie naar de provincies zenden als boodschappers van de Meester, onderricht door het 

voorbeeld van Jezus in de tweede Era. 

30 Ja, "Israël", breng mijn woord, dat is het sap van het eeuwige leven. 

31 Uw taak is de wereld te geven wat haar toekomt, ter vervulling van mijn mandaat. Want jullie zijn 

de bezitters van het licht en de genade van het Derde Tijdperk. 

32 Ik ben de Vader die, vol van liefde, zich aanpast om jullie weer op te voeden tot het leven van 

genade, om jullie op het rechte pad te brengen. Jullie hebben veel van Mij geëist in het Tweede Tijdperk, 

maar nu ben Ik met jullie in de geest en Ik geef jullie opnieuw Mijn Woord, Mijn "Goddelijk Woord" dat 

gekenmerkt wordt door liefde, opdat jullie Mijn volmaakte onderricht zullen volgen en het aan de wereld 

zullen brengen. 

33 Met Mijn Woord, dat een zeer fijne beitel is, bewerk Ik uw hart, want Ik zie het nog slapen. 

34 Het is een genadige dageraad waarin de Meester neerdaalt op al zijn discipelen. 

35 De zieners zijn getuige geweest van mijn aanwezigheid en hebben het licht van mijn geest gezien. 

36 Zij hebben zich innerlijk voorbereid en hun ogen gesloten voor de aansporingen van de wereld, 

en uit hun mond zijn profetische woorden gekomen. 

37 Blijf aan jezelf werken, want als jullie dat niet deden ─ voorwaar, Ik zeg jullie: De stenen zouden 

spreken. 

38 Maar ik zeg je ook: ik wil je niet dwingen. Ik wil dat de liefde eenvoudig en natuurlijk uit jullie 

harten stroomt. 

39 Bereidt u voor, mensen, want u weet niet eens precies van waar, maar drommen mensen uit 

verschillende dorpen en streken van het land zullen op weg gaan en naar de ontmoetingsplaatsen 

komen. 

40 Sta op in gebed. Help je medemens. Bestudeer mijn woord. Ik wil niet dat "Israël" zich schaamt 

omdat ze niet wisten hoe ze moesten vechten. Nee, mensen. Breng één, twee of drie zaden voor Mij, 

maar uw zaad moet zuiver zijn. Jullie zaak is om Mijn Woord goed te begrijpen. 

41 Ik ben een liefhebbende Vader, en Ik kom tot jullie als Vader, want als Rechter ben Ik 

onverbiddelijk. Vernieuw jezelf, bereid jezelf voor, zodat jullie Mij altijd als Vader zullen zien. 

42 De tijd van de grote veldslag nadert. Drie jaar lang heb je nog steeds mijn woord, en de vader wil 

de menigte van gelovigen onderwezen laten. Maar gij, die ik als leiders der gemeenten op de plaatsen 

der samenkomst laat, moet u goed voorbereiden. 

43 Verkrijg begrip, en laat de wereld niet 

berooft het levensbloed van mijn woord en brengt de essentie terug naar mijn goddelijke troon. 

44 Trek u terug uit de wereld en gedenk mijn woorden die tot u zeggen: Wat gij vroeger waart, zult 

gij heden niet zijn, en wat gij thans zijt, zult gij morgen niet zijn. Vernieuw jezelf. Verwerp het overbodige 

en het slechte. Ik wil geen dwepers of fanatici. 

45 In het Eerste Tijdperk zond Ik u Mozes, in het Tweede Tijdperk was Ik onder u in Jezus van 

Nazareth, en heden hebt gij Mij als de Heilige Geest. Ik zie jullie zielen op Jakobs Ladder, de genade en 

het licht van Mijn Geest ontvangend. 

46 Jullie vormen allemaal één volk. Jullie zijn allemaal één kind aan wie ik mijn vredeskus geef. 
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47 Bestudeer mijn woord en breng het naar de scharen, want de weg is nu bereid. De mensen zullen 

naar deze natie komen. Geef hun het beste "feest", toon hun het goede voorbeeld, zodat zij u herkennen 

als discipelen van de Heilige Geest. 

48 Ieder van jullie heeft een spiritueel wezen om zich heen dat je beschermt. Als het moment daar 

is, zal het zich voor jou bij Mij verantwoorden, en jij voor haar. Waarlijk, ik zeg u, groot is de 

verantwoordelijkheid die u draagt. 

49 Heb ijver en verlangen om uw taak te volbrengen, en blijf verenigd in één ideaal en één wil. Sta 

voor mijn gerechtigheid, die zelfs de diepste kloppingen van je hart ziet. 

50 Tijd is kostbaar. Gij moet haastig opstaan, met liefde, om mijn zending te volbrengen; sommigen 

reeds als discipelen, anderen als leerlingen. 

51 Laat aan de wereld over wat van u is, en heb één doel, namelijk de redding van de ziel. Want je 

zult rekenschap moeten afleggen van alles waarvoor je op deze planeet hebt gewerkt, als de tijd komt. 

52 Je bent niet dom of onwetend, je doet alles wetende wat de oorzaak is. 

53 Ik waarschuw je voor de gebeurtenissen die komen gaan. Wanneer je Mijn woord niet meer 

hoort, zul je met Mij communiceren van geest tot geest. 

54 Thans zie Ik u verenigd naar het voorbeeld van Mijn apostelen van het Tweede Tijdperk en Ik 

werk aan u, opdat gij grote wonderen moogt doen. 

55 Je hebt grote kracht. Geeft daarom aan uw medemensen van het vele, dat Ik u in Mijn woord 

gegeven heb. 

56 Ik heb Mijn wijsheid onder u uitgestort, maar Ik zie de hongerige wolf in schaapskleren, die u wil 

verslinden door u zondige gedachten in te spuiten om u te verderven. Maar wanneer Ik zie dat jullie bijna 

bezwijken, dan ben Ik daar als een Vader die jullie te hulp komt, want Ik wil niet dat jullie verloren gaan. 

57 Klein is de schare die in haar hart de liefde tot de Vader draagt en de wil heeft Mij te dienen. 

Maar ik zeg u: Houd stand, opdat gij de ontwikkeling van uw ziel in Mijn wet moogt verkrijgen. 

58 Ik wil jullie op deze manier verenigd zien. Want als je bij de Vader staat, zal ik bij je staan. Ik zal u 

geen ogenblik verlaten, en verleiding zal wegblijven van het "volk van Israël". 

59 Doorgrond Mijn woord, begrijp dat de tijd van Mijn manifestatie kort is, en besef hoe groot Mijn 

liefde is en hoe groot het licht is dat Ik in jullie ziel heb gelegd. Realiseer je dat je puur tot Mij moet 

komen. 

60 "Mijn Rijk is niet van deze wereld," versta Mij dus als Ik tot u zeg: "Wat gij op aarde uitwerkt, zal 

Ik voor u in het hiernamaals bewaren. 

61 Hier aan deze tafel wacht ik op jullie allemaal. In Mijn Aanwezigheid, verdwijnen rassen, kasten, 

en afkomst. Gij behoort Mij allen gelijkelijk toe, gij hebt allen één ziel als een kostbaar juweel, en het is 

tot deze ziel dat Ik Mij richt. 

62 Als u het wilt weten, dit was de vooraf bepaalde plaats voor mijn nieuwe openbaring aan de 

wereld, waar u mij zou zien komen "op de wolk" in tegenwoordigheid van alle volkeren der aarde. 

63 Begrijp deze woorden goed. Hiermee wil ik u zeggen dat ik in geest tot allen neerdaal, maar dat 

niet allen dit woord zullen horen. Evenzo geschiedde het in die tijd: één volk was getuige van Mijn leer, 

van Mijn werken, en de andere volken der aarde geloofden vanwege de getuigenissen. 

64 Vandaag verzamel ik de zielen van dat volk om hun zending te vervolmaken onder het woord van 

hun Meester. 

65 Ik beloof hun geen aardse koninkrijken, maar een koninkrijk van eeuwig licht voor de ziel. 

66 Hun zielen, die nu nog vol zelfzuchtigheid zijn tegenover de noden van hun naasten, zullen 

"morgen" edelmoedig zijn om hun medemensen te laten delen in de erfenis die Ik hun heb geschonken. 

67 Zij die in die tijd de komst van de Messias verwachtten als die van een koning van de aarde, en 

Hem zagen komen in Zijn Goddelijke nederigheid, raakten ontmoedigd en verward. Waarom zouden 

jullie hen nu nog imiteren en in verwarring gebracht worden als jullie Mij op deze wijze zien 
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manifesteren, terwijl jullie toch al eerdere voorbeelden hebben dat het Koninkrijk van jullie Heer niet van 

deze wereld is? 

68 Ik onderricht een volk, opdat het morgen allen kan onderwijzen die niet de gelegenheid hebben 

gehad Mij in deze vorm te horen. Zij die Mij vandaag horen, horen een Vader die hun met grote liefde 

een naderend vertrek aankondigt en die daarom zijn vaderlijke liefde in overvloed schenkt aan allen die 

hem omringen. Het is de stem van een Vader die wil dat zij zich Hem herinneren, die geen van zijn 

kinderen snikkend wil achterlaten, die verlangt dat allen zijn erfdeel genieten, en dat is dat van zijn 

liefde. 

69 Alles wat dit volk nodig heeft voor de komende strijd, zijn grote geestelijke strijd, zal het hebben 

omdat Hij met zijn vruchtbare regen zal veroorzaken dat mijn zaad opnieuw ontspruit. 

70 Ja, mensen, mijn naam zal weer op alle lippen liggen, mijn gezindheid in alle harten, en mijn wet 

zal geopenbaard worden in alle gewetens. Hoe gelukkig zullen zij zijn die aan dit goddelijke werk hebben 

deelgenomen, want deze geestelijke gelukzaligheid zal hen compenseren voor al hun beproevingen en 

lijden. Zij zullen zich herinneren dat zij hier op aarde de discipelen van Christus waren, dat zij liefdevol 

waakten over het zaad dat de goddelijke Meester hun leerde te bewerken. 

71 Verkrijg deze vrede voor uw ziel, o mensen, verkrijg deze plaats in de eeuwigheid. 

72 Ik, als Meester, ga jullie voor en leid jullie ziel. Laat daarom de werken van mijn discipelen 

duidelijk zijn, dan zullen zij die naar u kijken u tot een voorbeeld nemen. 

De wereld heeft honger, en jij hebt het brood dat voedt. Ik bereid jullie voor zoals Ik deed met Mijn 

apostelen. Als jullie Mij volgen zoals zij deden, zullen jullie Mijn kracht voelen om alle kwaad te 

bestrijden. Alle natuurkrachten zullen je bij je missie helpen als je weet hoe je ze moet gebruiken. 

73 Vandaag zien jullie onder de mensen gebrek en armoede, de bekommernis om brood voor het 

lichaam te verkrijgen, terwijl jullie jezelf in stand hebben gehouden zonder dergelijke ontberingen te 

ondergaan, omdat Ik wil dat jullie vrede hebben en dat jullie een deel van jullie tijd wijden aan de 

beoefening van Mijn Leer. 

Vele mannen en vrouwen trekken en zoeken in dit land een toevluchtsoord voor hun harten die 

vermoeid zijn van de strijd, en zij zullen een gezegend land vinden, rijk aan weldaden, en U zult uw brood 

met hen delen, en zij zullen hier onderdak vinden en hun huizen vestigen. 

74 Ontwaakt, volk, want er resten Mij nog slechts drie jaren waarin Ik Mijzelf aan u bekend zal 

maken. Zoek Mij nu reeds van geest tot geest, want nu reeds nadert het uur, dat gij u verweesd zult 

gevoelen, en Ik wil, dat gij sterk zijt in de beproeving. De geestenwereld zal u dan niet langer een woord 

van aanmoediging, van raad geven. Je zult dit "concert" niet langer van gene zijde horen neerklinken, en 

daarom is het noodzakelijk dat je weet hoe je moet opstijgen om je ziel te blijven voeden. 

75 Benader dat wat perfect is. Verenig uw wil met de mijne. Zoek alles wat goed is voor je ziel, en 

heb aardse goederen minder lief. De mensheid heeft een grens bereikt waar ik het zal tegenhouden. De 

duisternis zal verdwijnen, "het kaf zal worden ontworteld, gebundeld en in het vuur geworpen," zoals 

geschreven staat. Dit zal allemaal gebeuren. Ik bereid jullie hierop voor, mensen, opdat jullie de tijden 

waarin jullie leven zullen herkennen en jullie je medemens wakker zullen schudden. Gezegend zij hij die 

zich wil laten vrijkopen, die bidt en zich bekeert, want hij zal gered worden. Maar indien gij daarom 

verworpen wordt, indien gij gekwetst wordt, denk dan aan Jezus in zijn goddelijk Lijden en neem Hem tot 

uw voorbeeld. 

76 Wees begripvol en vergeef de beledigingen. Je moet geen "vijanden" hebben en als ze tegen je 

vechten, neem dan je wapens van liefde, van licht op. Als je je zo gedraagt, zul je volmaaktheid bereiken 

en zul je de gave van vrede op aarde hebben. Ik geef je het zaad, jouw taak is het te planten. 

77 De tijd dat ik moest komen was voorspeld, en deze voorspelling is uitgekomen. Er werd gezegd: 

"De mensen zullen het toppunt van zonde en materialisme bereiken. Oorlogen zullen zich verspreiden 

van natie tot natie als een vuur dat alles vernietigt. Haat en kwaadwilligheid zullen groeien als onkruid en 

de velden bedekken." 
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78 Ik wist dat gij Mij in de loop der tijden zoudt vergeten en dat Mijn woord van uw hart zou wijken. 

Daarom kondigde Ik Mijn terugkeer naar jou aan. 

Dat licht is gedoofd, het menselijk hart is koud en gevoelloos als de nacht toen Jezus in de wereld 

kwam, en de Moeder, die geen onderdak vond in de huizen van de mensen, haar toevlucht zocht in het 

rustieke onderkomen van herders en kudden. 

79 Vandaag heb ik geen baarmoeder bereid om mens te worden, want ik ben in geest gekomen om 

tot jullie te spreken. 

En temidden van zoveel hardvochtigheid en trouweloosheid, heb ik U gevonden. Ik heb u uitverkoren, en 

u hebt uw hart bereid om Mij te ontvangen. Jullie hebben naar Mij geluisterd, en jullie geloof is 

aangewakkerd. 

80 Als je mij wilt volgen, gehoorzaam dan aan mijn woord. Ik zal je helpen je kruis te dragen. Maar Ik 

wil niet dat dit volk, dat Mij vandaag gelooft, Mij morgen zal oordelen en veroordelen, zoals zij deden 

toen zij Mij kruisigden. Vandaag weet je niet wie trouw zal blijven. Ik zeg je dat het er weinig zullen zijn, 

en soms zullen ze eenzaam zijn. Maar hun pad zal open zijn, en de engelen zullen hen beschermen en 

redden van gevaar om hen naar de hemelse horde te leiden. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 199  
1 De vrede van de Heilige Geest zij met u. 

2 Onvermoeibaar spreek Ik tot u, omdat de proef voor de discipelen nadert en Ik wil dat gij weet, 

hoe gij dan Mijn Werk bekend kunt maken. Ik heb u met de beginselen ervan vertrouwd gemaakt, opdat 

gij haar altijd in al haar zuiverheid en waarheid zult kunnen voordragen. 

3 Mijn onderricht zal de wereld verenigen in één ideaal, en wanneer deze vereniging van 

gedachten, harten en wilsbesluiten eenmaal werkelijkheid is geworden, zal de wereld vrede kennen en 

iets meer ervaren van het leven van de ziel. 

4 Er is in deze tijd de strijd van wereldbeelden en geloofsleer. Ieder mens wil gelijk hebben. Maar 

wie heeft er gelijk in deze strijd van egoïsme en eigenbelang? Wie is de eigenaar van de waarheid? 

5 Indien zij die menen op de volmaakte weg te zijn en de waarheid in pacht te hebben, er trots op 

zijn, waarlijk dan zeg ik u, dat zij de weg nog niet kennen, want daarop moet men nederig zijn, en het is 

genoeg dat zij de waarheid niet erkennen die in het geloof van anderen ligt besloten, om op te houden 

nederig te zijn. Maar ik zei u reeds in de "Tweede Era": "Zalig zijn de zachtmoedigen en de nederigen van 

hart". 

6 De man die het geloof en de overtuiging van zijn medemensen veroordeelt, wijkt af van de 

zaligheid, want in zijn hoogmoed en onbezonnenheid tracht hij te zijn als zijn God. 

7 Ik zeg jullie dat jullie je moeten tonen zoals jullie zijn, opdat jullie niet in huichelarij vervallen. 

Wees oprecht en bedenk dat u nog veel tekort komt om de volmaaktheid van de ziel te bereiken. 

8 Hij die in zijn nederigheid de genadegaven die hij ontvangt als onverdiend beschouwt, zal nooit 

zelfvoldaan worden, met hoeveel ik hem ook overdadig schenk. 

Op een dag zullen mensen met elkaar vechten. De strijd zal ongelijk zijn. Want terwijl sommigen hun 

eis baseren op het geweld van de aardse macht, presenteren de anderen in hun materiële armoede 

slechts de wapens van hun liefde. Omdat zij geen ander vaderland zullen hebben dan hun geestelijke 

erfenis. 

9 Jullie weten, Mijn volk, dat Ik jullie heb samengebracht en verenigd, jullie heb gekozen van hier 

en van daar. Want in alle sekten en kerken die als paden zijn, zijn er spiritisten ─ discipelen voor wie ik 

deze familie heb geschapen. Ik heb hen niet verenigd in één plaats van samenkomst, maar in één wet, in 

één en dezelfde liefde. Want ieder die zijn hart voelt kloppen in liefde voor zijn broeder, zal een kind van 

dit volk zijn. Waarlijk, Ik zeg u: gij zult geen geestelijken zijn, alleen omdat gij in die vergaderzalen zijt 

binnengegaan, waar Mijn woord spreekt van geestelijken, maar om de liefde, die gij aan uw 

medemensen geeft. 

10 De gedachte dat u zult moeten strijden tegen ideeën, gewoonten en dwalingen die al 

eeuwenlang bestaan, mag u niet beangstigen, noch mag het u iets uitmaken dat uw aantal klein is. Jullie 

weten dat het licht dat ik jullie gegeven heb, de ketenen van slavernij en onwetendheid verbreekt. 

11 Waarvan zouden de spiritisten beschuldigd kunnen worden, als zij de geestelijke wet, de zedelijke 

wet en hun aardse plichten vervullen en een spoor van deugdzaamheid op hun pad achterlaten? Maar 

pas op voor alles wat ik niet heb geleerd, opdat jullie niet beschuldigd worden van menselijke 

gerechtigheid. Vandaag zeg ik u, zoals in de tweede Era: "Geef aan God wat van God is, en aan Caesar 

wat van Caesar is." Dan zal niemand iets op je vinden om je te veroordelen. 

12 Gehoorzaam de wetten die het land waarin u leeft beheersen en heb respect voor hen die de 

andere volkeren regeren. 

13 Ik laat u achter met mijn woord voor uw studie en kennisvermeerdering. 

14 Ga als boodschappers op pad, net als jullie herder, om de blijde boodschap in de harten te 

brengen. 

15 Voorwaar, Ik zeg u, door u moet het menselijk geslacht worden gered. 

16 Stap voor stap leid ik jullie naar het pad van de liefde, dat smalle pad, dat jullie echter zal 

vervullen met voldoening en vrede. 
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17 Ik wil je achter de Meester zien lopen op het pad dat naar de hoogste gelukzaligheid leidt. Volg 

niet de wegen van het kwaad die je van Mij wegvoeren. 

18 Zij die hun missie hebben volbracht, zijn nu rondom Mij. Maar Ik ben tot jullie gekomen als de 

Vader van liefde en barmhartigheid om jullie opnieuw te leren enkele ogenblikken van elke nieuwe dag 

aan Mij te wijden. 

19 "Arbeiders, span u in en werk, opdat gij aan het einde van 1950 een overvloedige oogst zult 

kunnen overhandigen. 

20 Moeilijk is de taak die je moet volbrengen, sommigen in verre oorden, anderen in de schoot van 

hun familie. 

21 De erfenis die Ik jullie in deze tijd heb gegeven, is dezelfde die jullie in vroegere tijden hadden. 

Maar jullie hebben het verbond van liefde en goede wil, dat jullie lang geleden met Mij gesloten hebben, 

verbroken, en het was nodig tot jullie terug te keren om het te gedenken. 

22 Bedenk dat de mensheid een hoog niveau van verdorvenheid heeft bereikt. Maar je moet dienen 

met een zuiver hart, dan zul je je sterk voelen en heel zijn te midden van de chaos. Verenigt u, opdat de 

gemeenten zijn als een vesting, als een stevige muur, als een onverbrekelijke keten, waarvan ieder een 

sterke schakel is. 

23 Til de gevallene op. Ik geef mijn liefdevolle hulp aan allen. Maar sommigen worden gegeseld door 

de verleidingen van de wereld en hebben de stem van hun geweten nog niet gehoord. Het is jullie taak 

hen de hand te reiken en een steun voor hen te zijn op de weg, totdat jullie bereiken dat zij mijn spoor 

van liefde volgen. 

24 Bewaak, mijn kinderen, de leer van de Vader, zodat de uwe bewaakt wordt. 

25 Ik heb je een lichaam gegeven, zodat je een moeilijke taak op aarde kunt uitvoeren. Bewaak dit 

lichaam met liefde, o zielen, want groot zal jullie pijn zijn als jullie niet gehoorzamen aan Mijn bevel. 

26 Gij zult uw lichaam leiden, en hij zal het niet zijn, die u van den weg der gehoorzaamheid afhoudt. 

27 Zaai het zaad en zie toe dat het ontkiemt, opdat het vermenigvuldigd moge terugkeren naar de 

graanschuren van de Vader. 

28 Het is mijn wil om je nederig te zien. Maar velen van u, in uw gebrek aan 

onderscheidingsvermogen, hebben mijn hulp ingeroepen. 

29 Ik zie dat jullie je bekleed hebben met mijn gewaden. Ik heb ze bij jullie achtergelaten om jullie te 

beschermen tegen de ontberingen van de tijd, maar niet om ze halverwege achter te laten. 

30 Sinds 1866 hebben jullie mijn nieuwe manifestatie van liefde onder jullie, en: Heb je iets gemist? 

31 Zalig hij, die geduldig zijn beker van lijden heeft leeggedronken, want zijn smart zal in genade 

worden veranderd. 

32 Versier het heiligdom, want de Vader wil er al lang in wonen. 

33 Neem je plaats in, en allen zullen zien dat Christus onder jullie is. 

34 Het is mijn wil dat jullie mijn woord gehoorzamen en een goed voorbeeld zijn voor de mensen; 

daarvoor heb je mijn kracht in je. Ik heb jullie een pad gegeven en het is vol van licht. Volg mijn spoor en 

beklim de berg. 

35 Sommigen vragen Mij om geld, maar Ik zeg u: In het Eerste Tijdperk had je grote rijkdommen op 

aarde, maar je was ongehoorzaam aan Mijn Wet. Vandaag is er geen gebrek aan brood op uw tafel, maar 

de periode van vervulling is kort voor u. Wees onvermoeibaar in het doorgeven van Mijn zaad aan jullie 

medemensen, opdat jullie aan het eind van de levensweg het zaad vermenigvuldigd aan Mij kunnen 

aanbieden. 

36 Vrees de aardbewoner niet, vrees mijn goddelijke gerechtigheid. 

37 Jullie zijn allen Mijn kinderen, en jullie zullen allen tot Mij komen wanneer de tijd rijp is. 

38 Door jullie, die dichter bij de Meester komen, geef ik aan allen, hoe ver jullie ook van hen af 

staan. 

39 Tot de velden die door de herder zijn geprepareerd, dat zijn de harten van de mensen. 
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40 Wanneer de herder merkt dat een schaap klaaglijk blat, snelt hij erheen en brengt het naar de 

schaapskooi. 

41 Zware beproevingen die je moet doorstaan, "Israël". Maar de Vader geeft jullie kracht, zodat 

jullie ze kunnen passeren. 

42 Indien gij uwen taak op aarde volbrengt, wacht u eene groote gelukzaligheid in het hiernamaals. 

43 De deuren van het Koninkrijk der hemelen staan open en nodigen iedereen uit die erin wil 

wonen. Je zult deze deuren in je geweten vinden. 

44 Vandaag plaats Ik u aan mijn tafel van liefde om u het banket van de Geest te geven. 

45 Kinderen van mijn Goddelijkheid, leerlingen van de Meester, laat het licht van de boodschap die 

mijn Liefde u zendt, doordringen tot in het diepste van uw ziel. 

46 Wees welkom, o volk dat vermoeid, ziek en met gekwelde zielen tot Mij komt. 

47 Welkom in het licht van mijn goddelijke straal, want daarin zul je kracht, genezing en vreugde 

vinden. 

48 Waarom zijn er sommigen onder jullie voor wie het vreemd lijkt dat ik op deze manier kom? 

49 Ik heb je niet verteld dat ik in dit lichaam ben. Nee, Ik heb je alleen gezegd dat deze geest Mijn 

inspiratie ontvangt. Ik geef op dit ogenblik een nieuwe boodschap aan de mensen, te vergelijken met een 

grote bron die haar inhoud uitstort over dorstige velden en tuinen. Bedenk dat uw geest het 

toevluchtsoord is van Mijn wijsheid, waarin Ik Mijn licht stort. 

50 Ik heb Mijn gedachten in woorden omgezet die liefde en hartelijkheid uitstralen, opdat jullie 

daarin de balsem zullen vinden die jullie ziel en jullie lichaam geneest. Ik heb u ook geleerd uw God te 

aanbidden op het altaar der waarheid en niet op de altaren der schaduwen, der afgoderij en der 

fanaticus. 

51 Bereid je voor, zodat je de rijkdom kunt ontvangen die ik je breng. Laat die sluier vandaag 

weggerukt worden, zodat jullie de volle betekenis van mijn nieuwe boodschap kunnen begrijpen. 

52 Ik laat het je begrijpen zonder boeken en alleen met de geest. Ik leer jullie de betekenis van alle 

openbaringen te interpreteren. Op deze wijze zult gij niet meer vervallen tot afgoderij, want gij zult u niet 

tevreden stellen met het symbool, maar gij zult weten door te dringen tot de bodem van de Leer om 

haar waarheid te duiden. 

53 Je hebt gehoord dat de engelen in de hemel eeuwig het Goddelijke concert horen. Wanneer u 

aan dit symbool denkt, moet u ervoor oppassen te geloven dat u in de hemel ook muziek hoort die lijkt 

op wat u op aarde gewend bent te horen. Hij die zo denkt is bezweken aan een complete dwaling van 

materialisme. Wie daarentegen denkt aan de harmonie met God in dit goddelijk concert, wanneer hij de 

muziek van de hemel hoort en de gelukzaligheid van de engelen wanneer zij die horen, zal in de 

waarheid zijn. 

54 Maar hoe komt het dat sommigen dit niet begrijpen, hoewel ieder van u in zijn ziel een klank van 

het Universele Concert heeft? Hoe komt het dat sommigen die dit woord horen het niet begrijpen, het 

niet voelen, of het verkeerd interpreteren? 

55 O geliefde kinderen, jullie die zwak van verstand zijn, zoek het licht in gebed. Vraag Mij in uw 

overpeinzingen, want hoe groot uw vragen ook mogen zijn, Ik zal u van eeuwigheid af weten te 

antwoorden. Ik zal u op mijn beurt vragen stellen, zodat het licht van de waarheid kan schijnen tussen de 

Meester en de discipelen. 

56 Hemelse muziek is de aanwezigheid van God in u, en te midden van dat concert, wanneer u 

eenmaal de ware verhevenheid hebt bereikt, die geestelijke schoonheid is, zal uw geluid weerklinken. Dit 

is de muziek van de hemel en het lied van de engelen. Wanneer je het zo ervaart en voelt, zal de 

waarheid zich in je wezen weerspiegelen en zul je voelen dat God in je is. Het leven zal u een eeuwig en 

goddelijk concert bieden, en in elk van zijn klanken zult gij een openbaring ontdekken. 

Je hebt de prachtige klanken nog niet gehoord in hun volmaakte harmonie, soms zoet, dan weer 

krachtig. Als je ze toevallig een keer waarneemt, verschijnen ze voor jou als onduidelijke tonen die je niet 
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kunt verenigen. Je bent je niet volledig bewust geworden van de schoonheid die ze bevatten. U moet de 

zinnen, de hartstochten en de schaduwen van het materialisme achter u laten, om het concert van God 

in uw ziel te kunnen horen. 

57 Waarom acht gij mijn dialoog met u onmogelijk, hoewel gij de manifestatie van het universum 

ontvangt? Hoe kan de trilling van mijn geest door de menselijke geest u onmogelijk schijnen, hoewel u 

allen vol bent van de gedachten van God? Hoe is het mogelijk dat God heimelijk tot u spreekt, hoewel de 

engelen, de werelden, de ruimten en alle geschapen dingen vol van Hem zijn? Waarom zou ik geen bezit 

nemen van uw ziel, of waarom zou ik haar aan zichzelf overlaten? Bent u zich er niet van bewust dat dit 

inderdaad onmogelijk zou zijn? 

58 Luister goed naar me: Ik ben de Meester, deze planeet is een school voor de ziel. Het leven en 

mijn leer zijn het perfecte onderwerp. Kunnen jullie werkelijk geloven dat Ik Mijn plichten zou verzaken 

en dat Ik Mijn discipelen zou vergeten? 

59 Mensen, ik herhaal u dat de klanken van het Goddelijke concert om u heen resoneren en dat het 

noodzakelijk is dat uw zielen zich verheffen om de harmonie ervan waar te nemen. Als dat niet zo is, zult 

ge toestaan dat die geluiden in de ruimten van de wereld blijven vibreren in afwachting van anderen die 

heel goed weten hoe ze waar te nemen. 

60 Ik wil dat jullie ontvankelijk worden voor het geestelijke, zodat jullie daarmee jullie somberheid 

hier op aarde, waar jullie zo wenen en lijden, kunnen verzachten. 

61 Luister niet naar hen die de waarheid ontkennen dat Ik in u en met u ben. Ontwaak en luister 

naar dat deel van Mijn concert dat Ik je toesta vandaag te horen. Uw oren zijn slechts bereid geweest om 

de echo van de klaagzangen en het gebrul van de oorlogen van deze mensheid te horen, die het beste 

bewijs zijn van uw verdeeldheid en uw gebrek aan harmonie. U kunt dit bewijs overal en op alle gebieden 

van uw menselijk leven vinden. 

62 De broederoorlog en de oorlog van ideologieën hebben hun hoogtepunt bereikt. Groot en klein, 

sterk en zwak, gelovigen en ongelovigen zijn stuurloos in een zee van verwarring. Maar het snoeien is 

nabij, en voorwaar, Ik zeg u: elke boom die geen goede vruchten draagt, zal gesnoeid worden. 

63 Pijn, tijd en waarheid zullen de meedogenloze sikkel zijn die het onkruid bij de wortel afsnijdt, dat 

later in het vuur der wijsheid zal worden geworpen, waar al wat vals is, zal worden verteerd. 

64 Te midden van deze chaos, zijn er ook die twijfelen aan Mijn liefde. Tot dit zeg ik u: Hoe zou ik 

deze wereld moeten verlaten, terwijl ik alleen de golven van deze onrustige zee kan kalmeren? 

65 Vergeet niet dat wanneer jullie je in de duisternis bevinden, Ik jullie te hulp zal komen, want Ik 

ben het Licht van de wereld. 

66 Het zijn de mensen die de stormen veroorzaken, maar het is Mijn plicht hen te leren vrede te 

sluiten. En dit is precies wat Ik op dit moment doe met Mijn Leer, die altijd is neergedaald als een zoet en 

harmonieus concert, als een boodschap die kwam van dat Koninkrijk van liefde en gerechtigheid. 

67 Ik zal blijven spreken tot jullie harten. De hemel wil zich ook kenbaar maken in jouw wereld. Laat 

hem dat doen via je verstand. 

68 Een scheiding van de Schepper van Zijn schepselen is onmogelijk; het is onmogelijk dat er enige 

afstand is tussen Christus en de mensen, zoals geen lichaam kan bestaan zonder hoofd, noch een zon 

zonder planeten. 

69 Als je de waarheid liefhebt, zal de schoonheid die je in je bestaan geniet groot zijn. En wanneer je 

die heilige vrijheid bereikt die ik je ziel bied, zul je door hemelen, ruimten en werelden reizen door 

middel van je denkvermogen. 

70 Ik troost u in deze tijd van beproeving die lang geleden door de profeten is aangekondigd. Roque 

Rojas, Mijn boodschapper in die tijd, sprak tot u over de beproevingen die spoedig zouden komen, en 

van Mijn eerste stemdrager maakte Ik u bekend dat de profetieën nu vervuld zouden worden. 

Zij die Mij ook in die dagen hebben gehoord, zullen zich herinneren dat de Meester u heeft gezegd: 

Zie, het leven zal veranderen en de mensen zullen een zeer bittere beker drinken. De naties zullen elkaar 

negeren. Ouders zullen hun kinderen verkeerd beoordelen en kinderen zullen hun ouders verkeerd 
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beoordelen. De man zal zijn vrouw afwijzen, en zij zal op haar beurt zondigen tegen de metgezel des 

levens, en vele kinderen, hoewel zij ouders hebben, zullen opgroeien als wezen. Als gevolg van de 

verdorvenheid die zich zal verspreiden en de honger en de zonde die zullen toenemen, zullen veel 

mensen sterven. 

71 En zie, binnen een paar jaar zullen al deze rampzalige gebeurtenissen levens, huizen, volkeren, 

geloofsovertuigingen en instellingen als een razende stortvloed overspoelen. Telkens weer zeg Ik tot hen 

die naar Mij luisteren, dat zij moeten waken en bidden, opdat zij niet door deze stortvloed worden 

meegesleurd. 

72 Waak over de deugdzaamheid van uw gezinnen en de vrede van uw huizen. Zie hoe zelfs de 

armsten eigenaar kunnen worden van deze schat. 

Erken dat het menselijk gezin een belichaming is van het geestelijk gezin: daarin wordt de man de 

vader, waardoor hij een ware gelijkenis vertoont met zijn hemelse Vader. De vrouw, met haar moederlijk 

hart vol tederheid, is het beeld van de liefde van de Goddelijke Moeder, en het gezin dat zij samen 

vormen is een belichaming van de Geestelijke Familie van de Schepper. 

Het huis is de tempel waar men het best kan leren mijn wetten te vervullen, als de ouders bereid zijn 

aan zichzelf te werken. 

73 Het lot van ouders en kinderen ligt in Mij. Maar het is de plicht van zowel de een als de ander om 

elkaar bij te staan in hun taken en hun plichten tot verzoening. 

74 Hoe gemakkelijk zou het kruis zijn en hoe draaglijk zou het bestaan zijn, indien alle ouders en 

kinderen elkander liefhadden! De moeilijkste beproevingen zouden worden verzacht door liefde en 

begrip. Zij zouden hun overgave aan de Goddelijke Wil beloond zien met vrede. 

75 De eerste instelling op aarde was het huwelijk, want deze verbintenis werd door de Schepper 

geheiligd sinds de eerste vrouw en de eerste man. Te allen tijde hebben mijn wet en mijn openbaringen 

tot u gesproken over de grootheid van deze taak. 

Toen Ik met u op aarde was, behaagde het Mij de echtgenoten en de gezinnen te bezoeken. Mijn 

Aanwezigheid in de huizen heiligde die vereniging en zegende de vruchten ervan. Ik sprak tot de 

kinderen, de jeugd en de volwassenen, ik sprak tot de huisknecht en de vader van het gezin, tot de 

dienstmeid, de huisvrouw en de moeder. Want het was nodig alles te herstellen en nieuw licht te geven 

op de levensweg in deze wereld, die een ontwikkelingsstadium is van het geestelijk leven. 

Mijn woord was voor iedereen bedoeld. Telkens als ik sprak, kwamen de moeders haastig met hun 

kinderen aan de hand of in hun armen. Toen die eenvoudige harten Jezus tot hen hoorden zeggen: "Wie 

de Zoon kent, kent de Vader", voelden zij dat zij in dat woord God hoorden, en uit de grond van hun hart 

zeiden zij tot de Meester: "Halleluja, Gij zijt de Messias waarop wij gewacht hebben! Geprezen zij Hij in 

wiens naam Gij komt." 

76 Met mijn komst is een nieuw tijdperk aangebroken, maar mijn woord is in wezen hetzelfde. Het 

herinnert u aan wat u vergeten bent, leert u nieuwe leringen, en verheft uw leven door het dichter bij 

volmaaktheid te brengen. 

77 Als je in Mijn Wet zou leven, denk je dan dat Ik Mij gematerialiseerd zou hebben door Mijzelf in 

deze vorm te manifesteren? 

78 Ik voed met Mijn woord het zaad dat Ik op andere tijden heb gezaaid. Maar in deze vorm zal ik 

slechts spreken tot 1950. Daarna zal Ik je ziel blijven voeden, maar Mijn manifestatie zal subtieler en 

verhevener zijn. 

Vandaag ben ik gekomen om jullie te herinneren aan enkele principes die door de mensen met 

voeten zijn getreden. Met Mijn hemelse raad, zegen Ik nu het huwelijk en het gezin opnieuw. Maar om 

jullie geestelijke horizon te verruimen en te voorkomen dat jullie in egoïsme vervallen, leer Ik jullie om in 

dit volk een ware geestelijke familie te vormen, waarvan jullie de Vader in het oneindige zullen 

aanschouwen, en in de wereld zullen jullie dan al jullie naasten als broeders en zusters beschouwen. 
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79 Denkt gij niet, dat hij, die zijne plicht tegenover zijne bloedverwanten vervuld heeft, zich sterker 

en waardiger zal gevoelen om zijn huis, zijn volk en zelfs zijne natie te verlaten, om mijne leer met zijn 

woord en zijn voorbeeld te verbreiden? 

Maakt u geen zorgen, want ik zeg u dat u uw huis en vaderland moet verlaten. Ik zeg je dat ik zal 

waken over wat je achterlaat, en dat het niet nodig zal zijn een tweede reisbundel te nemen. 

Ik zal de paden, de deuren en de harten voor jullie bereiden, zodat jullie je zending kunnen vervullen. Er 

wacht u geen bloedoffer, hoewel u sommige van uw bevredigingen zult moeten opofferen. Het gezin 

waarvan een van de kinderen vertrekt om naar de provincie te gaan, zal gezegend worden. 

Ik spreek tot u van deze toekomende dingen, omdat er nog slechts drie jaren zijn, waarin Ik u Mijn 

woord geef, en Ik laat u voorbereid achter, opdat niemand u zal misleiden. Uw gave van intuïtie zal u in 

die tijden leiden, zodat u weet waarheen en langs welke weg u moet gaan. 

De discipelen zullen niet alleen gaan, boven hen zal een groot legioen van geesten van licht gaan om 

hen te ondersteunen, en boven alles zal Elia, de geestelijke herder, de wegen verlichten en zijn schapen 

hoeden. Mijn wil zal openbaar worden in jullie werken. 

80. Jullie zijn niet de enigen op wie dit werk zal rusten. Aan gene zijde zijn zij, die na u zullen 

incarneren, reeds gereed om uw zaaiing voort te zetten. De wereld zal veranderen, maar het zal niet in 

een ogenblik zijn. 

81. Denk na over mijn woord, zodat het licht wordt in jullie geest. Jullie mensen, als jullie eenmaal 

weten welke plaats jullie innemen in de schepping van de Vader en welke taak jullie hebben, dan zullen 

jullie weten dat het jullie bestemming is om voor altijd lief te hebben en te zegenen. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 200  
1 De poorten van het koninkrijk der hemelen staan open voor allen die de weldaden ervan wensen 

te ontvangen. Dit koninkrijk is in de geest van de mens. 

2 Er is een feest in jullie geest en in de mijne terwijl jullie je voorbereiden om mijn 

lichtboodschappen te ontvangen. 

3 Wees welkom, zieken, bedroefden en mensen die geestelijke liefde nodig hebben, want bij mij 

zullen jullie de genezende balsem, het licht en de kracht vinden, waaraan het jullie zozeer heeft 

ontbroken. 

4 Ik heb jullie lief en daarom zend Ik jullie Mijn Licht, opdat het jullie lijden, zorgen en angsten 

wegneemt en opdat jullie je omhuld voelen door Mijn Liefde, beschermd en behoed voor de vele 

gevaren die op jullie liggen te wachten. Mijn fontein van barmhartigheid stroomt over om u te genezen 

in ziel en lichaam, maar wat Ik aan u doe, volbreng Ik op deze wereld en op alle werelden. Want Mijn 

Geest van Troost is neergedaald op alle werelden waar Mijn kinderen wonen. 

5 Als jullie je met Mij voeden, als jullie weten hoe Mij te ontvangen, zullen jullie Mij niet langer 

kunnen verloochenen, zullen jullie niet langer twijfelen aan dit brood dat jullie het leven heeft gegeven, 

noch het veronachtzamen, en jullie bestaan zal een voortdurend getuigenis worden van dankbaarheid en 

liefde. 

6 Heb je enig idee van de vreugden van het beloofde Koninkrijk der Hemelen? Jullie wilden je een 

beeld vormen van hoe het leven van volmaakte wezens zou zijn, en jullie spreken van liederen, van 

schoonheid, van zuiverheid, en van liefde. Maar nu zeg ik je dat er in die wereld volmaakte harmonie is. 

7 Jullie moeten weten dat jullie uiteindelijk allen deel zullen uitmaken van dat concert, dat jullie 

zullen delen in die gelukzaligheid wanneer jullie jezelf vervolmaakt hebben en tot Mij komen. 

Dan zullen jullie Mij ontmoeten en zal Ik op de troon zitten van de eer die jullie Mij geven. 

Maar die hemelse muziek zal weerklinken in je ziel wanneer je Mijn aanwezigheid in jezelf ontdekt en 

je verrukt bent in de aanschouwing van Mijn werk, Mijn schepping, die Ik voor je ogen zal brengen om je 

er deelgenoot van te maken. Als je eenmaal bij mij bent, zul je de mooiste harmonie waarnemen, en het 

zoetste lied zal uit jouw geest naar de mijne opstijgen. 

8 Dan, wanneer jullie Mijn Aanwezigheid op deze manier in jullie voelen schijnen, zullen jullie een 

concert ontdekken in elke stap, een openbaring in elk geluid, en jullie zullen zo dicht bij Mij zijn dat jullie 

Mij eindelijk zullen beschouwen als de enige reden en het enige doel van jullie bestaan. Ik zal u 

ontvangen zoals men een reiziger ontvangt die de laatste etappe van zijn zwerftocht heeft bereikt en zich 

bewust is van wat hij heeft bereikt en van wat hem wacht. 

9 Mensen, jullie hebben deze muziek van prachtige tonen nog niet gehoord omdat jullie nog niet in 

staat zijn geweest jullie zielen te dematerialiseren. Het concert weerklinkt verder dan de wereld die jij 

hebt kunnen bereiken. Maar Ik bereid de weg voor, zodat jullie spoedig tot Mij zullen komen. 

10 Waarom beschouwen jullie Mijn manifestatie door het intellect van de mens als moeilijk? Twijfel 

je eraan dat ik altijd in contact kan zijn met je ziel? Wanneer de 

De schepping wordt door Mij gevoed, en alle zielen zijn als de takken van een boom, die van dezelfde 

leven en zich met zijn sap voeden ─ hoe kunnen jullie denken dat Ik ver weg ben, of dat Ik onverschillig 

ben voor jullie lijden, hoewel Ik jullie Meester, jullie Geneesheer en jullie Vader ben? 

11 Luister: De strijd van de wereldbeelden nadert. 

Ingewortelde en ontlichaamde zielen bewegen zich in een zee van verwarring. Allen presenteren hun 

oogst van pijn en van kwaad. Allen trachten elkander te verwonden en te doden, allen verrichten een 

werk van verderf, maar de pijn heeft hen evenzeer getroffen. 

In de tegenwoordige tijd is de maaier aanwezig met de opdracht om elke boom die geen goede 

vruchten draagt, om te hakken. In deze grote strijd, zullen alleen gerechtigheid en waarheid zegevieren. 
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Veel kerken zullen verdwijnen, sommige zullen blijven. In sommigen zal de waarheid schijnen, in 

anderen zal alleen bedrog worden aangeboden. Maar de sikkel der gerechtigheid zal blijven snijden 

totdat elk zaad dat op aarde bestaat, geoordeeld is. 

12 In die tijden zullen zij die zich vergeestelijkt hebben het ideaal, de verheffing bereiken, en deze 

kennis zal hun de ware wijsheid schenken. U zult de menswetenschappen niet nodig hebben om u te 

leiden. Want de ziel die door mijn onderricht voldoende is voorbereid, zal in staat zijn u alles te 

openbaren wat u weten moet. 

13 Wetgeleerden, filosofen en priesters zullen tot Mij komen, en Ik zal hen antwoorden en hen 

bekeren met Mijn woord. Sommigen zullen Mij niet kunnen begrijpen en zullen verward zijn. De anderen 

zullen Mij nederig om vergeving vragen. Zij zullen Mij niet om bewijs vragen. Maar Ik zal het hun geven 

omdat Ik van hen houd en wil dat zij Mij erkennen. 

14 Wanneer de wetenschappers niet in staat zijn de mensen te antwoorden, wanneer zij hun 

problemen en hun twijfels niet kunnen oplossen, zullen zij tot Mij komen. Dan zullen zij weten dat Ik op 

hen wacht om hen te onderrichten en te troosten. Zij zullen leren dat dit woord van Christus komt, van 

Hem die alle bedroefden weet te strelen en tot allen spreekt in die taal die zo liefdevol is ─ dezelfde taal 

waarin de Meester u het verheven gebod heeft geleerd dat u zegt: "Hebt elkander lief". 

15 Jullie leven in tijden van zuivering, en er zijn al klaagzangen van pijn gehoord. Maar juist die pijn 

zal u dienen om uzelf te zuiveren en om pilaren van de tempel te kunnen worden. En na jullie zullen 

nieuwe apostelen komen. 

16 Ik zal bij jullie zijn om jullie te troosten en om jullie standvastigheid te geven, zodat jullie verder 

kunnen gaan op de weg van het herstel. Ik wil dat gij uw vijanden tot vrienden maakt, opdat gij in uw 

strijd het Koninkrijk der hemelen moogt winnen, waar gij de vrucht moogt verkrijgen van al uw werken. 

17 Ik spreek zo tot jullie, opdat jullie je harten veranderen, want het is jullie bestemming lief te 

hebben en te zegenen. Leef zoals Jezus leefde, altijd in eenheid met de Vader, in volmaakte harmonie 

met alle wezens van de schepping. 

18 Wanneer je iets goeds doet, wanneer je een verlaten kind streelt, iemand in nood steunt of een 

weerloos wezen beschermt, heb je dan niet een stem in je gehoord die je zegent en je aanmoedigt om op 

die weg verder te gaan? Wiens stem is dat? Het is dat van het geweten. Het is de stem van de Vader die 

het kind beloont omdat het hem tot voorbeeld neemt. 

19 Als jullie waardige kinderen van mijn Goddelijkheid willen worden, de eerste erfgenamen van 

mijn glorie, moeten jullie je vooraf zuiveren, en jullie weten nu dat het beste zuiverende water goede 

werken zijn. Ik spreek zo tot jullie, opdat jullie voelen dat Ik op jullie wacht in mijn Koninkrijk, dat jullie 

vandaag op de weg zijn die naar Hem leidt, maar dat jullie nog een lange weg te gaan hebben. Ik wil van 

ieder van jullie een apostel maken, en van iedere apostel een meester. 

20 Ik stel vast dat de mensheid haar verering van God in verschillende vormen beoefent. Maar ik zeg 

u dat ik geen enkele religieuze gemeenschap belangrijker of minder belangrijk vind. Ik heb jullie liefde 

geleerd, en er is maar één waarheid. 

Denk niet dat het een kerk, een priester, of vele priesters zijn die de mensheid moeten verlossen. Ik 

ben het, de wijze en liefdevolle Herder, die u beschut, u troost en u zo liefheb, dat Ik Mijn leven voor u 

heb gegeven om u de weg van waarheid en leven te leren. 

21 Als de mensen van die tijd geloofden dat ze Mij konden zien, als een 

dat zij Mijn leven zouden nemen, het zouden vernietigen en Mijn Leer zouden doen verdwijnen, waren zij 

er zich niet van bewust dat zij alleen maar bereikten dat Ik meer leven en grotere glorie zou krijgen, 

verkregen door het offer. Vanaf Mijn kruis zegende Ik Mijn apostelen van alle tijden, allen die Mij op 

dezelfde wijze volgden. 

22 Evenzo zegen Ik u die Mij in de tegenwoordige tijd hebt ontvangen en die zich voorbereidt om 

Mijn werk voort te zetten. 

23 Israël, vermoeide zwerver, gij komt vragend naar Mijn woorden om uw bestemming in het Derde 

Tijdperk te voltooien, en komt tot Mij met bitterheid op uw lippen en pijn in uw hart. U en uw kinderen 
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hebben de gevaarlijke weg afgelegd, en vandaag, horend de roep van Mijn Geest, haast gij u te komen in 

de zekerheid dat gij bemoediging zult ontvangen. 

24 Sommigen ontmoet ik nederig in afwachting van mijn orders. Anderen voelen berouw in mijn 

bijzijn na veel gezondigd te hebben. En weer anderen onderzoeken nieuwsgierig mijn leer en zoeken er 

een fout in om ze te veroordelen. Ik ken je en hou van je en ontvang alles in deze dag. 

25 Ik zal gebruik maken van de nederigen om in korte tijd de blijde boodschap te brengen aan de 

harten die op Mij wachten. Ik reinig degene die gezondigd heeft met Mijn woord, dat kristalhelder water 

is. Als hij leert dat Ik hem vergeef en hem tot Mijn discipel maak, zal hij berouw hebben en niet meer 

zondigen. En hij, die vragen stelt en twijfelt, hem licht Ik in en Ik geef hem een bewijs, opdat hij de 

waarheid moge kennen en van Mij moge getuigen. 

26 Dan, wanneer gij allen bereid zijt, zal ik u zenden tot hen, die hun verstand hebben gevormd en 

welsprekend zijn. Toch zult gij u niet minderwaardig aan hen gevoelen, noch zult gij hen benijden, want 

Ik heb u grote geestelijke vermogens gegeven. 

27 De wetenschap zal spoedig pauzeren. Vele geleerden zullen verontrust zijn en hun kennis als 

nutteloos beschouwen, omdat de kennis die zij hebben verworven hen niet heeft geleid tot welzijn en 

vrede van de ziel. Wanneer zij tot deze conclusie komen, zullen zij Mij zoeken, zij zullen de essentie en 

het doel van het geestelijk leven willen kennen, en zij zullen Mij vragen hen nederig toe te staan door te 

dringen in Mijn geheimen, en Ik zal hen toestaan door te dringen zo ver als het Mijn wil is. 

28 Zij die Mij het meest zullen volgen, zullen de armen zijn, de onterfden. Dan, wanneer zij deze 

grote schat van geestelijke kennis hebben ontvangen die Mijn Woord in overvloed uitdeelt, zullen zij vol 

liefde op weg gaan om het getuigenis van Mijn komst in deze tijd naar de wereld uit te dragen. 

Sommigen zullen verschijnen als profeten, anderen zullen harten winnen met de gave van het woord, en 

allen zullen werken van liefde doen onder de mensen. 

29 De volkeren die veracht zijn, de volkeren die zich in lompen hullen, zullen ontwaken, Mij 

liefhebben en de mensheid dienen. Onder hen zijn de grote zielen die gezuiverd zijn door pijn. In het hart 

van deze schepselen zijn Mijn afgezanten, Mijn apostelen verborgen. Ik zal alle volkeren oproepen, en in 

korte tijd zullen zij die Mijn woord-inspiratie zullen begrijpen, tot Mij komen om Mijn pioniers te zijn. 

30 Israël, daar zijn je wapenbroeders in afwachting van mijn orders en leven in chaos. Terwijl zij 

vrede eisen, eisen anderen vernietiging. Zij verlangen naar nieuwe horizonten, nieuwe landen, zij 

verlangen naar emigratie naar andere warmere landen om daar hun thuis te vinden en hun ziel te 

kunnen ontwikkelen in vervulling van de Goddelijke Wetten. 

31 De onvolkomenheden in de religieuze praktijk van de mensen zullen verdwijnen in verhouding tot 

de ver-. 

spiritualiteit dringt door in de harten en de ziel, moe van haar valse afgoden, verlangt naar Mijn 

aanwezigheid, Mijn woord. Zij zullen Mij niet aanroepen aan de oevers der rivieren, noch op de bergen, 

noch in het dal, noch in de woestijn. Zij zullen Mij zoeken op de bodem van hun ziel, en daar zullen zij een 

tempel bouwen waar zij Mij zullen liefhebben. 

32 Jullie zullen velen die op aarde machtig waren, zien afdalen van hun maatschappelijk niveau, en 

in die toestand, na grote beproevingen die als een toetssteen voor hun ziel zullen zijn, zullen zij verlangen 

naar Mijn Leer, en vanwege hun deugden zullen zij opstaan en de ware waarde kennen van de gaven die 

Ik de mens heb geschonken. In het jaar 1950 zult u veel van de voorspellingen zien uitkomen. 

33 Vele harten die als dorre velden waren, zullen vrucht dragen. Maar tot u, die Ik van dag tot dag 

heb verzorgd, zeg Ik: Bereidt u voor en wees gereed om Mijn zaad te verspreiden. 

34 Na dat jaar zal er strijd zijn onder het "volk Israël" en alleen zij die waakzaam en biddend zijn 

gebleven en in mijn wetten werken, zullen bescherming zijn voor de anderen. 

35 Ik heb u het licht gegeven, opdat gij veilig moogt wandelen en uw medemensen onderrichten. 

36 Wees gezegend allen ─ zowel zij die nu naar Mij luisteren als zij die nog ver verwijderd zijn van 

Mijn manifestatie. 

37 De tijd waarin jullie leven is een tijd van strijd, geestelijke strijd en strijd van wereldbeelden. 
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38 Deze aanwijzing is noodzakelijk, want gij zult moeten verschijnen voor hen die onophoudelijk 

trachten door te dringen tot het mysterie van de leer. Evenzo zult gij staan voor een menigte van 

mannen en vrouwen van verschillende geloofsovertuigingen, en dan ontdekken dat er in elke kerk of 

denominatie mannen van goede wil zijn die zich inspannen, want hun daden bevatten volmaaktheid. 

39 Mijn genade is voor allen, want Ik heb in de wereld der mensen gezien dat allen, al is het maar 

voor een ogenblik, hun hart ontvlammen met liefde voor Mijn Goddelijkheid. 

40 Verspreid over de aarde zijn er die er nog steeds naar streven goed te doen en een manier 

zoeken om nuttig te zijn voor hun naasten. Voorwaar, Ik zeg u: Een ieder die dit besluit neemt, is met Mij. 

41 Ik heb jullie gezegd dat de tijd zal komen dat het licht zal verschijnen op alle plaatsen, in alle 

landen, op alle continenten. Dat licht zal schijnen naar gelang de geestelijke vorming van de mens. Maar 

daardoor zal een nieuw en juister begrip van de Schepping worden gevormd, een nieuw begrip van 

spiritualiteit. Op deze manier zal een nieuwe fase van spirituele ontwikkeling beginnen. 

42 Wanneer alle intelligente mensen zich uiteindelijk verenigen, zal hun opvatting over het 

Goddelijke, het Eeuwige en het Spirituele worden verduidelijkt. Mensen zullen veel beproevingen 

doorstaan. Maar als dit voorbij is, zal de waarheid nog meer aan het licht komen. En de waarheid, die 

altijd kristalhelder en luider is, zal door iedereen begrepen kunnen worden. Zo zal spirituele eenwording 

een realiteit worden. 

43 De Leer die Ik u heb geopenbaard en de regels die Ik u heb gegeven zullen universeel worden 

erkend. Maar vergeet niet dat het de betekenis van Mijn woord is, niet de uitdrukkingsvorm, die u moet 

overbrengen. 

44 Wees ook niet bezorgd dat de uiterlijke vorm van uw eredienst verandert. Want waarlijk, Ik zeg 

jullie, de tijd zal komen dat jullie zullen begrijpen dat alleen de essentie en de zuiverheid van jullie daden 

de Vader zullen bereiken. 

45 Er zullen vele van uw medemensen tot u komen die, indien zij het Spiritualisme diepgaand 

begrijpen, u zullen dwingen zelfs het laatste restje sekte-fanatisme dat u misschien nog bezit, op te 

geven. 

46 Wanneer Ik tot u kom en Mijzelf kenbaar maak door de stemdrager, ontdek Ik hen die luisteren 

zonder te begrijpen en zonder te voelen. Ook degenen die alleen uit nieuwsgierigheid zijn gekomen. 

Sommigen hebben geprobeerd de geestelijke wereld op de proef te stellen. Velen komen niet met het 

juiste respect. Maar hoe konden zij zo geloven in het bovennatuurlijke dat voor hun ogen bevestigd 

wordt? Zouden zij zichzelf een redelijke verklaring kunnen geven voor wat er gebeurt, als zij dit wonder 

niet toeschrijven aan een hogere macht? Welke verklaring van wat dit werk is, zouden zij kunnen geven 

aan degene die hen ondervraagt? 

47 Hij die geloof heeft, neemt uit deze plaatsen het gezegende water, en verricht er wonderen mee. 

Maar de Meester vraagt u: Bestaat er echt een bovennatuurlijke kracht in dat water? Voorwaar, Ik zeg u: 

de kracht is niet in het water, maar in uzelf, in het geloof en in de oprechtheid van uw werken. Want de 

Heer is in u, zoals in de natuur en in heel de schepping. Herinner u dat ik u destijds zei: Uw geloof zal u 

redden. 

48 Ik ben het eeuwige wonder dat licht geeft aan uw verstand en uw gevoelens beweegt om ze naar 

het pad van het goede te leiden. Maar de mens heeft meer van zijn Vader geëist, hij wil zien, horen en 

met zijn handen grijpen wat hij alleen door de zintuiglijkheid van zijn ziel zou moeten waarnemen. Maar 

uit liefde heb Ik toegegeven aan Mijn kinderen, daar Ik begrip voor hen heb en hen ontmoet. 

49 Daarom heb Ik in deze tijd toegestaan, dat mijn geestelijke wereld tot u nadert en heb Ik u de 

gave gegeven, dat zij zich via uw verstand kan openbaren, zodat gij allen rechtstreeks getuige kunt zijn 

van de verwezenlijking van deze wonderen en in mijn aanwezigheid kunt geloven. 

De manifestatie van de geestelijke wezens zal kwaadwillige interpretaties van de kant van de 

verkenners van mijn Werk aanmoedigen, zij zullen het als wapen gebruiken om u te kwetsen, u te 

belasteren en u als tovenaars te veroordelen. Maar nadat die proclamatie zijn zaad heeft gezaaid, zal het 

verdwijnen. Dan zul je zien dat de gaven die Ik je gegeven heb zullen blijven bestaan en dat wonderen 
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zullen blijven gebeuren, omdat je dan intuïtief je schreden zult richten en er steeds naar zult streven om, 

met behulp van mijn leringen, de naastenliefde op de beste manier te beoefenen. 

50 Onderzoek mijn woord, zodat je beseft dat ik je geen vast gedrag voorschrijf. 

51 Het is mijn essentie van liefde die jullie moeten bewaren en uitstrooien langs de paden van het 

leven. Want het uur zal komen dat jullie deze plaatsen van samenkomst niet meer nodig hebben. Ik zal 

Mij bekend maken op uw pad, in uw slaapkamer, in de bergen, op elke plaats. Uw terrein zal onbeperkt 

zijn om liefdadigheid te beoefenen en om te bewijzen dat u mijn discipelen bent. Want de 

omstandigheden van het leven zullen ook voor ieder van u verschillend zijn, maar zij zullen u altijd de 

gelegenheid geven om goed te doen. U zult in staat zijn dit goed te doen met gedachten zowel als met 

daden, met woorden en zelfs met blikken. 

52 Wen er aan het geweten te hebben als rechter over je eigen daden, en dit zal je aangeven hoe je 

moet werken, zodat je alles tot uitdrukking brengt wat Ik in je heb gelegd. 

53 Als je ziet dat je broeders en zusters in mijn werk niet in staat zijn de reden van mijn 

manifestaties uit te leggen, sta dan op en leg het uit. Je hebt de nodige kennis hiervoor. 

54 Wees niet verbaasd wanneer het moment komt dat alleen de apostelen van het geloof Mij 

omringen. Ik heb tegen jullie gezegd: "Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren." Maar dat is niet 

omdat ik sommige kies en andere afwijs. Ik roep iedereen. Maar terwijl sommigen bij Mij blijven, 

vertrekken anderen. 

55 Velen zijn gekomen en zullen nog tot Mij komen. Maar alleen zij zullen overblijven die het zaad 

van de liefde in zich dragen. 

56 Dit woord is niet alleen voor de mensen bestemd, ook de geestelijke scharen horen het, omdat 

zij, verspreid over de gehele aarde, een zending moeten vervullen. 

57 Ik laat je je vrije wil. Ga waar je wilt, en je zult voelen dat het je het meest behaagt waar je liefde 

voelt. Als Mijn woord je niet overtuigt door een stemdrager, zoek Mij dan waar je Mij ten volle voelt. 

Want een ieder die Mij volgt, zal Mij in zijn hart voelen. 

58 Ik wil jullie met elkaar verzoenen, jullie verenigen, nooit verdelen. Ik geef u licht, opdat gij, 

wanneer het ogenblik daar is, de waarheid van de leugen zult weten te onderscheiden. 

59 Ik zie jullie als kleine kinderen, die komen verlangen naar de vaderlijke warmte, of die komen 

verlangen naar de wijsheid die hen kan leiden op de weg van het leven. 

60 Jullie zijn onbetekenend, zeker, maar door jullie zwakheid, omdat jullie geen gebruik hebben 

gemaakt van de lessen die Ik jullie op vele manieren geef op jullie levenspad. 

61 Hij die Mijn naam en Mijn woord kent, heeft niet het recht zichzelf onwetend, zinloos of zwak te 

noemen. Heb Ik u niet gezegd in Mijn woord: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven"? Wat zou jullie 

kunnen ontbreken als jullie deze weg van liefde bewandelen en je voeden met het licht van mijn 

wijsheid? Terecht, de mens huilt op het moment van zijn geboorte! De ziel weet al dat het tranendal haar 

te wachten staat. 

62 Waarom verandert u deze wereld van tranen niet in een land van vrede? Begrijp dat de betekenis 

van mijn leringen naar dat mooie doel leidt: "Vrede op aarde voor mensen van goede wil, een vrede die 

de genade en zegen van de hemel is, de vrede die mensen kunnen hebben door zich te houden aan het 

gebod elkaar lief te hebben. 

63 Dit is het geheim van het bereiken van vrede. Ik heb het aan de wereld geopenbaard, Ik heb haar 

de sleutel gegeven die de poorten van dat Koninkrijk opent. De mens weet dit heel goed, maar hij heeft 

geen vrede, grootheid en kennis willen bereiken langs de weg van de liefde. Hij heeft er de voorkeur aan 

gegeven een wereld te construeren naar zijn ideeën en een vrede naar zijn smaak. 

64 Zijn werk is vervallen omdat hij het niet heeft gebouwd op de fundamenten van broederschap in 

God, en daarom brokkelt thans zijn wereld van ijdelheid af. De mens, trots op de vooruitgang van zijn 

wetenschap, zou graag een lied van triomf zingen voor zijn ontdekkingen. Maar in plaats daarvan hoort 

hij een jammerklacht van pijn, afschuw en spijt uit zijn borst ontsnappen wanneer hij het resultaat voelt 

van zijn werk, waarin hij geen liefde heeft gestoken. 
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65 Vind je mijn woord bitter? Het vertelt je alleen de waarheid. 

66 Mijn woord is geen brandnetel, het is tarwe, het is geen duisternis, het is licht. 

67 Doe mijn wil en je zult niet wenen. Leef mijn leer en je zult geluk kennen. Heb elkander lief en gij 

zult in volmaakte vrede leven. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 201  
1 Mensen: In deze Era waarin de Geest der Waarheid zijn licht over elke ziel uitstort, wil Ik dat zij 

die voorbestemd zijn Mij in deze vorm te horen, zich concentreren en nadenken, want alleen zo zullen zij 

in staat zijn de Goddelijke boodschap te begrijpen die Ik jullie in deze tijd heb gebracht. Deze boodschap 

is het boek dat Ik in jullie ziel inprent, het is de Goddelijke interpretatie van de Wet die de mensheid 

reeds in de eerste tijden ontving, het is de essentie van wat "het boek van de zeven zegels" bevat, het 

mysterie waarvan Ik jullie beetje bij beetje onthul, jullie ziel verlichtend door het licht van Mijn woord. 

2 Morgen, als je mijn leer begrepen hebt, zal de strijd beginnen. Je zult mijn woord niet meer in 

deze vorm hebben, maar je zult mijn aanwezigheid in je hart voelen. 

3 In het eerste tijdperk schreef God de wet in steen door Mozes. Het woord van Jezus is in bloed 

geschreven in het hart van de mens. En in deze Era zal Ik Mijn openbaringen in je ziel schrijven door het 

licht van inspiratie. 

4 Indien gij twijfelt aan de onvolkomenheden van de overbrengers door wie Ik Mijzelf bekend 

maak, blijft dan niet in die onzekerheid. Denk na, kalmeer jezelf en ga voorwaarts, want Mijn verlangen is 

dat jullie je bewust worden van de grootsheid en waarachtigheid die Mijn Openbaring bevat. 

5 Het is noodzakelijk dat dit volk sterk en vergeestelijkt is als het op weg gaat naar de provincies, 

stammen, dorpen en zelfs de volken om de blijde boodschap te verkondigen. Vandaag zijn jullie nog 

onwetende kinderen die verlangen naar het ogenblik van de vervulling van hun zending, maar die nog 

niet weten welke valkuilen en beproevingen hen op hun weg wachten. Maar wie vervuld is van geloof en 

liefde zal in staat zijn de stormen te trotseren en zal gevoelloos zijn voor zijn eigen pijn, maar niet 

onverschillig voor de noden van de mensen. 

6 Mijn onderricht in deze tijd is van lange duur geweest, omdat Ik velen de gelegenheid wilde 

geven Mij te horen en zo de belofte te vervullen die Ik u in voorbije tijden heb gedaan, dat ieder oog, 

zondig of niet, Mij geestelijk zou zien en zo uw hoop en vertrouwen in Mij zou doen herleven. 

7 Het is mijn wil geweest dat het woord wordt opgeschreven, dat ik u overhandig, want daarin 

staan voorspellingen, aankondigingen, boodschappen, die aan de mensen van morgen bekend moeten 

worden. Want vaak laat je geheugen je in de steek. 

8 Mijn Woord vormt een verlicht volk dat mannen en vrouwen over de hele wereld zal omvatten, 

en hun kracht zal gebaseerd zijn op hun spiritualiteit. Aan dit volk zal ik het herstel toevertrouwen van de 

vrede in de wereld, gerechtigheid, zedelijkheid en het ware geloof. 

9 Vandaag slaapt de mensheid in schijn. Maar met ware verbazing zult gij zien, hoe sommige 

gemeenschappen, wanneer zij de stem van Mijn boodschappers horen, de deuren van hun hart zullen 

openen, zoals de bloemen zich openen om de warmte en de streling van de zonnestralen te ontvangen. 

Jullie die nu naar Mij luisteren, maken al deel uit van dat volk dat in de toekomst zal groeien tot het de 

hele aarde bedekt. Het is uw taak de mensen aan te sporen hun materialisme te laten varen, de dialoog 

van geest tot geest te prediken, en uw medemensen in het geloof te houden wanneer de grote 

beproevingen over hen broeien. 

10 De scharen die in deze tijd mijn woord hebben gehoord, zijn slechts een klein deel van het volk 

dat morgen zal opstaan. Het is haar plicht verenigd te blijven, ondanks de beproevingen en de stormen 

die haar kunnen overspoelen. Als zij zich zou verspreiden, zou de strijd verloren zijn, de ster die haar tot 

nu toe heeft geleid zou weg zijn, en zij zou verloren zijn in de onmetelijke eenzaamheid van de woestijn. 

Wat zou het getuigenis zijn van mijn waarheid? Wat zou het voorbeeld zijn dat het aan zijn medemensen 

zou geven? 

11 Geliefde discipelen, bedenk: Daar Ik ben nedergedaald om tot u te spreken en Mijn Goddelijke 

Tegenwoordigheid en Woord door u waarneembaar te maken, moet uw Meester een grote 

verlossingsdaad bedoelen. Maar jullie, die Ik heb onderwezen en bemind, mogen in geen geval Mijn 

Goddelijke Leer van haar kracht beroven. 
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12 Discipelen, als jullie geestelijke gaven willen bezitten, laat dan liefde en het verlangen om goed te 

doen jullie dat verlangen geven. Zoek niet mijn genade te bezitten alleen met de bedoeling uw ijdelheid 

te vleien, want dan zult u zich enigszins superieur voelen aan uw medemensen. Zoek niet uw fortuin te 

maken door middel van deze gaven door middel van woeker. 

Waarlijk, ik zeg u, zodra de liefde enige betaling verwacht, houdt zij op liefde te zijn vanaf dat 

ogenblik. En zodra een weldaad die men doet tot doel heeft er een beloning voor te ontvangen, is het 

niet langer een weldaad. Daarom wijs ik u erop, dat indien gij één dezer gaven wilt bezitten, het de liefde 

moet zijn, die dit in u opwekt. 

13 Iedereen die Mij op dit pad wil volgen, moet zijn hart bevrijden van alle zelfzucht, van alle 

egoïsme en ijdelheid. Alleen met een zuiver hart kan men Mijn liefde voelen. 

14 Wanneer Ik ontdek dat een van jullie bezig is een goede daad te verrichten en in gebed vraagt om 

een behoeftige medemens, en Ik zie dat zijn hart vol verdriet is vanwege de pijn van zijn naaste, dan 

geeft Mijn Goddelijke Liefde hem een druppel van Mijn genezende balsem en Ik schenk hem het wonder 

waar hij om gevraagd heeft. 

15 Op dat moment, is het kind, dat verantwoordelijk is voor zijn 

Als iemand voorbede heeft gedaan bij de Vader voor zijn medemens, is dat een grote vreugde, want hij 

heeft gegeven wat van hem gevraagd werd aan de behoeftige die mijn weldaad ontving. Wanneer 

daarentegen hij, die de opdracht heeft op zijn levensweg de actieve naastenliefde te beoefenen, zijn 

gaven misbruikt voor zelfzuchtige doeleinden, dan heeft hij, zonder het te beseffen, zichzelf beroofd van 

de genade van de vader en kan dan niets meer geven; hij bedriegt dan zichzelf en hij bedriegt zijn 

medemensen. Deze slechte "werker" zaait alleen maar onkruid op zijn pad in plaats van tarwe. Nadat hij 

zijn slechte werken gedaan heeft, blijft hij achter met een zeer bittere smaak, een ontevredenheid, een 

rusteloosheid, en hij kan in het vriendelijk gelaat van zijn Vader niet die liefdevolle glimlach ontdekken 

die zijn werken zegent en bevestigt, noch kan hij zijn broeder de invloed van zijn geestelijke gaven doen 

voelen. 

16 Als de zieke werd genezen, of de bedroefde troost ontving, of een wonder geschiedde, dan was 

dat niet te danken aan die "werker", maar aan het oneindige mededogen van de Vader met de 

behoeftige, die in zijn onwetendheid al zijn vertrouwen stelde op de slechte discipel van de Heer. 

Niettemin schrijft de slechte dienaar het wonder, wanneer het geschied is, toe aan zijn voorbede, aan 

zijn geestelijke gaven, en gebruikt dat getuigenis om het aantal van hen die op hem vertrouwen, te 

vermeerderen. Mijn gerechtigheid moet hen dan straffen, opdat zij hun dwaalwegen beteugelen, 

nadenken over de valsheid van hun werken en terugkeren op het rechte pad. 

17 Gezegend zijn zij die bij de eerste bezoeking van mijn gerechtigheid berouw hebben getoond over 

hun overtredingen, hebben besloten niet de weg van hun dwalingen te volgen en hebben getracht al hun 

overtredingen goed te maken, omdat zij hebben bewezen dat de bevredigingen van de ziel 

onvergelijkbaar zijn met die van de aarde. De anderen hebben de vrede, die een goed werk in het hart 

achterlaat, laag geacht, hebben vleierij of schamele betaling met een munt aanvaard, en hebben te laat 

ingezien, dat het eerste de ziel groot maakt en het tweede haar klein en onterend. 

18 Een ieder die een "arbeider op Mijn velden" is, moet weten dat Ik hem gezonden heb om van Mij 

te getuigen. Maar opdat zijn getuigenis waarachtig zou zijn, moet hij gerechtvaardigd worden door zijn 

werken, door daden van naastenliefde, door goede woorden en goede gedachten, waardoor hij ervoor 

zorgt dat zijn hart rein blijft, zodat Ik Mij in hem kenbaar kan maken. 

19 Eens heb Ik jullie gezegd: "Wie de Zoon kent, kent de Vader", waarmee Ik jullie wilde zeggen dat 

jullie aan Mijn werken op aarde de liefde konden herkennen die jullie Vader altijd over jullie heeft 

uitgestort. Nu zeg Ik u dat Ik gekend wil worden door de werken van Mijn discipelen. 

20 Wanneer dit volk Mij eindelijk begrijpt en zijn leven richt volgens deze leer en zijn kruis omhelst 

met ware liefde, zullen de mensen ontwaken, zich bewust worden van hun werken en zichzelf ervan 

moeten overtuigen dat het de waarheid is die hen leidt. Dan zullen zij Mijn Werk als een Goddelijke 

openbaring beschouwen, evenzo zullen zij het godsdienst, leer of wereldbeeld noemen. 
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21 Leer en begrijp, o discipelen, wat de zending inhoudt die ik u heb aangewezen. Gedenkt uw 

verantwoordelijkheid en onderzoekt elk van uw werken, opdat zij allen in overeenstemming mogen zijn 

met de waarheid van Mijn Leer. 

22 In veel samenlevingen, ordes en congregaties, noemen mensen elkaar "broeder". Hun lippen 

spreken het liefdevolle woord "broeder" uit, meestal zonder het in hun hart te voelen. 

23 Waarlijk, ik zeg u, als u de tijd zou nemen om u in de betekenis van dit woord te verdiepen, zou u 

de bron van het leven ontdekken waaruit u bent voortgekomen. Jullie zouden Mijn Goddelijke tederheid 

begrijpen en dit alles zou jullie doen beven van wroeging als jullie denken aan de afstandelijkheid 

waarmee jullie onder elkaar hebben geleefd, aan de onverschilligheid waarmee jullie kijken naar hen die 

jullie vreemden noemen en aan de beledigingen die jullie elkaar voortdurend toedienen. 

24 Toen ik in de wereld kwam om met mensen te leven, deed ik dat om jullie te leren broeders te 

zijn. Ik ben in Maria vlees geworden en heb jullie tot mijn broeders geroepen om jullie te tonen hoe je 

elkaar moet liefhebben. Mijn hele onderricht was om u die Goddelijke en enige wet te tonen waardoor u 

de Vader zou kunnen liefhebben en verheerlijken. Hoe kunnen jullie Mij liefhebben zonder elkaar lief te 

hebben? Waarlijk, Ik zeg u, het is beter alles wat gij Mij aanbiedt onder uw medemensen te verdelen. 

Want de Vader bezit alles, terwijl het jullie aan alles ontbreekt. 

25 Inspireer al uw leven en werken naar mijn voorbeeld, en waarlijk Ik zeg u, als gij dit doet, zult gij 

Mij verheerlijken op al uw wegen en ware bewijzen geven van uw liefde. Indien de mensen al hun 

vermogens zouden verenigen met het doel hun bestaan te verheffen, zouden zij ten volle Mijn 

aanwezigheid onder hen voelen. Sommigen zouden hun kennis aanbieden, anderen hun liefde, weer 

anderen hun hulpvaardigheid, hun wetenschap, hun inspiratie, en weer anderen hun macht. Dan zou er 

een sterke en verenigde mensheid ontstaan, alsof zij geschapen was door één verlicht, groot, goed en 

dus machtig mens. Dit is de man in wie Ik al heel lang Mijn Wet van Liefde kerf. 

26 Hard is de rots van zijn hart, maar hij zal de scherpte van de goddelijke beitel van mijn woord niet 

kunnen weerstaan. 

27 Ik kondig jullie een tijd van harmonie onder de mensheid aan. Dit is ook wat mijn profeten u lang 

geleden hebben aangekondigd. Dan zult gij de volkeren zien verbroederen, hun brood, hun macht en hun 

kennis delend. Je zult zien dat mensen vrede sluiten waar ze voorheen alleen maar in oorlogen en 

vijandschap wisten te leven. U zult zien hoe zij, als ware dokters van de mensen, troost brengen aan de 

zieken. 

28 Beseffen jullie nu dat jullie er in werkelijkheid nog niet in geslaagd zijn om als broeders en zusters 

in Mijn Wet te leven? Begrijpen jullie waarom Ik jullie in die dagen heb gezegd dat mijn grootste gebod 

is: "Heb elkander lief"? 

29 Ik ben in deze tijd niet gekomen om dat opperste gebod uit jullie harten te wissen, noch om het 

door een ander te vervangen. Het is onwankelbaar en onveranderlijk. Ik leg het u slechts uit opdat gij de 

draagwijdte ervan zult begrijpen en de betekenis, die Mijn wijsheid is, zult erkennen. 

30 Wanneer zal deze mensheid begrijpen dat in de vervulling van die wet de vrede ligt die zij zo hard 

nodig heeft, de gezondheid die zij nu ontbeert, en het geluk dat zij nooit heeft gevonden? 

31 Ik weet dat de mensen, zonder het te weten, op weg zijn naar dat punt waarop zij, als zij het 

bereikt hebben, eindelijk hun ogen zullen openen voor het licht der waarheid. 

32 Nu ik u dit alles heb gezegd, wil ik dat u, wanneer u een van uw naasten "broeder" noemt, 

begrijpt wat dit woord betekent en ernaar streeft de waarheid aan te voelen van wat ik u vandaag heb 

geopenbaard. 

33 Ik ontvang jullie in Mijn Vaderlijke liefde. Hoewel het aantal van hen die Mij horen klein is, houd 

Ik niet op Mijzelf met liefde aan te kondigen. 

34 Je geest zal overspoeld worden met mijn licht, en dit zal elke twijfel wegnemen die je zou kunnen 

hebben. 

35 Klein is het getal dergenen, die Mij volgen, en toch zie Ik hen krachteloos. Maar zie, Mijn woord 

zal hen veranderen in sterke soldaten, die, hoewel vermoeid en gewond, op een dag het doel zullen 
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bereiken, zwaaiend in hun rechterhand de vlag, een symbool van vrede en broederschap. Uw triomf 

moet velen aanmoedigen u te volgen. 

36 Gezegend is hij die zijn missie herkent en vervult. De ziel heeft vaste voornemens, kracht en 

wilskracht nodig voor haar ontwikkeling. Als dit ontbreekt, is de vooruitgang traag en zijn er vele aardse 

levens nodig voor de vervolmaking. De mensen moeten al mijn onderricht kennen, dat de weg is van de 

ziel naar volmaaktheid. Intuïtie is niet voldoende; zij hebben ook kennis nodig, opdat zij nooit ophouden 

op de weg, opdat zij de waarde erkennen van de tijd en de kansen, die deze hebben, en zij niet langer 

dode mannen in de ziel zijn. 

37 Het leven moet zich meer in de ziel manifesteren dan in het lichaam. Hoevelen hebben in deze 

wereld geleefd, maar hoe weinigen hebben geestelijk geleefd, uitdrukking gevend aan de genade die in 

ieder mens aanwezig is, in die goddelijke vonk die de Schepper in de mens heeft gelegd. 

38 Als de mensen in staat waren helderziendheid in hun geest te bewaren, konden zij daardoor hun 

verleden, hun heden en hun toekomst zien. 

39 De geest is als mijn boek van Goddelijke Wijsheid. Wat zit er veel in! Steeds weer heeft het je iets 

te onthullen, soms onthullingen zo diepgaand dat ze voor jou onbegrijpelijk zijn. 

40 Die vonk van licht, die in ieder mens aanwezig is, is de band, die de mens met het geestelijke 

verbindt, is dat, wat hem in contact brengt met het hiernamaals en met zijn vader. 

41 Als je oplettend bent, zul je begrijpen dat alles verbonden is met het eeuwige leven ─ dat wat op 

je wacht en dat je elke dag of elk moment dat voorbijgaat, benadert. 

42 Ik heb arbeiders nodig op mijn velden die dit zaad leren zaaien en cultiveren, heldere hoofden en 

harten vol van goede wil. Want velen die mijn gaven ontvingen, werden "verloren zonen", die slechts 

voor een tijd bij de vader bleven en daarna genoegens najaagden. Maar mijn woord zal geschieden, en zij 

zullen terugkeren. Zij zullen op hun weg Mijn onverbiddelijke gerechtigheid ontmoeten, maar wanneer 

zij tot Mij terugkeren, zullen zij Mij vinden als altijd een barmhartige Vader. 

43 Jullie massa's, ga op weg als boodschappers van dit Werk en breng de Blijde Boodschap aan al 

jullie broeders. Heb vertrouwen in mijn woord en je zult wonderen verrichten. Dit licht zal de mensheid 

uit haar slaap wekken. 

44 Ga stap voor stap vooruit op de weg, zodat je hem zult kennen. Het is de brede weg van mijn wet. 

De strijd gaat maar door en door. Soms zult gij zeer bittere bekers drinken, maar gij zult ook oneindige 

voldoeningen ervaren, wanneer gij de vrede des Heren in uw ziel ervaart. 

45 Ik zal de weg wijzen en het pad markeren. Jullie moeten zo gehoorzaam zijn als schapen, dan 

zullen jullie niet struikelen. Als jullie Mij vragen waarheen Ik jullie leid, zal Ik jullie antwoorden: naar het 

opperste geluk van de ziel. Wie zou op de weg van het leven kunnen vergaan als hij het kruis van de 

liefde op zijn schouders droeg? Denk niet dat Ik van jullie eis dat jullie alle uren van jullie leven aan Mij 

wijden. U hebt uw plichten op aarde die u moet vervullen, en u moet weten dat ook die geheiligd zijn en 

deel uitmaken van uw geestelijke bestemming. 

46 Voor mij, vraag ik enkel een kort spiritueel gebed elke dag. Maar in de ogenblikken die jullie Mij 

toewijden, moeten jullie je bevrijden van alle menselijke armoede en ellende, opdat jullie werkelijk Mijn 

Aanwezigheid kunnen binnengaan en Mijn streling en Mijn vrede kunnen genieten. 

47 Jullie hebben allemaal verschillende spirituele taken te volbrengen. Sommigen zullen de streek 

waar zij hebben gewoond niet verlaten, anderen zullen vertrekken en naar andere landen trekken. 

Sommigen zullen van hun familie weggaan om hun werk te doen, anderen zullen hun taak in de schoot 

van hun familie hebben. 

48 Sommigen geloven dat de Meester u pas nu een geestelijke taak heeft toevertrouwd. Maar zij 

vergissen zich ernstig, want uw ziel heeft vanaf haar oorsprong de weg van de evolutie meegebracht, die 

in haarzelf is uitgestippeld. In deze tijd, zoals in vroegere tijden, heb Ik jullie slechts herinnerd aan het 

pact dat jullie ziel met haar Vader sloot voordat zij naar deze aarde kwam. 

49 Omhels uw taak met liefde, o discipelen, opdat gij kunt bereiken dat uw medemensen in mijn 

voetstappen treden. Jullie moeten je ervan bewust worden dat jullie alles hebben om zaaiers van dit 
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zaad te zijn. In uw ziel en in uw lichaam hebt u alle vermogens om de beproevingen te doorstaan en in de 

strijd zegevierend te zijn. 

50 Laat uw ziel het roer van uw lichaam zijn, en laat het licht van uw geest uw pad verlichten en 

heersen over de hartstochten en impulsen van het vlees. Dan zal de vervulling van uw taak gemakkelijk 

zijn. 

51 Bedenk dat jullie het geestelijk zaad dat aan ieder is toevertrouwd, vermenigvuldigd moeten 

teruggeven om in mijn graanschuren te bewaren. Daarbij moet u begrijpen dat u gebruik moet maken 

van de tijd die u ter beschikking staat. 

52 Gezegend is hij die geduldig de beker van lijden drinkt die de strijd hem aanbiedt, want 

uiteindelijk zal zijn pijn in geluk veranderen. Wees vol van geloof en moed, dan zult gij de oordelen der 

mensen niet vrezen. Wees bang voor jezelf, want één zwakte of fout kan ernstige gevolgen voor je 

hebben. Als een van je medemensen, die verblind is door de duisternis die de wereld bedekt, je hart 

verraderlijk verwondt, vergeef hem en kom tot Mij, opdat Ik je wond kan sluiten met Mijn liefde. 

53 Draag de last van uw kruis met geduld, in de wetenschap dat dit bestaan en de vervulling van uw 

moeilijke geestelijke opdracht u in staat moeten stellen uw ziel op te heffen naar het koninkrijk waarop 

zij recht heeft. 

54 Als jij je taak op aarde vervult, zul je hem ook in het hiernamaals vervullen. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 202  
1 Zie met de blik van uw geest de ster die u leidt naar de aanwezigheid van uw Vader. 

2 Hier is de Verlosser die u in zijn woord de goddelijke warmte brengt die uw zielen, die door de 

droevige pelgrimstocht van het leven worden gekweld, nodig hebben. 

3 Als je Mij benadert vanwege pijn, verwelkomt mijn liefde je. Heb vertrouwen en neem deel aan 

de plechtigheid van deze manifestatie. 

4 Ik wil bij je zijn, zo dicht bij je hart dat je Mijn aanwezigheid echt voelt. Ik wil dat u en ik één zijn in 

de harmonie en hartelijkheid van deze nacht; dat u zich ervan bewust bent dat ik uw eerste licht ben, de 

goddelijke belofte, de onvermoeibare Meester die ernaar streeft uw zielen volmaakt te maken, God 

waardig. 

5 Ik wil bij jullie zijn, al is het maar voor een uur, maar op zo'n manier dat het voor jullie onmogelijk 

zal zijn om je van Mij af te scheiden. Zie, Ik wil jullie vervullen met hartelijkheid, met hoop en helende 

balsem, en Ik wil dat jullie onthouden dat Ik op een nacht als deze in de wereld ben gekomen om jullie, 

door Mijn leven en voorbeeldig werk, de weg te tonen die leidt naar het Koninkrijk der Hemelen. 

6 Nader tot Mij, opdat gij de essentie van dit woord in uw hart zult ontvangen en opdat uw gebed, 

dat in stilte uit uw hart uitgaat, zich in dit plechtige uur moge verenigen met al het gezang van de hemel. 

7 Bidt, jullie allemaal, bidt voor de armen, voor de bedroefden, voor de gevangenen, voor de 

zieken, voor de wezen. Bid dat uw gedachten verlichting mogen brengen aan hen die lijden, troost aan 

hen die rouwen, en de tranen drogen van hen die wenen. 

8 Er is niemand onder u, hoe hard zijn hart ook is, die niet innerlijk bewogen is op die ogenblikken. 

Maar ik zeg u ook dat men, om aan anderen te denken, zichzelf moet vergeten. Dan zullen zij, jij en ik één 

zijn in dat uur van geestelijke gemeenschap. 

9 Ik heb u in uw eenzaamheid bezocht, en wanneer mijn onderricht van deze dag voorbij is, zal ik 

als een spoor van mijn aanwezigheid een geur nalaten die voor dit volk onvergetelijk zal zijn. 

10 laat Mij de verdorde bloemen verzamelen die jullie harten vol beproevingen en wonden Mij 

aanbieden en Ik zal er een lamp van geloof en hoop laten branden. 

11 Het is je hart dat mijn Geest vandaag opnieuw wil doen herleven in het hart van de mensheid. 

12 Waarlijk, Ik zeg jullie, als jullie van Mijn zinnen jullie wet maken, als jullie Mijn voetstappen volgen 

en Mij tot voorbeeld nemen, zal de Goddelijke Liefde, die jullie het zaad van onsterfelijkheid bracht toen 

zij vele eeuwen geleden mens werd, in jullie harten beginnen te bloeien. 

13 Ikzelf ben nu gekomen om u de reden van deze liefde uit te leggen, daar gij niet in staat zijt 

geweest haar te begrijpen. 

14 Uw ziel beeft als zij naar Mij luistert en tot Mij zegt: "Heer, het blijkt dat ik in die tijd bij U ben 

geweest. Jouw woord herinnert me aan alles. Wilt U mij bevrijden van deze onzekerheid, Meester?" 

15 Voorwaar, Ik zeg u: in die tijd waren geesten en mensen getuigen van Mijn komst en Mijn werk in 

de wereld. 

16 Uw ziel is dezelfde, ook al heeft zij in een andere wereld geleefd of een ander lichaam bewoond. 

Vandaag huilt het met andere ogen, maar zijn essentie is dezelfde, en zijn vragen zijn dezelfde. Ook zij 

vraagt naar Mij, probeert Mij te zien of te ontdekken. Dan zeg ik haar niet bang te zijn, blij te zijn, te 

beseffen dat het leven in de oneindigheid een voortdurende ondervraging is, en dat het nodig is nederig 

te zijn, volhardend, en van grote geloofskracht om de Goddelijke lessen te begrijpen. 

17 Vaak wil je eerst het grote begrijpen en dan het kleine. Maar begin met jezelf te kennen. 

Doorgrond jezelf, stel jezelf vragen, en je zult zien hoe je jezelf begint te voeden met het vuur van je 

wezen. Want God heeft het aangestoken met het vuur van zijn Heilige Geest. 

18 Vaag begrijp je deze instructie, omdat je weet dat je niet meer kennis kunt hebben dan die welke 

overeenkomt met je evolutie. Maar Ik verzeker jullie dat zij die Mij weten te zoeken in hun innerlijk, in de 

tempel van hun eigen ziel, spoedig een antwoord zullen krijgen op die vragen waarvoor zij al eeuwenlang 

geen verklaring hebben kunnen vinden. 
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19 Als er in de mens rebellie is tegen het geestelijke, is het niet meer dan normaal dat zijn 

kleingeestigheid niet in staat is het Oneindige te beoordelen. En hoezeer de Meester ook tot u spreekt 

over de grootheid van de Vader, de mens is niet in staat te vatten wat deze waarheid inhoudt. 

20 Ik moet u zeggen dat ik juist tot u spreek over de kennis die u van God moet hebben. Want om 

alles te vatten, om alles te doorgronden, en om het te kennen zoals je het zou willen, dat kun je niet 

bereiken. 

21 God alleen kent God echt, zegt de Meester. 

22 Mensen, wees u bewust van de diepe stilte waarmee het universum zijn Heer in dit uur begroet 

en aanbidt. Alles is ondergedompeld in liefdevolle toewijding, in sublieme contemplatie, in diepe 

aanbidding. 

23 De reden hiervan is dat alle wezens en alle geschapen dingen weten dat Ik juist nu mijn woord 

geef, hetzelfde woord dat kwam van de lippen van Jezus, aan wie de mensen en de koninkrijken der 

natuur gehoorzaamden, aan wie ongeneeslijke ziekten bezweken, en door wie de doden opstonden. 

24 In deze nacht van een geestelijk feest voor hem die zich weet voor te bereiden en te verheffen, 

hebt gij in het onzichtbare, in het onaanraakbare, de tegenwoordigheid en het bezoek van die wezens 

die gij engelen noemt. Als je werkelijk je ziel van je lichaam zou kunnen losmaken, zou je de velden, de 

steden, de huizen en de ruimte verlicht zien door de hemelse uitstraling van ontelbare wezens, 

boodschappers van Licht, Vrede en Liefde. 

25 De hemel nadert de aarde, en haar licht zoekt zowel degene die de tijd neemt om zich te 

herinneren als degene die de geestelijke waarheid vergeten is. 

26 Verheugt u, o mensen, verheugt u althans deze nacht, daar gij nog niet in staat zijt deze vrede 

voor eeuwig te bewaren. 

27 Wees blij met een natuurlijke blijdschap van hart, dat is hartelijkheid en terugkeer tot het goede. 

Ja, wees vrolijk met vreugde van geest, dat is eeuwige verlichting. 

28 "Heilige Nacht" noemen jullie deze nacht, ter herinnering aan de nacht waarin de Rabbi ter 

wereld kwam. 

29 Onder de goddelijke invloed van deze herinneringen groeien mensen naar elkaar toe, worden 

afwezigen herdacht, worden misstappen vergeven, komen families samen, bezoeken vrienden elkaar, 

worden harten vervuld van hoop. Iedereen lijkt iets verrassends te verwachten waar hij zijn vinger niet 

helemaal op kan leggen ─ de nacht dat mensen een beetje hartelijkheid in de hardheid van hun hart laten 

binnendringen, en sommigen een beetje spiritualiteit in hun materialisme laten binnendringen. Maar ik 

vraag u: denkt u dat alleen deze nacht waardig is om door mensen "heilig" genoemd te worden? Zou je 

niet, met een beetje liefde, alle nachten en dagen van je bestaan "heilig" kunnen maken, zodat je zou 

ervaren dat het leven op elk moment heilig is? 

30 Gij zegt tot Mij: "Het is de nacht die wij elk jaar herdenken, de nacht waarin Gij naar onze wereld 

kwam om ons een boodschap van liefde te brengen." Maar Ik antwoord u dat dat uur het ogenblik 

aanduidde waarop die Mens geboren werd, waarin "het Woord" mens werd, maar dat Mijn Geest toen 

even dicht bij de mensen was als Hij vroeger was geweest en nu is. 

31 Maar tenzij u een dagelijks leven leidt dat geheel gewijd is aan wet, waarheid en liefde voor 

elkaar, doe dan tenminste een poging om geestelijk verenigd te zijn op deze herdenkingsnacht. 

32 Zoekt Mij allen, komt allen tot Mij, maar komt gehoorzaam en nederig, verwachtende alles van 

de barmhartigheid uws Heeren. 

33 Laat niemand komen met eigendunk of ijdelheid, want Ik zeg jullie dat jullie Mij dierbaar zijn als 

behoeftigen en zondaars, maar als nederigen die hun vlekken wassen in het kristalwater van Mijn 

vergeving. 

34 Ach, kon je maar met Mij meegaan in de geest en van hieruit alle ellende van de mensheid zien! 

35 Als de machtigen, de rijken en zij die leven omringd door comfort bij Mij zouden willen zijn die 

nacht, zou Ik hen in de geest meenemen naar de plaatsen van pijn en armoede die zij niet willen zien. 
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36 Dan zou ik tot hen zeggen: Verlaat voor een ogenblik uw feestmaal en laat ons samen de plaatsen 

bezoeken waar uw broeders, de armen, leven. Laten we eens zien hoe zij deze gezegende nacht van 

smarten voor sommigen en van feestelijkheden voor anderen vieren. Wees niet ongerust, zou ik hun 

zeggen, ik vraag u slechts voor enkele ogenblikken, daarna zult gij tot uw feest en uw vrolijkheid kunnen 

terugkeren. Dan zou ik hen van plaats tot plaats brengen en hun een oude moeder tonen, die in de 

eenzaamheid van haar ellendig nachtelijk kamp weent om het verlies van haar kinderen, die haar hoop 

waren, en die haar door de oorlog zijn ontnomen. 

37 Deze vrouw leeft alleen van herinneringen en gebeden. Terwijl er velen zijn die bedwelmd 

worden door pleziertjes, drinkt zij de kelk van het lijden. Haar ziel wacht alleen op het uur dat ze deze 

wereld verlaat en de eeuwigheid binnengaat. Want haar hoop in de mensheid is al lang gedoofd. 

38 Daarna zou ik hun kinderen tonen die onder de mensen rondzwerven, die het leven van hun 

naasten niet eerbiedigen, die de behoeftigen niet liefhebben noch begrijpen. 

39 Ik zou willen dat deze mensen de zo diepe vragen van de kinderen horen, die in hun menselijke 

onwetendheid vragen naar de reden van zoveel onrechtvaardigheid, zoveel wreedheid, egoïsme en 

zelfzuchtigheid. 

40 Dan zou ik hen naar die plaatsen brengen waar het gesmoorde gekreun en geweeklaag van een 

zieke te horen is, die zijn lichaam heeft zien afbreken, zoals een tak afbreekt wanneer de storm hem 

teistert. Zij zijn de zieken, de verslagenen, de vergetenen. 

41 Later zou ik ervoor zorgen dat de poorten van de gevangenissen ons zouden doorlaten, zodat zij 

de duizenden mensen zouden zien die, bij gebrek aan liefde, barmhartigheid, licht, gerechtigheid en 

vrede, in de duisternis van een gevangenis zijn gevallen. 

42 En zo zou ik hun van plaats tot plaats in één beeld alle ellende en pijn laten zien die dit streven 

naar macht, hebzucht, haat, materialisme en de onverzadigbare machtshonger van de heersers met hun 

valse macht hebben teweeggebracht ─ van hen die denken dat zij machtig zijn en het toch niet zijn, en 

die niemand laten bezitten wat hem toekomt. 

43 Maar ik bel hen niet omdat ik weet dat zij mijn stem niet willen horen, hoewel die in hun geweten 

hoorbaar is. 

44 Gij echter, mensen die Mij thans hoort en die ontbering, eenzaamheid, koude en ook 

verweesdheid hebt gekend, en die daarom zo meeleeft met die mensen die uit honger en dorst om 

gerechtigheid roepen ─ komt tot Mij en samen zullen wij in de geest de zieken, de bedroefden, alle 

armen en vergetenen van de wereld bezoeken. 

45 Kom, zodat jullie kunnen zien hoe Ik Mijn mantel uitspreid en verenig met de uwe om liefdevol de 

hele mensheid te bedekken. Kom, opdat jullie Mijn geestelijke stem horen, die zegt tot hen die wenen: 

Ween niet langer, wees niet bedroefd, ontwaak tot geloof en hoop, die licht zijn op de weg van het leven. 

Voorwaar, ik zeg u, als u bidt en weer "ontwaakt" met waar geloof, zullen deze dagen van pijn voor de 

mensheid verkort worden. 

46 Ja, geliefde mensen, van hieruit, vanuit de zetel waar jullie rusten om Mij te horen, kunnen jullie 

je ziel tot Mijn woning laten naderen, zodat ze de tragedie van de mensen, haar broeders, beter kan zien, 

begrijpen en voelen. 

47 Zie je die massa's mensen die vol van gelukzaligheid zijn? Het zijn soldaten die tijdens de strijd 

een korte wapenstilstand hebben genomen om Mij enkele minuten van gebed en gedachtenis aan te 

bieden. Maar hun vreugde en gelukzaligheid is bedrieglijk. Ze eten en drinken om hun lijden te 

verlichten. Er is een grote pijn in hun hart. Zij lijden, mensen, zij lijden veel, en vooral in deze nacht, die 

voor hen een kwelling is. Elke herinnering is een steek, elke naam of gezicht die ze zien is een wond. 

48 Terwijl jij vrede hebt ondanks je moeilijkheden, terwijl jij je ouders, kinderen en vrouwen kunt 

zien, moeten zij de bitterheid verdragen dat zij hen niet kunnen omhelzen, en de angst bij de gedachte 

dat zij hen misschien nooit meer zullen zien. 
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49 Velen, velen van hen lijden terwijl zij levens verwoesten, huizen en steden verwoesten, pijn, 

verdriet en tranen zaaien, en dan menen dat zij elk recht op terugkeer naar hun familie, op vrede, naar 

de boezem van hun eigen land hebben verloren. 

50 Ik weet dat velen van hen niet schuldig zijn, zij hebben geen haat of de wil om te vernietigen in 

hun hart. Ik weet dat zij slachtoffers, slaven en werktuigen zijn van de echt kwaadwilligen. 

51 Ik alleen kan hen redden, mijn liefde alleen kan hen beschermend bedekken. In de wereld 

worden ze in de steek gelaten. 

52 Jullie, mensen die zich niet kunnen voorstellen wat deze beproeving betekent, maar die vandaag 

door Mijn woord zijn geraakt op de gevoeligste snaren van hun hart ─ zend hun jullie gedachten vol 

barmhartigheid en licht. Want waarlijk, ik zeg u, zij zullen zich gesterkt voelen en aangemoedigd, zonder 

te weten waarom, om te bidden en te hopen dat er eindelijk een einde komt aan de moorddadige oorlog 

en dat hun oren, in plaats van het dreunend gebrul van de strijd, weer die zoete woorden zullen horen 

die zeggen: "Vrede op aarde voor mensen van goede wil". 

53 Bid, mensen, en laat daardoor de wereld wachten op het licht van een nieuwe dag, dat de 

mensen zich mijn belofte herinneren ─ de belofte die spreekt van betere tijden, van vergeestelijking en 

welzijn. 

54 Ik zeg ook tegen jou: Laten we ons nu wenden tot de harten van de 

Kinderen aan en laat ons zoeken naar hen die alles missen. Overweeg hen: zij slapen, in hun dromen is 

niemand iets te verwijten, hoewel hun bed zeer hard is. 

55 Vandaag was er geen brood op de tafel, maar toch rustten zij in vertrouwen op de nieuwe dag. Zij 

hebben vodden aan, maar zij schamen zich niet, omdat zij onschuldig zijn, en zij glimlachen, hoewel hun 

lichaam geen warmte heeft. Zij zijn engelen op aarde, want hun glimlach zonder glans weerspiegelt de 

zuiverheid van de hemel. 

56 O onschuld! Bedek hen met uw beste mantel, want van hen is het koninkrijk der hemelen! 

57 Jullie noemen deze nacht allemaal "Heilige Nacht" en Ik overlaad al Mijn kinderen met een vloed 

van zegeningen. 

58 Weet dat ik van jou ben en jij bent van Mij. Gedenk dat Ik Mijn liefde aan jullie heb bewezen door 

onder jullie, het gewone volk, te leven, geboren te worden in armoede, te zwoegen tussen doornen, en 

te sterven in ontbering. 

59 Jullie kunnen niet van Mij zeggen dat Ik jullie niet versta. Want ik heb niet alleen jullie lijden 

gezien, maar ik heb het ook zelf doorleefd. 

60 Ik spreek ook tot u over de ouden ─ zij die reeds lang de lente van het leven voorbij zijn en nu de 

koude van de winter voelen. Als ze ouder worden, missen ze kracht, energie, gezondheid. Het werk 

wordt moeilijk, hun ledematen worden onhandig, en van hen wordt niet meer gevraagd mee te werken. 

61 Zo zien de ouderen zich buitengesloten van de levensstrijd van anderen, zij zien zich in de steek 

gelaten, en hun nederige harten moeten wegzinken in droefheid en ontbering, ellende, honger, 

eenzaamheid kennen. Ik spreek over hen omdat ook zij uw hulp en troost nodig hebben. Heb hen lief, 

mensen, en jullie zullen het recht hebben om aan te schuiven aan de grote tafel van het geestelijk banket 

waar Ik tot jullie zal zeggen: Gezegend zijt gij, die in navolging van de Meester, begrip hebt kunnen 

opbrengen voor allen die lijden. 

62 Begin op deze manier mededogen in jezelf te ontwikkelen. Dan zal Ik jullie handen gebruiken om 

Mijn zegeningen door te geven en nooit meer zullen jullie je ertegen verzetten dat Ik de jouwe gebruik 

om aan je broeder te geven, zodat wanneer jullie tot Mij zeggen: "Heer, alles wat van Mij is, is van U", 

jullie dit zeggen vanuit jullie hart. 

63 Als u in uw leven aan actieve liefdadigheid hebt gedaan, ga daar dan mee door. Maar zo niet, 

begin dan met de eerste hulpbehoevende die bij u aanklopt, of het nu een zieke van ziel of lichaam is, 

een verlaten hart, een weduwe, een bejaarde of een kind. 

64 Bedenk dat de werkelijk behoeftigen Jezus vertegenwoordigen, dat Hij in ieder van hen komt om 

tot u te zeggen: "Ik heb dorst", dorst dat u elkaar liefhebt. 
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65 Is het mogelijk dat de harten van de mensen niet worden geschokt bij het zien van de beelden 

van grote pijn en ellende die deze mensheid biedt? Ja, ja, het is mogelijk. Ik zie hen die geen ontberingen 

lijden met hun blik de schatten die zij bezitten strelen met meer tederheid dan de mensen, de kinderen 

van God. 

66 Geliefde mensen, jullie hebben Mij vergezeld in deze korte momenten om hen in nood te 

bezoeken. Wees gezegend voor dit. Denk niet dat ik de rijken en machtigen vergeet. Want hoewel zij Mij 

niet nodig schijnen te hebben, ken Ik hun ellende, hun lijden en ook hun ongeluk het best. Maar vandaag 

geloven ze dat ze alles hebben. Waarom dan Mij om hulp vragen, daar Ik volgens hen de Christus van de 

zieken, van de paria's, van de bedroefden ben? Zij weten niet dat het Mijn zending is hen te redden van 

valse pracht, om hen ware en eeuwige zaligheid te schenken. 

67 Weet gij wie, buiten u, mijn woord met vurigheid heeft aangehoord en haar geest heeft voelen 

beven van liefde? Het is Maria, geliefde mensen, de moederlijke Geest die leeft in de schoot van de 

Schepper, en wier binnenste altijd verenigd zal zijn met de gedachtenis van Jezus. 

68 Haar wandeling door de wereld was kort, maar langer dan de mijne omdat zij eerder kwam en 

later vertrok. Haar korte en liefdevolle woorden waren een hemelse streling. 

69 Voel haar in de geest, heb haar lief, en wend je geestelijk tot haar. Weet dat telkens wanneer u 

werken van barmhartigheid verricht, zij bij u zal zijn en haar mantel van voorspraak en moederlijke liefde 

over de lijdende en bloedende wereld zal uitspreiden, en dat u in elk van uw jammerklachten of verdriet 

een stem zult kunnen horen die u hartelijk zal antwoorden: Wees niet bang, ik ben hier, heb vertrouwen. 

70 Mensen, jullie zijn bij Mij geweest, Mijn Adem is deze gezegende nacht in jullie hart 

binnengedrongen en heeft jullie alle ontberingen doen vergeten. 

71 Bid dat het licht van uw Heiland uw gids mag zijn en u door deze stormachtige zee mag leiden die 

u vandaag doorkruist. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 203  
1 Welkom u die uw kennis wenst uit te breiden om het hoogste van uw wezen te ontdekken. 

2 Gelukkig en gezegend zullen zij zijn die helder willen zien. Maar voorwaar, ik zeg jullie: jullie 

kunnen dit niet bereiken voordat jullie je inspannen om het verband te verwijderen dat jullie ogen 

bedekt. 

3 De mens is dubbel schuldig: niet alleen omdat hij geen enkele moeite doet om het verband te 

laten vallen dat hem verhindert de hoogste leringen te kennen, maar ook omdat hij zich niet heeft 

bevrijd van de ketenen van de materie, die hem ─ in tegenstelling tot de genoegens van de ziel ─ hebben 

verleid tot de genoegens van het lichaam. Daarom heeft hij zich geknecht onder de heerschappij van de 

hartstochten en laat zijn ziel lijken op een kreupele die niets doet om beter te worden. 

4 Op alle gebieden zie ik de meerderheid van de mannen instabiel, overal ontmoet ik alleen de 

zwakke man. En waaraan is dit te danken? Aan het feit dat je niet de moed en voldoende wilskracht hebt 

om uit de vuiligheid te komen waarin je vastzit, om de traagheid te overwinnen die de banden smeedt 

die je aan de materie bindt, en dit is de oorsprong van alle ondeugden, van alle fouten. 

5 Maar de mens wil geen gebruik maken van de macht waarmee hij is begiftigd, namelijk de wil. 

6 Aan de wil, die de onbeperkte wetgever moet zijn, die de opperste leider moet worden en, 

gesteund door de rede, moet strijden ─ macht tegen macht, overheersing tegen overheersing: aan de 

ene kant de hartstochten en de begeerten, aan de andere kant de rede en de wil, totdat deze laatsten de 

strijd winnen en je kunt zeggen dat je bevrijd bent. 

Dan zullen jullie in staat zijn om de grote profeten, de grote verlichte, de "supermensen" te zijn. Dan 

zul je kunnen leven met de wilde dieren en spelen met reptielen. Want voorwaar, Ik zeg u, het zijn de 

overtredingen die u treffen, die u die kleine broeders van u doen vrezen, en dit is ook de reden waarom 

zij u aanvallen. 

Maar als je de tijd neemt om mensen te observeren, zul je ontdekken dat er mensen zijn die feller zijn 

dan tijgers en die meer gif hebben dan de cobra. 

7 Denk niet dat de profeten uit de oudheid wonderen konden verrichten omdat zij daartoe 

voorbestemd waren. Neen, het was omdat zij vochten tot zij overwinnaars waren, en ware dienaren van 

de Tempel werden. Maar voorwaar, Ik zeg u: Hij die zich het meest inspant om de waarheid te bereiken, 

is onderhevig aan overtredingen en hartstochten. 

Maar gij bezit het licht dat u verlicht, dat is de goddelijke kracht, de onsterfelijke en zuivere natuur, 

de onverwoestbare essentie die alles bezielt en de mens tot de hoogste gelukzaligheid voert. Deze 

onverwoestbare essentie is het zuivere element dat ieder mens bezit. Maar de mens heeft zichzelf 

vergiftigd met aardse genoegens, en daarom werd deze onverwoestbare substantie, deze onsterfelijke 

essentie, bedekt met het sterfelijke gewaad, en offerde zij zichzelf vrijwillig op. 

Maar door de kracht die zij bezit, zal zij geleidelijk de waardigheid van de sterfelijke mens herstellen, 

en hij zal dan verlangen naar de genoegens van de onsterfelijke vrucht, en voor altijd afzien van het 

najagen van de bedorven genoegens die de slechte vrucht schenkt. 

8 Maar wat heb je nodig om dit allemaal te bereiken? De kennis om uw kracht en energie te 

gebruiken om te werken als ware werkers van de tempel, zodat u overwinnaar zult zijn en de blinddoek 

die uw ogen bedekt, zult verwijderen, zodat u helder zult zien en geen misstap zult maken of in het 

duister zult tasten. 

9 Ik heb met u gesproken over wat u geheimen noemt. Maar je moet mijn woord grondig 

bestuderen om al het licht te zien. 

10 Ik wil dat je deze grote waarheid begrijpt, dat noch God noch de natuur geheimen heeft voor de 

mens. Het is het zwakke begrip van de Goddelijke leringen dat de mens onbekwaam heeft gemaakt om 

de ware Wet te volgen. Daarom dwaalt hij van hier naar daar, van de ene kant naar de andere, zonder 

iets te begrijpen, zonder iets te voelen, zonder te begrijpen dat God in de geest van de mens is en Zich 

altijd ten bate van hem bekend maakt. 
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11 De ware wet betekent perfectie. Wat heeft het voor zin u te vertellen dat u de ene of de andere 

godsdienst aanhangt? Wat baat het u te zeggen dat gij in God gelooft, terwijl uw werken, uw gedachten, 

het tegendeel beweren? De dag zal komen dat Ik jullie Mijn Koninkrijk der hemelen zal geven, zodat jullie 

zullen zien dat Ik in de Vader ben, en jullie in Mij, en Ik in jullie. Dit verbond zal het Verbond van Vrede 

worden genoemd. Dan zul je de wet vervullen. U zult Hem erkennen als de enige Heer, er zal geen 

voorkeur zijn van de één boven de ander, want u zult allen elkander liefhebben als één, als één wezen. 

Maar als jullie willen, als jullie de moeite willen doen, mijn geliefden, als jullie de ware 

tempeldienaars willen zijn, kunnen we dit vredesverbond vandaag nog sluiten. 

Denk niet dat je deze planeet moet verlaten om dit verbond te sluiten. Nee. Wat je nodig hebt is een 

wil. De tafel is gedekt en ik nodig u uit te gaan zitten. Kom en neem jullie plaatsen in, laat Mij jullie leiden, 

dienen. Neem met Mij het Brood der Waarheid, verlicht jezelf met de fakkel van de liefde, laat het 

verband los dat je ogen bedekt, verbreek de ketenen van de hartstochten, verlicht jezelf als kinderen van 

God, wat je bent, met het allerhoogste licht. 

Ik nodig jullie uit, kom met Mij, voeg je bij Mij in de lofzang: "Eer aan God in de hoogste, en het 

verbond van vrede zij nu gevestigd op aarde. Hallelujah, hallelujah voor de Heer." Ontvang Mijn 

weldadige dauw, Mijn voldoening. Geef uw verdrukkingen aan Mij over, geef Mij uw verdrukkingen en 

gedenk ze niet meer. Zing met mij, "Alleluia, alleluia voor de Heer." ─ Wordt niet te luidruchtig, Mijn 

geliefde, want Ik ben bij je. 

12 Als je in harmonie zou zijn met het hemelse concert, zou je niet het minste verlangen hebben om 

het vergiftigde fruit weer te eten. Je zou altijd het onsterfelijke wezen in je laten schijnen. Willen jullie 

aan tafel komen, Mijn geliefde kinderen? Het is ingesteld. Ik ben uw dienaar, ik leid u. Kom, want ik 

wacht op je. 

13 Weest niet als de Farizeeërs, die zich in de tempel, in de synagogen met bleke gezichten 

vertonen, opdat men zegt dat zij gevast hebben, en daarna hun boosaardigheid en impulsiviteit de 

teugels laten vieren. Nee, mijn geliefden, jullie moeten hetzelfde zijn in de vergaderzaal, op straat en in 

jullie huizen, altijd luider dan helder water, zodat degenen die de leer van Jezus willen aanvallen, het 

kunnen zien en zeggen dat mijn leer werkelijk goed is, omdat jullie een levende spiegel van deugd zijn in 

jullie openbare en privé-leven, omdat jullie overal liefde, waarheid en goedheid achterlaten. 

14 Op dit ogenblik kom Ik nader om Mijn volk te aanschouwen en Mijn Woord in hun hart te 

schrijven. Ik laat jullie de herinnering na van Mijn manifestatie door deze stemdragers. Als jullie 

nadenken, zullen jullie beseffen dat Ik geen moment heb gezwegen, dat Ik, het Woord, altijd tot jullie 

heb gesproken. Mijn stem, die Ik op velerlei wijze tot de mensen zend, hetzij tot hun verstand, hetzij tot 

hun geest, hetzij tot hun hart, is bemoediging, versterking, hoop, inspiratie, en soms oordeel. 

15 Ik zeg ook tegen jou: In alle tijden hebben de mensen Mij geestelijk gezocht ─ sommigen met 

meer ijver dan anderen. 

16 Want je vindt niet alles op aarde. Er is kennis en openbaring die Ik voor Mijzelf bewaar, zodat 

wanneer jullie die zoeken, jullie Mij zullen vinden. Ik heb u nooit Mijn Liefde geweigerd, Mijn 

Barmhartigheid, die zo ver ging dat Ik u zelfs datgene schonk waarvan u weet dat het niet goed voor u is, 

opdat u, wanneer u erom vroeg, uzelf van uw dwaling zou overtuigen. 

17 Deze tijd van geestelijke manifestaties en van het Goddelijk Woord is een feestmaal geweest, een 

banket, waarvoor gij zijt uitgenodigd om u te vullen met de spijzen ervan. Zij die "naakt" kwamen, 

vonden fatsoenlijke kleren om zich te bedekken. 

18 Na lange reizen en inspanningen kon je binnentreden in de schaduw van een machtige boom, 

waar je je kracht hervond en leerde de influisteringen van verleiding te verslaan die je bij elke bocht 

uitnodigen het rechte pad te verlaten. Zo, beetje bij beetje, leer je om goede discipelen te zijn. 

19 Daarom, nadat Ik u Mijn onderricht heb gegeven, vind Ik u enthousiast ─ bereid om u te blijven 

inzetten voor deze Zaak. U hebt uw verantwoordelijkheid begrepen, uw plicht, om dit Werk bekend te 

maken met de zuiverheid en de oprechtheid die er inherent aan zijn. Je beseft nu dat als je met ijver, 

volgzaamheid en liefde werkt, je veel distels en doornen van het pad van de mensen zult verwijderen. 
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Vanuit verschillende delen van de wereld hebt u deze oproep gevolgd om soldaten en discipelen te 

worden. 

20 Vandaag zijn jullie gekomen om Mij jullie trouw te tonen, Mij te volgen, Mij de vruchten van jullie 

arbeid aan te bieden, die Ik alleen ken. Ik alleen weet wie je bent geweest, wie je bent, en wie je morgen 

zult zijn. Jullie kwamen hier hongerig naar goede werken, dorstend naar liefde en om bemind te worden, 

en de Vader heeft jullie ontvangen, jullie honger gestild en jullie tot Zijn dienaren gemaakt. 

21 Toen gij mijn goddelijke liefde hadt herkend en gevoeld, hebt gij mij alles toevertrouwd, wat uw 

hart voor de wereld had gesloten en verborgen, in een uitvoerige belijdenis. Uw berouw over de 

overtredingen die u had begaan was oprecht, omdat uw ziel voordien door Mijn licht was verlicht. 

22 Ik wil dat jullie toegerust zijn om het verbond van liefde dat jullie met Mijn Godheid gesloten 

hebben te eren door jullie werken en jullie toewijding wanneer jullie Mij weer horen. Want hoewel jullie 

Mij nu ervaren als Vader, moet Ik ook tot jullie komen als Rechter. 

23 Ik wil niemand verrassen die slaapt, want dan wordt hij te laat wakker en zal hij tranen moeten 

vergieten. 

24 Nog maar drie jaar zul je dit woord kunnen horen. Het heeft je onophoudelijk onderwezen. 

Wanneer worden jullie meesters? Zul je in staat zijn mijn plaats in te nemen om de menigte te blijven 

voeden? Vandaag is mijn woord als een wake-up call, want nu is de tijd van het hoogtepunt van mijn 

woord al voor jullie aangebroken. 

25 Ik heb u benaderd opdat gij u in de geest zult verenigen, opdat gij vastbesloten zult zijn de 

zending te volbrengen en elkander als broeders zult omhelzen. 

26 Begrijp dat jullie allen gelijk zijn, dat er onder jullie geen meesters of meerderen zijn. Ik wil dat 

jullie allemaal dienaren zijn van mijn zaak. 

Zie, de geschiedenis van Mijn Woord wordt opgeschreven door hen die Ik "gouden veren" heb 

genoemd, en Ik wil niet dat de komende geslachten door deze geschriften verdeeldheid onder u 

ontdekken. Jij moet dit ook willen. Laat hun uw voorbeeld na, dat door uw werken is neergeschreven, en 

zij zullen op weg gaan, zoals gij bemoediging hebt gevonden in uw eigen broeders in het geloof. 

27 Ik ben naar beneden gekomen om iedereen te strelen, om ze te bedekken met mijn mantel. Toch 

is deze mensheid ongevoelig en doof gebleven. Ik heb tot haar gesproken door middel van wonderen, 

maar ze bleef stijfkoppig. Ik heb hen Mijn gerechtigheid doen voelen, maar zij zijn voor Mijn 

gerechtigheid gevlucht. Tot u heb Ik gesproken met woorden van liefde, opdat gij getuigen zoudt zijn, 

doch gij hebt de blijde boodschap niet overgebracht, noch hebben zij de tijd waarin zij zich bevinden, 

begrepen. Jullie hebben allemaal dezelfde kwaliteiten in de geest. Maar sommigen bereid ik voor als 

boodschappers, en anderen bereid ik voor opdat zij hen ontvangen. 

28 Ga uit als "werkers", altijd onderworpen aan mijn wil. Houdt u goed toegerust, want zo niet, dan 

zult gij met lege handen komen, ook al zijn zij door mijn Goddelijkheid gevuld. 

29 Ik heb mijn volmaakte werk in zondige handen gelegd. Maar dit is geen reden dat je het niet kan 

onthullen. Als jullie onwaardig zijn, maakt mijn liefde jullie waardig en geeft jullie de middelen om elkaar 

lief te hebben en te redden. 

30 Daar Ik machtig ben, wil Ik niet dat Mijn schepselen behoeftig zijn, en daarom leg Ik Mijn schatten 

en goederen in zondige handen, opdat zij zich op hun beurt openstellen en overvloedig aan anderen 

geven. 

31 Gezegend is hij die alles heeft kunnen doorgeven wat hij in zijn ziel heeft meegebracht. Want hij 

die trouweloos, zelfzuchtig of onwetend is geweest, heeft niet eens herkend wat hij in zich had. Weest 

gelovige mannen, opdat gij Lazarus uit de doden moogt opwekken en blinden kunt zien. 

32 Als je wilt weten welke grote waarheid mijn woord bevat, volg je het om het op de proef te 

stellen. Toch zal het niet dit zijn dat jullie op de proef stellen, maar jullie zelf. Want indien gij geen geloof 

hebt in hetgeen gij zegt of doet, welk geloof zouden dan anderen in u kunnen hebben? Jullie moeten zijn 

als een spiegel waarin jullie medemensen zichzelf kunnen zien en kunnen erkennen dat jullie mijn 

boodschappers zijn. 
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33 Volbreng uw taak en wanneer gij daarmee klaar zijt, zult gij u voor een grote gesloten poort 

bevinden die uw hand kan openen omdat zij de sleutel heeft. Achter die poort wacht ik op je. Een 

vreemde sleutel zal u niet dienen om de poort te openen, noch zult gij van de eerste naar de derde trede 

op de ladder kunnen gaan zonder eerst op de tweede te zijn geweest. Want deze zeven stappen 

betekenen het pad van spirituele perfectie, dat jullie allen moeten bewandelen. 

34 Ik maak van u allen één hart, zodat ik u als één wil en met één ideaal kan verlaten. 

35 Hij die u sinds het begin der tijden wetten en geboden heeft gegeven, opdat gij zoudt wandelen 

in gerechtigheid en verhevenheid, en de hand zoudt uitsteken naar hen die zwak zijn, spreekt op dit 

ogenblik. Doch uw vruchten zijn mager, en gij hebt u nog niet gevoed met de stof van dat brood, dat Ik u 

altijd heb aangeboden, namelijk liefde, goedheid en barmhartigheid. Jullie verbergen Mijn openbaringen 

en houden jullie gaven voor jezelf. Maar de ziel der mensen is arm en op een dag zal zij u ter 

verantwoording roepen en ik wil niet dat u de hardheid van hun oordeel voelt wanneer zij uw 

verantwoordelijkheid vernemen. Doe een inspanning, en ik zal je zaad vermenigvuldigen. 

36 Het is waar dat u een zeer zwaar kruis op uw schouders draagt, en dat verwijt, berouw en 

veroordeling op u wegen. Maar als u uw taak niet vervult, zult u uw verantwoordelijkheid veel sterker 

voelen. 

37 Nu had het Goede Nieuws zich moeten verspreiden en het aantal van mijn discipelen veel groter 

moeten zijn. Waar zijn de zieken die U genezen hebt en de zondaars die U bekeerd hebt? De missie die ik 

je geef gaat je kracht en je capaciteiten niet te boven. Uw kruis is als het mijne, het is het kruis van 

verloochening, opoffering en liefde. Wie het met waarachtig verstand opneemt, zal tot Mij komen met 

een hart dat doorboord is door het onbegrip van zijn medemensen, maar in vrede met Mij en voldaan 

door zijn werk. 

38 Boven de kerkleiders die u hier ziet, die uw broeders zijn, verheft zich Elia, die uw ziel verlicht en 

inspireert. En Maria, jullie goddelijke Moeder, stelt ook haar schepselen voor en brengt ze dichter bij Mij, 

opdat er altijd gemeenschap zal zijn tussen de Vader en het kind. Maria is je voortdurende 

Voorspreekster. In haar ogen zijn jullie allemaal kleine, tedere kinderen. Hoeveel tranen vergiet ze niet 

als haar geliefde kinderen zondigen. In werkelijkheid kent u haar liefde en haar toewijding niet en hebt u 

haar moederziel niet getroost. Mijn gerechtigheid is vele malen ingehouden door haar voorspraak. Maar 

denk niet dat er in haar een wil is die tegengesteld is aan Mij, want zij is deel van Mijn Goddelijke Geest. 

Maria belichaamt mijn tederheid en is het model van moederliefde. 

39 Iedereen die zich in deze tijd voorbereidt door gebed en goede oefening van mijn Leer, zal 

gespaard blijven van de ontketende natuurkrachten. Ik verzoek u dringend te bidden en ik geef u allen de 

kans uzelf te redden. 

Terwijl de elementen van de natuur de gelederen van de ongehoorzamen zuiveren en verkleinen, 

moet u "waakzaam en arbeidend" blijven en bidden voor uw medemens. 

40 Vele malen heb ik jullie gevraagd je te verenigen, zodat jullie één leer aan de wereld kunnen 

brengen. Want als gij u verdeelt, zullen u grote beproevingen treffen en zal uw genoegdoening groter 

zijn. Want hoewel jullie Mijn Wil en jullie moeilijke opdracht kennen, hebben jullie je toch van Mijn 

voorschriften afgekeerd. Verenig jezelf, blijf als één Geest en één Wil. Heb elkaar lief. 

41 Je bent in Mijn Aanwezigheid en je schaamt je vanwege je gebrek aan vervulling. Jullie komen 

zonder goede werken en hebben het kleed van genade verloren waarmee ik jullie versierde. Gij zijt 

ongehoorzaam geweest aan Mijn geboden en hebt Mij onvolmaaktheid toegedicht, omdat Ik u Mijn 

instructies heb gegeven door middel van een mens. U bent van mening dat de mens niet in staat is het 

Goddelijke Woord over te brengen. Maar op dit moment bewijs Ik jullie dat Mijn beslissing juist is. 

De mens bezit Mijn geest en is in staat Mij te begrijpen. Daarom heb ik hem tot stemdrager gemaakt 

en maak ik van hem gebruik om mij aan de wereld kenbaar te maken. 

42 U draagt in uw ziel een boek waarin u uw werken hebt opgeschreven tijdens de verschillende 

incarnaties die u op aarde hebt gehad. En in de tegenwoordige tijd, een tijd van oordeel, heb Ik 

sommigen gezonden om verzoening te doen en anderen om een moeilijke taak te vervullen. Ik heb u uit 
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een grote menigte mensen gekozen om een werk van zuivering, vernieuwing en geestelijke verheffing 

onder de mensheid tot stand te brengen. 

43 De wereld zal zich afvragen waarom ik jullie ongeschoolden en zondaars heb uitgekozen. Ik zeg 

het je: Het lot van alle wezens ligt in Mij. Ik bewerk jullie op dit moment om van jullie Mijn apostelen te 

maken, en met de succesvolle voltooiing zal de zuiveringstijd eindigen. 

44 Elia heeft jullie waarnemingen getraind, zodat jullie duidelijk het begin van de zesde fase zouden 

zien, het losgelaten zesde zegel, dat genade en licht heeft gebracht aan iedere ziel. 

U hebt mijn eenvoudig en begrijpelijk woord gehad, dat mysteries ophelderde, wegen opende en in 

ieder schepsel licht deed opgaan. U hebt vele profetieën in vervulling zien gaan, en in het aangezicht van 

zo'n grote beproeving bent u wakker geworden en maakt u zich gereed om mijn leer uit te oefenen. 

45 Ik verleen u de genade Mij te horen tot het jaar 1950, aan het einde waarvan Mijn stemdragers 

zullen ophouden Mijn woord uit te zenden. Aan allen vraag Ik broederschap en standvastigheid in hun 

zending, opdat zij zonder fouten mogen doorgeven en opdat Mijn leer in alle gemeenschappen dezelfde 

essentie zal hebben. Want het is één Meester die tot u spreekt. De wereld wacht op het Goede Nieuws, 

en Mijn Wil is geweest om jou uit te kiezen om die boodschap te brengen. 

46 De leiders van uw natie weten niet dat er een door Mij uitverkoren volk van geloof in is, dat bidt 

en "waakt" voor vrede en goede verstandhouding onder de mensen. Ik bereid hen voor en laat hen 

onder u komen om Mijn manifestaties en uw godsdienstoefening te waarderen. 

47 Zorg ervoor dat u mijn woorden juist interpreteert en dat u mijn geboden gehoorzaamt. Geef de 

mensen niet de vruchten van onwetendheid of fanatisme. Corrigeer uw onvolkomenheden, maak uw 

hart gevoelig, en dan zal Ik, omwille van uw gehoorzaamheid, de natuurkrachten stoppen die het leven 

en de rust van uw medemensen, en ook van uzelf, vernietigen. 

48 Voor een korte tijd geef ik je toch mijn woord. De door mij vastgestelde tijd nadert, en dan moet 

u één gezind zijn, kerkleiders en "werkers". Neem Mij als je model. Bedenk dat de Meester, om Zijn werk 

in het Tweede Tijdperk te voltooien, het Kruis heeft geleden en het op Zijn schouders naar Golgotha 

heeft gedragen. Wees nederig en aanvaard je missie. Jullie pijn bereikt Mij, en jullie tranen vermengen 

zich met de mijne ─ tranen van liefde en pijn omwille van de mensheid. 

49 Doe werken van liefde en barmhartigheid, leid de massa's met ijver en gerechtigheid, zoals mijn 

Will is. 

50 Bereidt u voor, opdat gij na het einde van het jaar 1950 mijn Leer in het hart van het volk zult 

brengen en het volk zich over alle volkeren zal verspreiden. Ik geef je moed, want na deze tijd van het 

horen van mijn woord, zal je weg hobbelig worden. Ik zegen je. 

51 Mijn vrede is met jullie op het moment dat jullie Mij verwelkomen. 

52 Ik zal u een onuitwisbare herinnering nalaten aan deze manifestatie en aan dit woord dat Ik u 

voor lange tijd heb geschonken. 

53 Mijn woord heeft u versierd, maar schep er nooit over op. Ik alleen weet wie je bent geweest, wie 

je bent, en wie je zult zijn. Zij die aankwamen met honger en dorst in hun ziel, bevredigden hun 

verlangen toen zij Mijn Woord hoorden, en heden zijn zij Mijn dienaren. Deze dienaren zijn de discipelen 

aan wie ik het licht van het zesde zegel heb laten zien. 

54 Op deze dag komen jullie samen uit verschillende streken omdat mijn stem overal werd gehoord 

en jullie opriep om samen te komen. 

55 Ik ben niet gekomen om je te veroordelen of je verantwoordelijk te houden. Uw geweten en uw 

intuïtie zullen u het best vertellen wat uw verantwoordelijkheid en de waarde van uw werken zijn. 

56 Denk niet dat alleen jij van mij houdt. Op alle wegen van de wereld zijn er die Mij zoeken, Mij 

volgen en Mij liefhebben. Maar toch wil Ik dat jullie je scholen in Mijn onderricht en zo een voorbeeld zijn 

voor hen die Mij onvolmaakt of ontrouw liefhebben. Voorwaar, Ik zeg u: in alle mensen zijn de gaven van 

profetie, ingeving en het (innerlijke) woord verdeeld. 
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57 Slaap niet, want het is slechts drie jaar totdat jullie Mij niet meer in deze vorm horen. Wanneer 

zullen jullie leraren zijn van deze leer? 

58 Ik heb u vandaag verenigd om u op te roepen te ontwaken, opdat u zich zult verenigen in het 

begrip van ware geestelijke liefde en zult begrijpen dat er volgens Mijn Wil noch meesters noch 

ondergeschikten onder u zullen zijn. Mijn woord zal opgeschreven blijven. Maar onthoud dat het niet 

mijn wil is dat jouw onvolkomenheden in dit boek worden geschreven. 

59 Wilt u de geschiedenis van uw overtredingen achterlaten als een slecht voorbeeld voor 

toekomstige generaties? 

60 Mijn Werk is heilig, is Goddelijk, en toch heb Ik het in zondige handen gelegd, want als zondaars 

zich geliefd, geëerd en vergeven voelen door hun Heer, zijn zij het die Mij volgen met de grootste liefde, 

trouw en onthechting. 

61 Ook, waar zijn de rechtvaardigen van deze aarde? 

62 Tot u, leerlingen, zeg Ik: Gebruik al uw goede wil van uw kant, opdat Ik u volmaakt moge 

achterlaten door Mijn onderricht. 

63 Twijfel niet aan jezelf omdat je onhandig bent, want ik kan zelfs de rotsen laten spreken. 

64 Op jullie wegen, in jullie levens, is er een ladder die begint bij de mens en eindigt bij God. Wandel 

er stap voor stap op, totdat u de boezem van uw Vader zelf bereikt, wanneer uw ziel de hoogste graad 

van volmaaktheid heeft bereikt. 

65 Elia is als een vuurtoren die je weg verlicht in deze tijd. Hij sterkt u in de beproevingen en kondigt 

u de toekomende aan. 

66 Gezegend zijn de "werkers" die op deze ogenblikken, geleid door hun geest, mijn woord horen. 

Want zij zijn het die gezondheid, vrede en vreugde op hun weg hebben weten te zaaien. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 204  
1 Ik ontvang jullie, mensen. De poorten van mijn Koninkrijk openen zich om u te verwelkomen en 

mijn liefde over u uit te storten. Ik geef u op dit ogenblik wat gij nodig hebt, naar gelang het geloof van 

sommigen en de nood van anderen. 

2 Ik zoek het heiligdom van je hart, Ik geef je het licht van de waarheid, dat het licht van de liefde 

is, waarvan de krachtige kracht de schepping beweegt en alles daarin op orde houdt, in harmonie, in 

evenwicht. Daarom leer ik jullie lief te hebben, zodat jullie het geheim van het leven kennen. Wees 

vrijgevig, opdat uw liefde zal zijn als een lied dat het hart van de bedroefden verblijdt. 

3 Het ligt in uw handen om uw missie te herkennen en te vervullen. Uw bestemming is de ziel te 

laten zegevieren over elke ellende en zonde, uw hele wezen te verheffen, uzelf te veredelen en u 

waardig te maken. Ik wil dat jullie je lichaam beheersen zonder geweld, dat jullie dat doen met wijsheid 

en tegelijk met barmhartigheid. Als de mensen, in plaats van mijn wetten te bediscussiëren, ze in 

liefdevolle gehoorzaamheid naleven, zullen zij van deze wereld een paradijs maken zoals dat wat de 

eerste mensen genoten in hun onschuld en gehoorzaamheid, voordat zij het bezoedelden met onzuivere 

gedachten en daden. 

4 Als de mens zou leven volgens de wil van de Hemelse Vader, zou deze wereld een vallei zijn van 

materiële voordelen en geestelijke verheffing. Hij zou niet klagen over de tegenslagen van de 

natuurkrachten, want hij zou in harmonie met hen en met alle schepselen leven. Het zou een goddelijk 

concert zijn waarin ieder mens een noot zou zijn. Maar de mens leeft niet in harmonie met de goddelijke 

wetten, en daarom is hij een gevangene van pijn geworden, een slaaf van zichzelf. 

De mens sleept ketenen achter zich aan, lijdt, vergiet tranen en wanhoopt zonder te beseffen dat hij dit 

alles aan zichzelf te danken heeft. Als hij zou begrijpen dat er geen traan is die niet gerechtvaardigd is, 

zou hij spoedig zijn verlossing bereiken. 

5 Voorwaar, ik zeg u: de redding van al het kwaad dat de mensheid treft, ligt in de handen van de 

mens. Hij kan zijn eigen dokter zijn. Daarom zeg Ik jullie dat jullie ziel tot Mij zal opstijgen als jullie de weg 

gaan die het geweten jullie voorschrijft. 

6 Waarvoor wilt gij dit leven, als het niet is voor het welzijn van uw ziel, die tot de eeuwigheid 

behoort? U bent gekomen naar deze wereld van ziekten, van tranen, van pijn, en u wilt niet weten dat u 

uw leven zou kunnen veranderen met een beetje goedheid. 

7 Hij die Mij waarlijk liefheeft, zal de wijze zijn die eerst de wereld en dan het gehele heelal 

omhelst. Zie de liefde van je God gemanifesteerd in de hele schepping. Wijze daden, volmaakt woord, is 

de sleutel tot het Koninkrijk der Hemelen. De liefde die het hart van het universum is, zal je bestaan 

verheffen tot de dialoog van alle wezens door middel van gedachten is bereikt. 

8 Mensen: Het jaar heeft 365 dagen, maar hoeveel werken van barmhartigheid, van liefde, doen 

jullie daarin? Waarom zeggen jullie Mij dat jullie Mij liefhebben, terwijl jullie niets doen voor jullie 

medemensen in nood? Als ik je zeg dat ik van je hou, bewijs ik dat met ware werken. 

De mensen beweren Christus lief te hebben en toch kwetsen zij Mij op ieder ogenblik, veroordelen 

Mij, vernietigen in zichzelf Mijn gedachtenis en Mijn voorbeeld en weigeren Mijn handelwijze te volgen. 

Denkt u niet dat dit alles neerkomt op een doornenkroon en een nieuwe kruisiging? Als Ik de zieken, de 

bedroefden, de armen, de gevangenen geestelijk bijsta, waarom hebben jullie Mij daar dan niet 

vergezeld? Waarom ontzegt gij een weinig barmhartigheid aan hen die u vragen? Besef waarom Ik jullie 

gezegd heb dat jullie Mij weer gekruisigd hebben. Want wie de liefde verloochent, verloochent Mij. 

9 Ik heb jullie gezegd dat jullie als kinderen van God moeten handelen zoals Hij. Waarom helpt u 

niet om de schepping van de Vader te verfraaien met uw eigen geestelijke, morele of spirituele creaties? 

10 De ware dienaar van God is degene die de balsem van de liefde aan de mensen toedient, die de 

barmhartigheid uitoefent die ingegeven is door een innig medelijden. 

11 Mijn pijn door jou veroorzaakt duurt al lang, en deze pijn komt door jouw gebrek aan begrip en 

jouw gebrek aan liefde. 



U 204 

190 

12 In deze Derde Tijd, keer ik terug om liefdevol die zin te herhalen: "Heb elkander lief." 

13 Mensen, maak jezelf klaar om mijn genezende balsem te ontvangen. Iedereen die ontvankelijk is 

zal worden genezen, iedereen die zwak is zal worden versterkt. Concentreer je hart, hef je ziel naar Mij 

en hoop. Ik zal je meer geven dan wat je gedacht hebt. Ontvang in stilte, want in stilte geef ik u. Ik ben de 

Zon van jullie hoop, geliefde schapen. Maar net zoals ik aan jou geef, geef jij ook. wees niet bekrompen. 

Als je geeft, denk dan niet aan wat je van je kinderen afneemt. Want als wat jij geeft moeilijk voor je is, is 

het beter dat je het niet doet. 

14 Veroordeel niet het leven van uw medemensen, want dan bevlekt gij niet alleen uw lippen, maar 

ook uw hart. U moet echter bereid zijn elke handeling te veroordelen en te luisteren naar het dictaat van 

uw geweten. 

15 Leid een zuiverder leven, en als je dan dichter bij harmonie komt met al Gods kinderen, zul je de 

vrede beginnen te voelen waarnaar je zo verlangt. 

16 In waarheid zegt de Meester u: Vanaf deze morgendevotie is de vergelijking met de drie tijden 

werkelijkheid geworden, symbolisch voor de drie jaren waarin Ik u nog mijn woord zal geven. Daarom zal 

mijn onderricht diepgaander zijn nu mijn licht uw begrip heeft geopend en tot uw ziel is doorgedrongen. 

17 U bent niet langer het volk van het Eerste Tijdperk, dat in zijn primitieve staat geen volledige 

kennis had van een geestelijke wet om hen te leiden. Het was noodzakelijk dat de gezonden profeten van 

de Vader getuigden van het bestaan van God. Zij spraken allen over één en hetzelfde Goddelijke Wezen, 

en zo begon zich in de mensheid een geloof in de levende en ware God te vormen. Abraham met zijn 

liefde voor zijn Heer, Jakob met zijn standvastigheid in beproevingen, en Mozes met zijn ingevingen en 

de Wet, bevestigden en vermeerderden de kennis van God bij de mensen. 

18 Die mannen waren de pioniers van een tijdperk, zoals u dat van een ander moet zijn, het tijdperk 

van de vergeestelijking. 

19 In dit jaar 1948, dat het Eerste Tijdperk vertegenwoordigt, zul je in mijn woord veel leringen leren 

kennen die betrekking hebben op dat tijdperk. U zult de betekenis kennen van de geschiedenis van 

Israël, dat niet het enige volk is geweest dat in het Eerste Tijdperk is gered en in het Tweede Tijdperk 

geestelijk is verlost. Dat volk van geloof vind je in het hart van alle rassen. Israël kun je ook ontdekken in 

alle religieuze gemeenschappen; want dat volk is uitgekozen als een instrument om een voorbeeld en 

een les te geven aan de hele mensheid. Daarom zeg Ik u, dat de geschiedenis van Israël, waartoe gij 

geestelijk behoort, door allen moet worden gekend, want daarin zijn de grote openbaringen vervat, die 

Ik aan de eersten heb gegeven. 

20 Het zal u verbazen in die tijd zulke grote geesten aan te treffen als Abraham, die zijn Heer met 

zuivere liefde liefhad, meer dan al het geschapene. Denk na over het leven en de werken van die man, en 

je zult ontdekken dat zijn geloof, zijn kracht, zijn volgzaamheid en zijn liefde de ware wortel zijn van de 

Israëlitische boom. 

21 In die tijd waren er afgodische en heidense volkeren die de natuurkrachten als goden vereerden, 

aan wie zij onzuivere culten opdroegen. Toen verscheen Abraham en maakte de ingeving bekend die hij 

van zijn Heer had ontvangen, namelijk licht van waarheid en gerechtigheid. Maar het volk, hardvochtig 

en ongelovig als het was, onderwierp de aartsvader aan een proces. Hij ontkwam aan alle strikken en 

vervolgingen en bekeerde hen tot de leer van het goede, totdat hij hen ertoe bracht de God van 

Abraham te erkennen als de onzichtbare maar levende God van alle tijden. 

22 Zie hoe lang deze geestelijke gevechten al onder de mensen bestaan. Maar realiseer je dat na hen 

het licht van de waarheid altijd heeft geschenen. 

23 Begrijp dat Ik uw leven niet moeilijk maak door Mijn woord, maar uw aanbidding en daden van 

aanbidding vereenvoudig. Ik leer jullie dat het niet nodig is de goederen van de wereld te versmaden of 

je plichten te verwaarlozen om Mij welgevallig te zijn. Zolang je in het lichaam bent, ben je onderhevig 

aan menselijke behoeften. Maar ik leer jullie ook dat jullie zelf gebruiken wat van de aarde komt, met 

inachtneming van een wet, voor het welzijn van jullie ziel. Als je zo leeft, zul je mijn wet vervullen. 



U 204 

191 

24 Reeds in het Eerste Tijdperk gaf Ik u een geestelijke herder om u te leiden, die tegelijk de 

voorloper was van Mijn komst onder Mijn volk. Jullie hadden deze lessen niet volledig begrepen, en uit 

onwetendheid vielen jullie in valse culten, waarbij jullie de natuurkrachten of het Gouden Kalf aanbaden. 

25 De God der Waarheid heeft Zich altijd geopenbaard in uw bestaan, of Ik u nu overlaad met 

rijkdommen, licht in uw intelligentie laat schijnen, of u het vermogen geef om te heersen in de wereld. 

26 In het verleden waren jullie meesters, jullie leefden in overvloed, maar jullie hebben je egoïsme 

en ijdelheid ertoe gebracht om van het gewone volk dienaren en slaven te maken. Doch Ik heb u 

vergeven, Ik ben gekomen als een Vader en heb hem hersteld die gevallen was en allen gezegend. Ik ben 

uw dienaar voor u geweest, en Ik heb u alles geschonken wat gij Mij hebt gevraagd. Maar Ik heb geduldig 

gewacht op het uur waarop jullie de zending gaan vervullen die Ik jullie vanaf het begin der tijden heb 

toevertrouwd. 

27 Ik ben gerechtigheid. Toch straf ik je niet. Want Ik heb jullie niet eens ter verantwoording 

geroepen omdat jullie Mij gekruisigd hebben. Daarom hebben uw ontberingen en lijden slechts tot doel 

u te zuiveren. Het is jullie ongehoorzaamheid aan Mijn Wet die voor jullie de zuivering, het herstel, het 

herstel in de oorspronkelijke staat van geestelijke zuiverheid noodzakelijk maakt. Maar je bent op de 

zekere weg van vooruitgang en verlossing van de ziel. 

Maar u moet zich bewust zijn van uw missie en van de tijd waarin u leeft. Want als je aan je geweten 

vraagt wat je voor het welzijn van de mensheid hebt gedaan, of mijn Wet al bekend is in de wereld, en of 

mijn Werk is gevorderd, dan zal het je zeggen: nee. 

28 Nu Ik tot jullie spreek, raken jullie gewend aan Mijn woord. Besef dat Ik, om geloof te vinden, 

eenvoudige en ongeschoolde harten heb uitgekozen om Mijzelf bekend te maken door hun bemiddeling. 

Niettemin hebt gij getwijfeld en zijt zelfs gaan geloven dat het de mens is die tot u spreekt. Daarom heb 

Ik jullie toegestaan de mensen te onderzoeken door wie Ik Mijzelf openbaar, in hun normale toestand, 

zonder vervoering, zodat jullie je kunnen overtuigen van hun onwetendheid en hun ongeletterdheid. 

Ik heb u geleerd nederig te zijn en barmhartig, Ik heb u voorbereid en de bevelen onder mijn volk 

verdeeld. Maar velen van hen die ze reeds hebben ontvangen, zijn zelfingenomen geworden, maken 

zichzelf tot meesters en willen de eerste zijn. 

29 Ik alleen ben de eerste, maar ik verneder u niet, noch maak ik u tot mijn slaven, maar ik leg u alles 

in handen wat u ontbreekt. Ik ben de Vader en ik kan niet onverschillig zijn voor jullie lijden. Ik ben God 

en ik kan je niet in de duisternis achterlaten. Daarom openbaar Ik Mijzelf aan jullie, opdat jullie Mij zullen 

herkennen en weten met wie jullie zijn en wie jullie horen. 

30 U hebt geen voorbeeld van eenheid gegeven, en daarom ziet u het gebrek aan broederschap en 

harmonie tussen de kerken en sekten, wier ruzies en onenigheden het verlangen naar superioriteit 

voeden, en die zich opmaken voor een nieuwe "strijd". 

31 Je bent nog niet in staat geweest om mijn wet te vervullen. Dit pad is vol licht, maar vele malen 

heb je in duisternis gelopen. Jullie ontvangen voortdurend de liefde van de Meester, en toch wakkeren 

jullie vijandigheden aan. U wordt voortdurend onderricht gegeven over zedelijkheid en deugdzaamheid, 

maar toch zijn er slechte daden en gedachten onder u. Daarom bespotten zij die het laatst gekomen zijn, 

omdat zij onoprechtheid in mijn discipelen zien. Evenmin geloven de wetenschappers, wanneer zij mijn 

manifestaties bijwonen, in de manifestatie van mijn universele straal door het menselijke 

begripsvermogen. U moet grote bewijzen van macht geven door Lazarus uit het graf op te wekken, door 

blinden het gezicht terug te geven, en lammen de mobiliteit, al die bewijzen die de mens moet zien om 

te geloven in mijn komst onder u in deze tijd. 

32 Het is uw lichaam dat een hinderpaal blijkt te zijn voor de ziel om haar taak te volbrengen en dat 

zich verzet tegen Mijn wil. Maar Ik heb uw ziel voorzien van een zwaard, opdat zij in de strijd met de 

hartstochten van haar eigen lichaam de overwinning zal behalen en verdienste zal verwerven, daar het 

onwillige lichaam van de ziel dient als een boetedoening of toetssteen. 

33 Daarom ben ik gekomen om u te helpen. Ik ben jullie Verlosser en Ik bied jullie de mogelijkheid 

om het "Beloofde Land" te kennen en er te vertoeven. 
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34 Maak gebruik van de tijd die ik je gegeven heb. Je weet niet op welk uur ik je roep. Bevrijdt u van 

het materialisme, beoefent actieve naastenliefde, weest ware apostelen, en Ik zal door uw bemiddeling 

aan de mensen de kracht van de goddelijke barmhartigheid openbaren. 

35 Grote beproevingen wachten op u. Bereid je voor! Ik wil niet, dat gij morgen zegt, dat gij niet 

onderwezen zijt, noch wil ik u zien ontaarden of in nood verkeren, hoewel gij over een onmetelijke 

macht beschikt. Ik, die u zoveel liefde heb geschonken, die u heb doen genieten van spijs en wijn aan Zijn 

feestmaal, wil u daarna niet zien slepen met ketenen van ellende en lijden achter u aan. 

36 Als jullie je missie niet volbrengen, bereiden jullie een pijnlijke toekomst voor jezelf, en in plaats 

van de eersten te zijn, zullen jullie je de laatsten voelen. Je zult je geliefden zien sterven, je zult je 

dagelijks brood schaars zien worden. Oorlog zal jullie geliefde wezens wegrukken, en deze aarde die Ik 

heb verkozen te sieren met Mijn licht en Mijn vrede, zullen jullie bezoedeld zien met onschuldig bloed. U 

zult het vreemde juk voelen, u zult hun slaven zijn, en u zult ver van het ware pad verwijderd zijn. Dan zul 

je mijn stem niet meer horen. 

37 Ik, de Schepper, dwing jullie niet, noch leg Ik jullie mijn wet op. Ik kom naar beneden om u te 

vragen te gehoorzamen en u te vernederen. 

38 Vrede zij met u, mensen, wanneer u mijn woord met goede wil hoort. 

39 Ik ben de goddelijke Tuinman die de tuinen van jullie harten verzorgt en ze bewatert met hemels 

water en Ik heb een druppel goddelijke liefde uitgestort over de bitterheid van de aarde die zo groot is. Ik 

toon jullie de weg die leidt naar het Rijk van de Vader ─ een weg waarop jullie nooit een einde zullen 

vinden, maar waarop jullie altijd vooruitgang zullen boeken en nieuwe heerlijkheden zullen kennen. 

40 Vandaag is mijn woord je aan het vermalen en je vorm aan het geven. Ik werk aan de innerlijke 

mens, de ziel. Leer jezelf te vormen en jezelf mooie vormen te geven. Ik zal je werk zegenen, zodat je 

daarna de verwezenlijking van je grote missie in deze wereld kunt voltooien. 

41 Ik ben jullie Meester, maar beschouw Mij niet als gescheiden van de Vader, want Ik ben de Vader. 

Er is geen verschil tussen de Zoon en de Heilige Geest, want de Heilige Geest is Eén, en dat ben Ik. Erken 

in Mijn openbaringen van alle tijden één God, die Zichzelf aan jullie heeft getoond door vele en 

verschillende leringen ─ als één boek met vele bladzijden, met vele lessen van liefde. 

42 Heiligt mijn naam door uw werken en gij zult het licht in u vinden dat u zal bevrijden uit de 

duisternis van onwetendheid en zonde. 

43 Zijn jullie het eens, mensen, met hoe jullie waren voordat jullie gevormd werden door mijn 

woord? Herinnert u zich dat u in het verleden in staat was tot vele daden die u nu niet meer doet? Je 

kunt je leven van nu niet vergelijken met je vorige leven. In het verleden waren jullie eenzame zwervers 

die hun pad aflegden zonder een licht om het bestaan te verlichten en er hoop in te ontketenen. 

Vandaag zijn jullie leerlingen van Jezus, in wiens bron van liefde jullie je dorst hebben gelest en je 

wonden gewassen. Mijn liefde trekt de doornen uit die in je zijn, en als je kruis spijkers heeft, zal ik die er 

ook uittrekken. 

44 Ik ben het licht van deze wereld en van alle werelden. Ik wil dat jullie je bekleden met dit licht. 

Mijn woord is genezende balsem, genees jezelf ermee als je het hoort. Waarom ben je ziek, lijdend en 

huilend als je God in je hebt? Onderzoek uzelf en corrigeer alles wat gecorrigeerd moet worden. Zuiver 

alles wat gezuiverd moet worden. Ik zei je, "Reinig het schip van binnen en van buiten." Dat wil zeggen, 

dat je innerlijke wezen in wil en inspiratie is met je fysieke of menselijke deel. 

45 Ik vorm jullie innerlijk leven, dat wat jullie voor de mensen verbergen, dat wat voor anderen 

onzichtbaar is, maar wat jullie voor Mij niet kunnen verbergen. Vorm uw uiterlijk zo dat de zichtbare kant 

een getrouwe afspiegeling is van uw ziel. Dan zullen uw daden oprecht en waar zijn. Dat is de 

dat mensen de wereld maar één gezicht laten zien, terwijl ze het andere verbergen. 

46 Heb je je wonden al onderzocht, heb je ze behandeld met de balsem die ik je heb gegeven? Als je 

twijfelt aan de doeltreffendheid van mijn balsem, behandel ze dan opnieuw. Maar als jullie geloven, doe 

dan afstand van het middel en jullie zullen zien hoe Mijn Liefde hen geneest en wanneer jullie hen 

zoeken, zullen zij er niet meer zijn. 
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Anderen zal ik toestaan hun gezondheid te vinden in geloof, in gebed, door de kracht van het denken. 

Er zullen massa's geestelijke wezens komen die hun macht en hun kracht zullen bundelen, jullie zullen 

behandelen en genezen. 

47 De spiritualist zegt, "Hoe mooi is het leven!" De niet-ingewijde, de materialist zegt: "Hoe bitter, 

hoe droevig en hoe somber is het leven!" ─ De mens zonder innerlijke verheffing struikelt over alles, alles 

doet hem pijn. De innerlijk verhevene merkt de tegenslagen van het pad niet eens op. Wanneer de 

hoogmoedigen met anderen omgaan, prijzen zij hun deugden of verontschuldigen hun fouten. Nooit 

veroordelen ze. De laagmoedigen daarentegen veroordelen, belasteren, maken de fouten van anderen 

openbaar en scheppen er genoegen in. 

48 Aan hen die veroordelen en zich mengen in de zaken van hun medemensen, vraag ik: Denkt gij 

dat uw last van zonde te licht is, daar gij die wilt verzwaren door die van anderen? Als gij u niet van uw 

eigen last kunt ontdoen, waarom voegt gij er dan die van anderen aan toe? Waarom belast gij u liever 

met vuil en last dan in uw medemensen geestelijke waarden te zoeken die u zullen verrijken? 

49 "In het huis van mijn Vader zijn vele woningen, maar zij die in de hoge geestelijke gewesten 

wonen, helpen de mensen om zich van hun lasten te bevrijden, of helpen hen om ze te dragen, zonder 

hen te veroordelen, of zich te verkneukelen over hun ellende. 

50 Ik heb je de ene dag zien lasteren en de andere dag berouw zien tonen. Ik heb gezien dat je mijn 

verkondiging ontkent, en dan getuigt van de waarheid. Ik heb je de ene dag zien lasteren, en de volgende 

dag degene verdedigen die je lasterde. Het is goed voor u om uw fouten te verbeteren, maar het zou 

beter voor u zijn als u niet weer in het kwade zou vervallen, zodat u niets te verbeteren zou hebben. 

Ik zag u op die dag een geschenk van liefde geven aan degene die het niet nodig had, en ik zag u het 

ontzeggen aan de werkelijk armen. Toch beschuldig of veroordeel ik je niet. Ik verlicht jullie door het licht 

van Mijn onderricht, zodat jullie niet meer zondigen. Maar Ik zeg u ook, dat Ik u soms hulpvaardig, 

edelmoedig, liefdadig en barmhartig heb gezien, en dat deze verdiensten Mij altijd zijn opgevallen en 

toegerekend. Maar in je hart moet er al meer tarwe dan onkruid zijn. 

51 Bid niet door uw lippen mechanisch te bewegen, zonder in uw hart en ziel het verlangen te 

voelen om innerlijk op te staan. Bidt op gevoel zonder te spreken. Zo gemakkelijk als in het verleden u 

valse geloften aflegde en onnodige eden aflegde, zo gemakkelijk moet u nu de waarheid spreken. 

52 Neem niets vreemds mee. Hij die wegneemt wat vreemd is, moet het met pijn en schaamte 

teruggeven. Ik verraad niemand, maar Ik wil dat iedereen luistert naar het deel van Mijn woorden dat op 

hem van toepassing is. 

53 Ik zal u niet beschuldigen of u ter verantwoording roepen voor wat u deed toen u nog in de 

duisternis van onwetendheid, onvolwassenheid en materialisatie wandelde. Maar indien gij heden, met 

volle kennis van wat Mijn Wet is, volhardt in wat verboden is, in wat oneerlijk is, zult gij u voor uw daden 

moeten verantwoorden voor God, die Zich onverbiddelijk jegens u zal tonen in uw eigen geweten. 

54 Jullie zijn allemaal Mijn zaad, en de Meester zal het oogsten. Als onkruid ontspruit tussen het 

goede zaad, aanvaard ik ook dat met liefde, om het te veranderen in gouden tarwe. Ik zie in harten 

onkruid, vuil, misdaden, vijandelijkheden opkomen, en toch aanvaard ik u en heb ik u lief. Ik streel dit 

zaad en zuiver het tot het glanst als tarwe in de zon. 

55 Denk je dat de kracht van mijn liefde niet in staat is om je te verlossen? Nadat ik u gezuiverd heb, 

zal ik u zaaien in mijn tuin, waar u nieuwe bloemen en nieuwe vruchten zult dragen. Mijn Goddelijke 

Werk omvat de taak om je waardig te maken. 

56 Mijn liefde zegent u, vergeeft u, en maakt u waardig mijn woord te horen. 

57 Mijn woord is de weg. Ik onderwees u Mijn wet vanaf de vroegste tijden, opdat uw schreden 

altijd zouden blijven gaan op het pad van goedheid en rechtvaardigheid. 

58 Deze leer is dezelfde als die welke Ik jullie in het verleden gaf ─ de leer van de liefde. 

59 Uw geestelijke ziel is het kind van de volmaakte liefde van de Schepper. Uw hart, dat orgaan dat u 

bezit en waarin gevoelens hun wortels hebben, is een symbool van de liefde. 
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60 Daarom, geef liefde, want de mensen hebben er grote behoefte aan. Er is honger in de harten 

van de mensen, geestelijke atrofie, verlangen naar leven. 

61 Daar jullie scharen hier, die Mij gehoord hebben, gesterkt en gevoed zijn door het Brood des 

Levens, kunnen jullie voeding geven aan zielen en vermoeide harten. 

62 Waar je een verkeerd geloof of een verkeerd idee vindt, zul je mijn licht brengen. Maar nooit zult 

u mijn leer met geweld opdringen. Maak nooit onderscheid tussen de rijken en de behoeftigen om hen 

verschillend te behandelen, dan zult gij op de bodem van hun lijden een broeder van de mens zien die 

gevallen is en zucht. Omdat je hart geraakt is door die pijn, zul je een manier zoeken om die te verlichten. 

Je medeleven zal de blootgestelde bedekken. U zult rust geven aan hem die geen rust heeft. Je zult zijn 

als een ster op het pad van hem die verloren loopt in de duisternis. Als je je taak zo vervult, zul je het 

waardig zijn dat ik je "Meester" noem. 

63 Mijn leer vereist niet de oprichting van plaatsen van samenkomst om nieuwe scharen te 

verzamelen. 

Mijn wil is dat men de universele tempel bouwt, die gebouwd wordt door de harten. 

64 Volg het voorbeeld dat Jezus u gaf in de Tweede Eeuw, die geen aula's uitkoos om zijn woord te 

verkondigen, maar de gangen opzocht als een passende plaats voor zijn leringen en gelijkenissen. 

65 Maar hij die de vergaderzalen zou gebruiken om een zaak te maken van de onwetendheid of de 

pijn van de mensen, zal mijn licht niet genieten, noch mag hij zich een spiritualist noemen. 

66 Je zult moeten vechten, en de plaats voor je gevecht zal overal zijn ─ zowel thuis als op je fysieke 

werk of onderweg. 

67 Daar zult gij u op het gepaste ogenblik voorbereiden en onder mijn bezieling spreken, zonder dat 

degene die u hoort, weet wie door zijn geweten tot hem gesproken heeft. 

68 Verwacht niet dat mensen hun gewoonten van het ene op het andere moment vergeten. Wees 

ook niet verbaasd als iemand je misleid noemt. Mijn onderricht in het Tweede Tijdperk kwam ook op 

velen over als een dwaling, maar naderhand werd het aanvaard als de opperste waarheid. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 205  
1 Neem de essentie van mijn onderwijs woord in u op, laat uw ziel stil worden, stil de geest en het 

hart. 

2 Benader Mij op zo'n manier dat je je opgenomen voelt in de vrede van je Meester. 

3 Zoals gij nabij zijt gekomen, zo zult gij uw broeders en zusters uit verre landen zien naderen, 

omdat zij allen naar het licht van deze boodschap verlangen. 

4 Aan allen zal ik de eerste lessen geven die hen zullen voorbereiden om later de leringen voor de 

ziel te begrijpen. 

5 Denk na over het woord, kijk goed naar elke zin, en zoek altijd naar de betekenis, de essentie van 

mijn Leer. Begrijpt dat jullie, mensen, je aan mijn wetten moeten houden, en niet dat mijn wet zich moet 

aanpassen aan jullie ideeën en jullie gemak. 

6 Als Ik jullie zou toestaan Mijn Leer op je leven toe te passen volgens jullie wil en niet de Mijne, 

waarlijk, Ik zeg jullie, dan zouden jullie nooit de weg vinden uit jullie geestelijke stagnatie, en dan zouden 

jullie je ziel nooit haar ontwikkeling, haar ontplooiing en haar volmaaktheid toestaan. 

7 Daar zie je mensen die traag zijn geworden in hun godsdienst, die geen stap meer zetten naar het 

licht, omdat zij zich niet hebben onderworpen aan wat de goddelijke wet gebiedt, maar hebben getracht 

de wet aan hun wil te onderwerpen door haar te vullen met mythen en ketterijen. 

8 Het is voor vele mensen van deze tijd noodzakelijk geweest zich van alle godsdienst los te maken 

om Mij met de geest te zoeken en al die kwaliteiten, gaven en bekwaamheden te kunnen ontwikkelen, 

die zij in het diepst van hun wezen aanvoelen. 

9 Zij zijn het die in staat zijn geweest de boodschappen te ontvangen die tot hen spreken over het 

eeuwige leven. 

10 Ik moest jullie afleiden van de verschillende wegen die jullie namen om jullie op deze weg te 

brengen waar Mijn openbaringen schijnen en Mijn boodschappen weerklinken. Want ik wil dat jullie 

behoren tot hen die het leven beschouwen vanuit een grotere hoogte van geestelijke verheffing. 

11 Wat is het lichaam zonder de ziel? Een federatie van onzuivere cellen. De ziel is het leven van het 

lichaam, maar het ene zowel als het andere komt van God. 

12 Heb je ooit gedacht dat, aangezien alles uit God voortkomt, Hij in jou is? Maar waarom is Hij in 

jou en met welk doel? Is het om daar te blijven zonder zich te openbaren? Dan zou Hij God niet zijn, want 

Hij verschijnt, spreekt, verlicht, maakt Zich voelbaar en openbaart Zich overal. Denk dus niet dat God in u 

verborgen wil blijven zonder u Zijn boodschap te geven. Denk niet dat Hij in jou kan zijn zonder ideeën. 

Weet dat God zich ten volle door jou wil openbaren. 

13 Zou je me kunnen antwoorden als ik je vroeg waarom God in je is? Waarom, hoewel Hij alles is, is 

Hij in wat jullie de ziel noemen, in dat deel van je wezen? Waarom wil Hij dat jij een gewillig instrument 

bent van Zijn openbaring? Tot nu toe kunnen jullie Mij niet antwoorden, discipelen, omdat niemand jullie 

tot innerlijke bezinning heeft gebracht. Daarom weet gij niet op welke wijze gij de Vader openbaart, en 

waarom gij Hem uitdrukt door uw werken. Maar als gij u met liefde wijdt aan de studie en beoefening 

van mijn Leer, twijfel er niet aan dat gij spoedig in staat zult zijn deze en andere nog diepzinniger vragen 

te beantwoorden. En als je eenmaal het licht van deze kennis hebt bereikt, zul je in waarheid weten 

waarom en met welk doel de Vader in elk van zijn kinderen woont. 

14 Sommigen zeggen dat God niet bestaat, en anderen belijden weliswaar dat zij in Zijn bestaan 

geloven, maar zijn er niet in geïnteresseerd. Maar onwetend van het feit dat zij Hem in zich hebben, 

weten sommigen, evenals anderen, niet dat zij zonder Hem niet kunnen leven. 

15 Wanneer u allen eenmaal kennis hebt van deze waarheid en oprecht gelooft dat u geestelijke 

kinderen bent van die goddelijke essentie, zult u zich dikwijls afvragen in hoeverre u hebt toegestaan dat 

God, die in uw ziel aanwezig is, Zich door u openbaart. 
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16 De tijden zullen voorbijgaan, u zult een lange weg afleggen, en op een dag zult u met 

verwondering stilstaan bij de werken die de Heer door uw bemiddeling heeft verricht. Dan zult ge u Jezus 

herinneren, de Meester, die de wil van zijn Vader aan Hem liet geschieden. 

17 Wanneer zul je begrijpen dat God, die jou het leven gaf, het wil gebruiken om zichzelf te 

openbaren? Bedenk hoe soms één van deze boodschappen hier al genoeg is om je veel verder te doen 

zien en inzien dan waar je tot nu toe was. En dit begrip zal je in staat stellen wonderen te verrichten. 

Want gij zult uzelf kennen, en dus begrijpen hoe gij uw geestelijk erfdeel moet toepassen. 

18 O geliefde discipelen, jullie moeten leren liefde te geven, goed te doen en te geven met de ziel. Ik 

zeg u, dat hij die de kracht van zijn ziel aan de wereld openbaart en uit die bron van kennis put om die 

aan anderen aan te bieden, de wil van de Vader zal volbrengen. 

19 Je moet alle vermogens en krachten kennen die je in je hebt, zodat de essentie van je wezen zich 

begint te openbaren. Je zult dan ervaren hoe gemakkelijk het is om de problemen van het leven op te 

lossen, en hoe kalm en zacht de strijd voor Opstanding is. 

20 De ellende, de pijn en de ziekte zullen verdwijnen door de kracht van de Geest die ze zal 

verdrijven door gebed. 

21 Maakt u gereed om Mij te ontvangen, hebt dikwijls ogenblikken van geestelijke voorbereiding, 

waarin gij gereed zijt om met uw Heer te spreken. 

22 Als je zou geloven dat je werkelijk God in je draagt ─ zouden ziektes je dan kunnen treffen of 

verleidingen om je naar beneden te halen? Hoe kon de zwakke kracht van het lichaam je overheersen? 

23 Ik maak je vrij en sterk, zodat je de wereld en het vlees kunt overwinnen. Want ik leid jullie en 

breng jullie dichter bij de volmaakte gemeenschap met de Vader. 

24 Denk niet dat je al de perfecte conversatie hebt met datgene wat je hebt door middel van deze 

geesten. Noch is het de simpele intuïtie die soms je geest verlicht. De meest verheven gemeenschap, de 

meest doordringende gemeenschap die je bereikt, zal nooit door middel van je lichaam zijn. 

25 Het lichaam, discipel, is slechts een omhulsel. Maar binnenin is er een "reukfles" waarvan het 

parfum of de essentie de ziel is. Denkt u niet dat het verkeerd is om dat parfum op te sluiten, ook al zou 

de geur ervan een heel appartement geurig kunnen maken? Het "appartement" kan vandaag uw huis 

zijn, morgen de wereld, later de eindeloze ruimte. 

26 Mensen: open uw innerlijke tempel, zodat u daarin de essentie kunt ontvangen die dit woord 

bevat. Als jullie aan de buitenkant blijven, als jullie je niet inspannen om jullie heiligdom binnen te gaan, 

dan zullen jullie Mij later niet willen horen en zullen jullie wegblijven en de last die jullie droegen toen 

jullie kwamen op jullie schouders blijven dragen ─ een last van ontberingen, van ziekten, van 

teleurstellingen. 

27 Leer van hen die zich reeds voorbereiden om Mij te horen door vooral de innerlijke tempel 

binnen te gaan die in de ziel bestaat. Ze versterken zichzelf en genezen met mijn boodschap van liefde. 

28 U mist het geloof om uw gezicht op te heffen en te glimlachen van hoop en de toekomst in te 

kijken zonder vrees, zonder wantrouwen, want in de toekomst ben Ik. 

29 Hoe vaak ben je niet ziek omdat je dit denkt, want bij elke bocht denk je dat het onheil je 

achtervolgt en dat pijn op de loer ligt. Dan trek je door je denken duistere krachten aan, waarmee je je 

stoffelijk leven en je geestelijke stijgingsweg overschaduwt. 

Maar ik ben hier bij jullie om het geloof in het leven, in de waarheid, in het eeuwige, in de volmaakte 

vrede weer aan te wakkeren, en ook om jullie te leren het licht aan te doen. 

30 Discipelen, het Goddelijke plan is geweest, is nog steeds, en zal zijn om jullie volmaakt te maken. 

Maar als God u het idee van volmaaktheid voor uw vorming heeft geschonken, waarom dan het licht 

verduisteren van die waarheid die de Vader in uw wezen heeft gelegd, zoals in alles wat Hij heeft 

ontworpen? Weet dat de mens is als het universum, en het universum als de mens. Het heelal is het 

grote huis van de kinderen van de Heer. Maar daarbinnen zijn vele woningen, die gij voor uw 

volmaaktheid moet doorlopen, en de ziel van de mens is het heiligdom, waarin uw Heer zal wonen. 
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31 Indien gij mijn woord verstaat, zult gij weldra zeggen: "Vader, open heden de poorten van mijn 

binnenste tempel, opdat uw wezen, dat is leven en gezondheid, wijsheid en kracht, mij moge 

binnengaan." 

32 Ik zeg het je: Als je op deze manier tot Mij spreekt, zal dat gebeuren omdat de ziel haar taak heeft 

aanvaard. Dan zullen jullie Mij Mijzelf zien openbaren door jullie heen, zelfs door jullie lichaam, het 

onbetekenende ding dat niettemin grootheid bezit in zijn vorming. 

33 Heden bewoont gij deze wereld, morgen zult gij een andere bewonen, voorbij de aarde, en van 

elke wereld zult gij gebruiken wat nodig is voor uw volmaaktheid. 

34 Overal zul je je broeders en zusters ontmoeten, want het heelal is vol schepselen, en allen zijn 

kinderen van God. 

35 Zonnen, sterren, werelden, natuurrijken, wezens van elke soort, atomen, krachten, alles, van de 

hoogste engel tot het onbekende kruipende schepsel, zij zijn allen kinderen van het Absolute Wezen, 

alles komt uit Hem voort. U weet dat er geen rijkdom is die geen eigenaar heeft, en de eigenaar van deze 

universele rijkdom is God. 

36 Nu vraag ik u, discipelen: Is het mogelijk dat u ziek bent? Is het mogelijk dat gij ziek zijt, hoewel 

deze leer u vrij en gelukkig moet maken? 

37 Voor de openbaring die ik u heb gebracht, is geestelijke verlichting nodig, die alleen ik, de 

Meester van de ziel, u geef. 

38 Als je je altijd meer als een lichaam dan als een ziel hebt gevoeld, leer ik je nu om meer als een 

ziel dan als een lichaam te zijn en te voelen. Dit is verlossing, redding en vrede. 

39 Soms vragen jullie je af waarom jullie in deze tijd meer lijden dan de mensen uit vroegere tijden, 

en waarom jullie moesten komen om een geestelijke opdracht te vervullen die jullie vroeger niet hadden. 

Maar ik zeg u: Deze missie om geestelijk te wandelen op de wegen van goed en licht om de top van de 

goddelijke berg te bereiken, heeft altijd in uw ziel gelegen. En anderzijds hebben zich in het huidige 

bestaan oude schulden opgestapeld ─ niet voltooide werken en niet volbrachte opdrachten. 

40 Wie niet in staat is de betekenis van een nieuw leven te vatten, zal zich tegen mijn gerechtigheid 

verzetten en zijn plicht tot verzoening als een straf beschouwen. Wie daarentegen in een nieuw bestaan 

de mogelijkheid ziet om schulden af te lossen en vlekken weg te wassen, zal de naam van de Heer 

zegenen. 

41 Jullie zijn nog kleine kinderen, en als kleine kinderen moeten jullie oprecht zijn. Schaam je niet 

om Mij om kleine dingen te vragen in je gebeden. Het belangrijkste is dat u bidt dat ik u inspireer en 

onderwijs. 

42 Bid, gebruik mijn uitdrukkingen, versterk en genees door geloof en de kracht die deze 

verspreiden. 

43 Morgen, wanneer uw gebed niet meer bedoeld is om uw ziekten te genezen, maar om u te 

verkwikken in gemeenschap met de Vader, zal uw ziel dwalen door streken die voor het verstand 

onbekend zijn. Sommigen zult ge uw licht brengen, van anderen zult ge boodschappen brengen, van 

weer anderen zult ge bemoediging ontvangen en geluk voor de ziel. 

44 God, die in u is, zal zijn boodschappen door uw mond kenbaar maken, als uw ziel en uw lichaam 

weten hoe ze over te brengen. 

45 "Hoe is het mogelijk dat God door de mens spreekt," zult u vragen. Maar ik zeg u: In zijn tijd is 

"het Woord" mens geworden om het Woord van God uit te spreken. "Het Woord", dat de uitdrukking is 

van Wijsheid, nam vlees aan, en Zijn lichaam was de mens Jezus. 

46 Waarom zou gij, die de discipelen zijt van Hem in wie "het Woord" sprak, het niet openbaren 

door middel van de ziel en zelfs van het vlees? 

47 Vandaag zijn jullie nog steeds discipelen en jullie zijn niet altijd in staat mijn les te begrijpen. Maar 

voor nu, spreek tot God met je hart, met je gedachten, en Hij zal je antwoorden in het diepst van je 

wezen. Zijn boodschap die in uw ziel zal spreken zal een heldere, wijze, liefdevolle stem zijn die u beetje 

bij beetje zult ontdekken, en waaraan u later zult wennen. 
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48 Het is noodzakelijk, dat gij in het begin nadenkt over de boodschappen, die gij als antwoord op 

uw gebed ontvangt, opdat gij die, welke gij van uw Vader ontvangt, waarlijk moogt herkennen en 

nimmer verwarren met die stemmen, ideeën, gedachten, en zelfs openbaringen van uw dwalende ziel. 

Alleen in stilte en meditatie zul je in staat zijn de weg te onderscheiden waarlangs elke boodschap je 

bereikt. 

49 Wie kan zeggen in welke geestelijke regionen zijn ziel doordringt en tot welke hoogte van licht zij 

in staat is op te stijgen? Niemand. Daarom dwaalt dikwijls hij, die de wegen van het gebed, van de 

gemeenschap met God, van de geestelijke overdenking niet kent. Want in plaats van naar het licht te 

gaan, begeeft hij zich in duistere sferen van waaruit hij slechte ingevingen en valse boodschappen 

ontvangt. 

50 Doe moeite, probeer de kennis te bereiken die leidt naar het eeuwige licht van de geest ─ naar 

waar je oorsprong en bestemming is. 

51 Stromen van gezondheid verspreiden mijn woord. Als jullie je voorbereiden om te ontvangen, 

zullen jullie gezond worden. Indien gij in staat zijt op deze wijze gezondheid te verkrijgen, zult gij 

bewijzen dat gij u door de geest hebt genezen. 

52 Vraag, bid, wend je tot mij. Ik zal je ook wat vooruitgang gunnen. Maar streef naar het verwerven 

van verdienste. 

53 Laat uw leven steeds harmonieuzer worden en één familie vormen met al uw broeders en zusters 

─ aanwezig en afwezig, zichtbaar en onzichtbaar ─. 

54 Dan zult u genieten van een nooit eerder ervaren innerlijke vrede, die voortkomt uit het opvolgen 

van het goddelijke gebod om elkaar lief te hebben. 

55 Geliefde "arbeiders": Ik zie jullie ijverig de akkers bewerken, de aarde voorbereiden en daarin het 

zaad leggen dat jullie morgen zijn vruchten zal brengen en zo jullie inspanning terugbetalen. Kies het 

zaad en graaf de aarde, want jullie beginnen nu aan een jaar dat het eerste is van de laatste drie jaren 

waarin Ik Mij op deze wijze onder jullie bekend zal maken. De tijd die ons nog rest is kort, en u zult u 

moeten haasten met uw voorbereiding. Want ik wil u niet verlaten als zwakke kleine kinderen, maar als 

gevorderde discipelen die reeds dicht bij het worden van meesters zijn. 

56 Na mijn vertrek zullen jullie verantwoordelijk zijn voor de interpretatie die jullie aan mijn 

onderricht geven door jullie woorden en jullie werken. De mensen zullen mijn leer beoordelen naar jullie 

daden en jullie levens. 

57 Mijn inspiratie zal je niet ontbreken. Daardoor zul je het moment herkennen waarop je moet 

spreken, en ook wat je moet zeggen. Met duidelijke, precieze en eenvoudige woorden zult gij het 

bestaan van het hiernamaals, dat Ik u heb geopenbaard, bekendmaken en zo met ware liefde een 

geestelijke weg voor uw medemensen banen, en altijd zult gij uw woorden kracht bijzetten met daden en 

voorbeelden. 

58 Geleidelijk aan leer je het lijden van anderen te voelen als je eigen lijden. De reden hiervan is, dat 

wanneer uw ziel zich met mijn leer verzadigt, zij zich verheft, afstanden overwint en doordringt in de 

geheimen van gene zijde, waar zij ontdekt, dat de oorsprong van alle wezens één is: de Vader, in wie gij 

allen broeders en zusters zijt. 

59 Maar niet alleen uw ziel heeft impulsen gekregen voor haar vooruitgang in mijn werk. Uw 

intellectuele vermogens hebben zich ook ontwikkeld, terwijl u de geestelijke inspiratie in u steeds sterker 

voelde worden, en u hebt gemerkt dat het begrip van alles wat u voorheen niet duidelijk waarnam, 

toeneemt, en dat de mysteries duidelijker worden. 

60 Als je er niet in slaagt volledig door te dringen tot de wereld van de geest, om alles wat zij bevat 

te vatten en te voelen, dan komt dat omdat je nog steeds onderhevig bent aan de druk van de materie 

en de invloed van de wereld. 

Ik heb u vele dingen geopenbaard, maar waarlijk, Ik zeg u, de mens zal nooit begrijpen, zelfs niet op 

deze aarde, hoe de wereld is die hem wacht, op welke wijze de ziel daar leeft, welke gelukzaligheid zij 
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ervaart in het aangezicht van het Goddelijke, en hoe hij die vol onvolmaaktheden is, zijn loutering 

ontvangt. 

61 Indien de menselijke geest de gelukzaligheid van de zuivere ziel in het hiernamaals zou kunnen 

bevatten, dan zou die gelukzaligheid grenzen hebben, zoals de mens die heeft. Daarom zeg ik u dat u het 

van hieruit niet kunt begrijpen, maar u kunt het zich wel voorstellen. 

62 Noch kunt gij u de intensiteit voorstellen van de pijn die een ziel ondervindt wanneer haar 

geweten haar voor Mijn Godheid brengt. Daarom zeg ik je de hele tijd: Bereid u voor en verhef uw ziel, 

want de leringen die zij moet kennen, zullen haar worden geopenbaard. Besef dat er tussen de ziel en de 

geest een werkelijke overeenstemming moet bestaan, zodat u reeds hier een flauw vermoeden van die 

waarheid kunt krijgen. 

63 Ik heb toegestaan dat je intelligentie toeneemt en in de oneindigheid het licht zoekt dat zij nodig 

heeft. Ik heb je vrijheid van wil verleend, zodat je je eigen pad kunt kiezen. Maar Ik heb Mijn geboden 

boven jouw wil geplaatst. In die wet zul je de juiste weg kunnen herkennen; daarin zul je de kennis 

vinden om je werken te zuiveren. Als u deze weg niet wilt volgen, staat het u vrij u ervan af te wenden. 

Maar gij zult niet meer in staat zijn uzelf te bedriegen; uw geweten zal onophoudelijk tot u spreken. 

Zelfs wanneer je zonder aards lichaam voor Mij komt, zal die innerlijke rechter van het geweten je 

oordelen en je zeggen welke weg van zuivering je moet volgen. Dat licht van rechtvaardigheid maakt deel 

uit van God zelf, die in u is en die u leert het goede lief te hebben en het kwade te verwerpen. 

64 In deze jaren van voorbereiding moeten jullie je wijden aan de studie van mijn leer. Want er zijn 

vele harten die uw woord nodig hebben. Er is vermoeidheid over zoveel verdorvenheid, er is honger om 

geestelijk te leven. 

65 De discipelen van dit Werk zullen het geestelijk voedsel voortbrengen, de misvattingen corrigeren 

die de mensheid tot nu toe heeft gekoesterd, de Blijde Boodschap overbrengen van deze tijd waarin u 

leeft, de evolutie aankondigen van wereldbeelden en van het leven dat deze tijd zal brengen, ten dienste 

staan van de mensen zonder onderscheid te maken naar klasse, sekte, godsdienst of ras, in elke 

geestelijke of lichamelijke behoefte voorzien. Deze discipelen zullen zijn als een vuurtoren die de boot 

van de schipbreukeling verlicht, zullen de ster zijn die degene redt die gedesoriënteerd tast in de nacht. 

66 Zij zullen geen kerken van steen bouwen, noch zullen zij altaren oprichten om hun werken 

bekend te maken. Zij zullen een grote geestelijke koepel bouwen, waarvan de stenen de harten van de 

mensen zullen zijn, verenigd door de kracht van de liefde. 

67 Luister goed naar mijn lessen van de laatste drie jaar. Want de discipelen die deze leringen leren, 

zullen de leraren zijn na 1950. In die tijd, wanneer jullie je volgens Mijn wil zullen verenigen en je 

werkelijk tot Mij zullen verheffen, zal Ik jullie verlichten met het licht van Mijn inspiratie, zodat jullie 

grote en fundamentele werken zullen volbrengen. Maar bereidt u hierop voor, want wanneer de tijd is 

gekomen die Ik heb bepaald, zal Ik geen gebruik meer maken van de stemdrager. 

68 Mijn licht zal schijnen in elk van mijn kinderen die zich voorbereiden op de tijd van directe 

gemeenschap met de Meester. 

Maar het zal niet zijn in hen die mijn werk verkopen en kooplieden worden. Bereidt u voor, opdat gij, 

wanneer mijn woord eindigt in 1950, de procedure begrepen zult hebben om op het pad voort te gaan. 

Want luister goed: allen die zich niet voldoende hebben voorbereid, zullen in verwarring verkeren. 

69 Begrijp, geliefde mensen, de manier waarop jullie mijn woord aan de mensen moeten brengen 

volgens mijn wil. Om niet te falen, moet u niet van het ene op het andere moment de gewoonten die de 

mensheid al eeuwenlang heeft, willen veranderen. Geef het mijn onderricht, en het zal de dwalingen 

begrijpen waarin het heeft geleefd. De overredingskracht die mijn Leer bezit zal haar begrip verlichten en 

de waarheid zal worden herkend. Dan zal wat eens verkeerd leek in haar ogen schijnen met oneindig 

licht. 

70 Mijn kinderen, Ik ben bij jullie geweest en Ik heb jullie hart aangeraakt, opdat jullie daarin voor 

Mij een plaats bereiden waar Ik voor altijd kan wonen. 
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Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 206  
1 Mijn mededogen voor jullie ontspringt uit Mijn liefde en wordt onophoudelijk uitgestort over alle 

wezens. Mijn Liefde zegent en vergeeft jullie altijd en helpt jullie jezelf te verheffen op je weg van 

evolutie, zodat jullie je dicht bij Mij kunnen voelen en jezelf waardig maken om jezelf te erkennen als 

Mijn kinderen. 

2 Ik heb u mijn wet gegeven, opdat gij die in uw gedrag volgt. Dit is de weg die Ik sinds het begin 

der tijden voor jullie heb uitgestippeld; dit is het fundament waarop jullie je werken moeten bouwen. 

Deze wet zal u de beginselen tonen die voor u noodzakelijk zijn, want daarin zijn mijn wijze geboden 

vervat. 

3 Dit woord, waarmee Ik u thans onderricht, is de voortzetting van het onderricht, dat Ik u vanaf de 

eerste tijden heb gegeven, en dat niet ophoudt, omdat het begin noch einde heeft. En naarmate je ziel 

zich ontwikkelt, zul je meer en meer mijn wijze lessen begrijpen, mijn verlangen om je te vervolmaken. 

4 Ik inspireer jullie met de hoogste vorm van vergeestelijking, opdat jullie Mij op de meest 

waardige wijze zullen liefhebben en opdat jullie ontvankelijk zullen zijn voor Mijn manifestaties en ze op 

de juiste wijze zullen interpreteren. 

5 Wanneer je mijn woord hebt bestudeerd en de betekenis ervan begrijpt, zul je je gesterkt voelen, 

volkomen voldaan. Dan moet je liefdevol spreken tot de hele mensheid, die niets weet van mijn komst in 

deze tijd, en een gevoel van mededogen zal je hele wezen vervullen. Gij zult u tot uw medemensen 

wenden om hun te openbaren wat Ik tot u gesproken heb, en gij zult hun al de rijkdommen geven die Ik u 

heb nagelaten, alsof het een heilig goed in uw handen was. 

6 De mensheid heeft licht nodig om een stap voorwaarts te kunnen zetten. In alle schepselen, 

gebaseerd op geloof, is er honger, verlangen naar het leven, naar het kennen van de waarheid, en ook 

naar het weten waarheen de reis gaat. Ik zal hen onderrichten door hen die zich hebben voorbereid en 

die, in hun moeilijke opdracht, alle fouten die zij in hun erediensten zullen ontdekken, liefdevol weten te 

corrigeren. Je zult deze missie beginnen met te proberen mij als voorbeeld te nemen. Maak geen 

onderscheid tussen arm en rijk in uw pogingen om de pijn te verzachten. Leg uw geloof niet op en dwing 

niemand om uw kennis te aanvaarden. Verdeeld u niet wegens mijn wederkomst, en bestrijdt niet hen, 

die de vroegere testamenten bezitten, indien zij mijn laatste leer niet kennen of niet willen aanvaarden. 

7 Breng licht in de duisternis, breng vrede in de harten, en doof het ongeduld van hen die op Mij 

hebben gewacht. Kom uw medemensen te hulp en ik zal over uw gezinnen en goederen waken. 

8 Als jullie zo te werk gaan, bouwen jullie in de zielen van de mensen de tempel die zal blijven 

bestaan en waarin de eredienst, die Ik altijd van de mensen, mijn geliefde kinderen, heb verwacht, zal 

worden uitgevoerd. 

9 Zorg ervoor dat uw werken oprecht zijn. Spreek altijd de waarheid, wees mijn discipelen. Met 

deze woorden spreek Ik tot de mensen van de komende tijden, tot allen die Mij willen volgen en Mij tot 

voorbeeld willen nemen. 

10 Als het jaar 1950 voorbij is, vraag dan niet om een bepaalde plaats om te bidden of om mijn 

woord te bestuderen. Kies er een huis voor of een plaats buiten of de plaats waar je je brood verdient. 

Neem als voorbeeld mijn twaalf discipelen, die overal waar zij kwamen een tempel wisten te vinden, 

omdat zij die in zich hadden, in hun ziel, en het grote en verhevene in hun daden berustte op hun 

verheffing en hun gemeenschap met Mij. 

11 Zolang er lijden is op aarde, zolang er ellende is, zal Maria's voorspraak geen ogenblik ophouden, 

en haar geest zal het leven van al haar schepselen verlichten. 

12 Gij biedt Mij de woning van uw hart aan, vanwaar gij Mij hebt geroepen, en Ik haastte Mij 

terstond naar het rendez-vous. 

13 Op mijn manier heb je de gemoedsrust ervaren die je nog nooit op aarde hebt gevonden. In het 

verlangen naar zoetheid voor uw gehemelte, hebt u vele wegen bewandeld totdat u de honing van mijn 

woord vond. 
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14 Van kindsbeen af, tijdens de adolescentie, en tot op hoge leeftijd, hebt gij onvermoeibaar gezocht 

naar het rechte pad, want gij zijt van het pad afgedwaald en mistwolken hebben uw schreden 

belemmerd. Maar het licht van mijn geest verscheen voor u, en die dag was die van uw opstanding, die 

even belangrijk is als de dag van uw geboorte. 

15 Vergeet de dag niet waarop je voor het eerst mijn woord hoorde, want dat was het moment 

waarop je terugkeerde naar het Leven van Licht. 

16 Jullie zijn in nood gekomen en hebben Mijn woord verkend, sommigen nederig en anderen trots, 

allen aangetrokken door de kracht van Mijn Aanwezigheid. Je moest naar mij komen. Er was zoveel dat 

op je wachtte! Maar terwijl sommigen Mijn streling verachtten, Mij de rug toekeerden en een onzekere 

weg insloegen, zijn anderen bij Mij gebleven om zich te verlustigen in Mijn woorden en zich te wijden 

aan de dienst van Mijn werk. 

17 Ik ben in al Mijn kinderen, zelfs in het hart van een moordenaar. Van niemand verwijder Ik Mij en 

Ik ben het dichtst bij degene die zichzelf het meest onwaardig acht. 

18 Zij die gekomen zijn, worden aangespoord om te bidden voor hen die gevallen zijn. Maar weest 

geen rechters over hen, want ook zij zullen het licht bereiken. 

19 Verwacht niet dat mensen zichzelf vernieuwen zonder dat u een voorbeeld voor hen bent 

geweest. Ik wil niet dat jullie parasieten worden. 

20 U zult de ongebreidelde loop der mensen stoppen door de gave van het woord dat ik u gegeven 

heb. Ik zal de mensen aan u toevertrouwen als tere plantjes die water en zorg nodig hebben. Want van 

alle kanten zullen mensen tot mij komen, en zelfs uit gevangenissen zullen mensen komen om mijn 

discipelen te worden. Maar als je vandaag je taak niet vervult, zal je ziel opnieuw moeten komen om de 

"doden" tot leven te wekken die je op de weg hebt achtergelaten ─ je zult opnieuw moeten komen om 

de zieken te genezen voor wie je je niet hebt ontfermd, je zult naar het brood moeten streven om het 

aan te bieden aan de hongerigen voor wie je je niet hebt ontfermd. Maar waarom zo'n pijnlijke 

verzoening zoeken, als je die nu door je plicht kunt vervullen? 

21 De menselijke wetenschap is groot, maar de ziel van de wetenschapper is in slaap gevallen en laat 

de mensen sterven. Daarom heb Ik in uw handen de genezende balsem gelegd, opdat gij, die dokters der 

mensen geworden zijt, een voorbeeld van hulpvaardigheid en liefde moogt geven. 

22 Epidemieën zullen in de wereld uitbreken, en een groot deel van de mensheid zal erdoor 

omkomen. Het zullen onbekende en zeldzame ziekten zijn, waartegen de wetenschap machteloos zal 

staan. 

23 De hele wereld zal bevrijd worden van het onkruid. Mijn oordeel zal egoïsme, haat en het 

onverzadigbare verlangen naar macht uitbannen. Grote natuurverschijnselen zullen verschijnen. 

24 Naties zullen worden verwoest en hele gebieden zullen verdwijnen. Het zal een alarmbel zijn voor 

jullie harten. 

25 De weg is voorbereid. Ik ben je gids, ben onafscheidelijk op je levenspad. 

26 Gezegend volk van Israël, wees welkom in de tegenwoordigheid van uw Heer ─ die Heer die 

zachtmoedig en nederig zijn verblijfplaats bij u maakt op deze plaats. Maar het is niet in de materiële 

plaats dat Ik Mijzelf laat zien. De woning is in je hart, onzichtbaar; het is dat wat je Mij aanbiedt op het 

moment van je spirituele verheffing. 

27 Ik weet dat je mijn woord mist. Zonder dat, mijn volk, wat zou er van jullie worden? Ik weet dat 

jullie Mij nodig hebben, en Ik kom onvermoeibaar om jullie te versterken. Mijn Woord geeft jullie raad en 

verheft jullie, dit zuivere en lichtende Woord, dat jullie in geen enkel door mensenhanden geschreven 

boek zullen vinden. 

28 De geleerden die Mij gehoord hebben, belijden niet voor u dat dit Woord met geen ander te 

vergelijken is. Maar in het diepst van hun hart erkennen zij dit. 

29 Ik heb je op deze weg de gemoedsrust laten voelen die je eerder op aarde niet had kunnen 

vinden. Je hebt vele paden bewandeld. Vele soorten honing heb je geprobeerd, van bloem tot bloem, 



U 206 

203 

zoals de onwetende kolibrie, maar geen was zoeter voor je smaakpapillen. Maar dit woord, dat honing 

op uw lippen is geworden, heeft alle smaken die gij vroeger hebt geproefd, uitgewist. 

30 U hebt onophoudelijk gezocht naar het juiste pad en hebt verschillende paden gevonden. Je hebt 

tegen de duisternis gevochten, maar je snelle koers was traag en vermoeid geworden. 

31 Maar het licht van mijn Goddelijke Geest scheen voor jullie, en die onvergetelijke dag voor jullie 

geest en ziel is opgetekend in het Boek der Herinneringen aan gene zijde, waarin jullie met jullie 

geestelijke ogen alles zullen moeten lezen wat jullie op aarde deden, en wat jullie van de Meester 

hoorden. Die dag was voor uw ziel een dag van opstanding tot een leven van genade. 

32 Sommigen van jullie kwamen hier als succesvol, anderen als behoeftig. Voor sommigen, net als 

voor anderen, stond de tijd vast. Je moest naar je Vader komen, die liefdevol op je wachtte, die je 

verwelkomde en je opwekte tot een geestelijk leven. 

33 Jullie zijn vervuld van vreugde door mijn woorden en jullie voelen dat de stoffelijke materie die 

jullie omhult, jullie verhindert om je volledig aan mijn gezegend werk te geven. Maar jullie onderwerpen 

je ─ omdat jullie weten dat discipelen zich niet mogen bemoeien met mijn hoge raadgevingen, dat de 

discipel toegewijd en gehoorzaam moet zijn, dat jullie door dit lichaam van materie zowel de weg van het 

licht als de paden van valsheid en duisternis zullen kennen. 

In de schaduw van de machtige boom zult gij de vruchten van het welzijn genieten en de appel der 

tweedracht verwijderen. Gij zult u verkwikken in de schaduw van de groene palmboom en toezien dat 

zijn bladeren niet door rupsen worden vernietigd, noch dat roofvogels er hun nesten op bouwen. 

34 Ik heb u op uw paden gelaten opdat u de smaak van alle soorten honing zou kennen en 

uiteindelijk de honing zou kiezen die het best bij uw smaakpapillen past. Ik heb jullie de twee uitersten 

doen kennen, opdat jullie, geleid door de adem van mijn goddelijk atoom, in staat zullen zijn onderscheid 

te maken en altijd naar het goede te neigen. 

35 De Meester heeft jullie gezegd: Achter die deur die jullie gesloten vinden en die jullie "dood" 

noemen, is leven. Het leven ben ik. De dood is datgene wat u in verzoeking brengt, wat uw ogen 

verblindt en u niet aan Mijn zijde laat leven. Maar je hebt een machtig wapen om je van de verleiding te 

bevrijden: het is het gebed. Het is het wapen dat jullie het gevoel geeft sterk te zijn, dat jullie dichter bij 

Mijn Goddelijkheid brengt en dat jullie in staat stelt samen met Mij jullie weg te gaan op jullie weg van 

geestelijke ontwikkeling. 

36 Ik, de Vader, heb niemand uit mijn boezem van liefde en vergeving verstoten, ook niet hen die 

zich door verzoeking hebben laten verleiden en in de afgrond zijn gevallen. Ik heb niemand veroordeeld. 

Noch op aarde, noch in de "geestelijke vallei" zijn er weerloze wezens. Wie van u zou uit mijn boezem 

geworpen kunnen worden omdat hij een zondaar is en het niet waard is mijn barmhartigheid te 

ontvangen? Ik leef in het hart van de verharde zondaar die het licht van Mijn Goddelijke Geest niet kon 

ontvangen omdat hij geen acht sloeg op de roep die uitgaat van de stem van zijn geweten. Denkt gij dat 

Ik Mij van hem heb verwijderd, wegens zijne keten van slechte daden? Neen, waarlijk. Ik ben de Vader 

van alle schepselen zonder een van Mijn kinderen te verwerpen. Ik ben liefde, en als een liefhebbende 

Vader, verwaarloos Ik niemand, Mijn volk. 

37 Het is aan u om voor de dwalende te bidden, om te vragen dat het licht van mijn Geest zijn ziel 

verlicht, zodat hij ontwaakt, de banden van de verzoeking verbreekt en de duisternis verdrijft die hem 

verblind heeft. 

38 Maar Israël heeft zitten slapen. Israël verwacht dat de mensen hun vernieuwing door eigen 

verdiensten verkrijgen. Zij heeft haar plaats niet ingenomen, want haar taak is een voorbeeld te zijn voor 

de anderen. 

39 Maar tot u, volk, zeg Ik: Bij wie heb Ik Mijn wet achtergelaten? In de handen van verharde 

zondaars? De wet is in uw handen. Wie is er dan verantwoordelijk voor dat Mijn geboden nog niet 

worden opgevolgd? ─ Israël! Maar bovendien, zeg ik u: Waarom heb je van je groei een parasitaire plant 

op de aarde gemaakt? Waarom ben je niet begonnen met het uitvoeren van de orders die ik je heb 

gegeven? Waarom laat je de zondaar zijn weg vervolgen in ongebreidelde koers? Waarom brengt gij hem 
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niet nader tot Mij met de gave van het woord, dat Ik u heb toevertrouwd, en spreekt tot hem in Mijn 

naam? Wil je dat de duisternis het oog van de mens blijft verblinden? Weet u niet dat door uw 

bemiddeling de duisternis moet worden weggenomen? 

40 Sta op, mensen, zegt de Vader tegen jullie. Ga en richt de gevallene op. Nieuwe opdrachten die ik 

aan de mensheid moet geven. Grote en nieuwe opdrachten zal ik geven aan elk volk, aan elk van zijn 

heersers, en aan elk van zijn inwoners. 

41 Grote fenomenen zullen naar je toe komen. De seizoenen zullen veranderen. De winters zullen 

streng zijn, en je zult niet weten wanneer de lente zal komen. Want de mensen hebben er de tijd voor 

vastgesteld. Maar wie kan mijn wil weerstaan? De regens zullen worden tegengehouden en zullen uw 

velden niet bereiken. Daarom, bereidt u voor, volk, want de tijd van chaos nadert onder u, en Israël moet 

zijn strijd vermenigvuldigen. 

42 Er is vrede onder jullie. Hou het! Verdrijf deze vrede niet uit jullie harten. Dit volk is door Mij 

uitverkoren, en het is niet Mijn wil dat het aangeraakt wordt. Wees echter voorbereid, want door jullie 

spirituele vervulling van de missie zullen deze natie en de mensheid licht ontvangen. 

43 Hier heb je me, Israël! Jullie horen alleen Mijn stem, zonder Mij te kunnen zien. Maar wees 

tevreden met het geluid van de hemelse klok. 

44 Ik volg de stem van uw roep in de hoek van uw nachtkamp. Geen van jullie lijden kan door Mij 

onopgemerkt blijven en Ik zal jullie alles geven wat goed is voor het lichaam en de ziel. 

45 Ik geef jullie geen valse rijkdommen, want dan zouden jullie jezelf te gronde richten. Maar Ik zal u 

redden om u na dit leven tot Mijn rechterhand te verheffen. 

46 Vraag Mij om rijkdommen voor de ziel, en Ik zal ze je geven. Versier je lichaam niet terwijl je de 

ziel naakt laat zijn. 

47 Mijn wet, aan de mens gegeven in de eerste twee tijden, is nog niet gehoorzaamd. Daarom ben ik 

weer bij jullie om jullie te verlossen. 

48 Sinds 1866 wordt Mijn woord gehoord in dit land waar de kristallen wateren uit hun bronnen 

stromen op hen die dorstig zijn van ziel. Hier plaats Ik Mijzelf om de steenharten van Mijn geliefde 

kinderen glad te strijken. 

49 Oh, als allen maar zouden komen om Mij te horen! Maar sommigen, hoewel zij Mij gehoord 

hebben, kiezen liever de hobbelige wegen vol puin, dan te wandelen op het pad van het licht van de 

Heer. Maar dit is uw broeder, de ondankbare, de ongehoorzame, die in plaats van het brood des 

eeuwigen levens, het bittere brood der aarde eet. 

50 Gezegend zijt gij die bij Mij blijft, wetende dat Ik Christus ben die wacht op de verloren zoon. 

51 Jullie Vader is gekomen om jullie te onderrichten in Zijn Leer ─ dat geestelijk onderricht dat geen 

fanatisme toelaat, dat jullie opdraagt de Goddelijke Wet en de menselijke wetten volmaakt te vervullen. 

52 Ik heb u niet geleerd uw lichaam te beschadigen of te doden om Mijn vergiffenis te verkrijgen. De 

enige boetedoening die ik van je aanvaard is die waarin je afziet van wat schadelijk is of 

Slecht afgezworen, ook al was het vaak met pijn in je hart. Telkens als je zo hebt gehandeld, heeft je hart 

de vrede van mijn Geest gevoeld. 

53 Ik spreek op deze wijze tot u, omdat ik niet wil dat uw ziel zich over het stof der aarde sleept, 

hoewel haar werkelijke wereld een andere is. 

54 Weet je wat je te wachten staat na dit leven? Waar gaat je ziel heen? Ik zeg je alleen: Waak en 

bid. Leer en handel. Jullie zijn zwervers in deze wereld, maar weldra zal deze zwerftocht eindigen en 

zullen jullie dichter bij Mij zijn. 

55 In de drie tijdperken heb ik verschillende vormen van manifestaties aan de mensheid gekozen: in 

het Eerste Tijdperk door Mozes, om jullie te leiden naar vrijheid en het Licht. In het Tweede Tijdperk 

werd "het Woord" mens en liet een spoor van verlossing achter voor de wereld. Vandaag ben ik 

gekomen op de "Witte Wolk", als een Regenboog van Vrede, om jullie te zeggen: kom in verlangen naar 
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het Licht van de Heilige Geest. Ik wil niet dat jullie wachten op nieuwe tijden, want die komen zullen 

meer pijn en zwaardere beproevingen brengen. 

56 Ik laat nu het Derde Testament voor u om te bestuderen en te volgen. Want het jaar 1950 nadert 

al. 

57 Als je geen gebruik maakt van mijn onderricht, zul je bitter wenen als je de Meester afscheid van 

je hoort nemen. Wacht je daar op? Wacht gij tot pestilentie en honger zich ook verspreiden, en verdriet 

en pijn uw huizen binnendringen? 

58 Ik wil jullie verenigd en sterk achterlaten. Beoordeel elkander niet verkeerd, heb elkander lief en 

de vrede zal algemeen zijn. 

59 Wie van jullie zal morgen de zeeën oversteken, bergen oversteken en verre landen 

binnentrekken? Wie moet zijn gezin, zijn kinderen, verlaten om mijn woord aan de volkeren te brengen? 

60 Waakt en bidt, want al voor 1950 aten jullie alleen het brood dat ik jullie gaf. Je sloot je hand om 

de resten van dat voedsel te verbergen, en je verborg het water zonder te denken aan hen die dorst 

hadden. Maar de dingen zullen veranderen, en na deze laatste drie jaar, waarin Ik u Mijn woord zal 

geven, zult gij als meesters op weg gaan om de nieuwkomers te onderrichten. 

Zuiver uzelf van vele van uw onvolkomenheden, opdat gij zuiver zult zijn en een voorbeeld voor de 

kerken en sekten. Bereidt u voor, want velen van hen die Mij nu horen, zullen Mij de rug toekeren. 

Anderen zullen weggaan en hun eigen wil doen. Onder jullie is degene die Mij zal verraden, die Mij zal 

overleveren en verkopen. 

61 Bestudeer Mijn woord, opdat gij morgen niet zegt dat Hij een man was die sprak en niet uw God. 

Maar wie is in staat om tot u te spreken zoals ik deed? Welk mens heeft het vermogen om een volk te 

transformeren en te vernieuwen zoals ik heb gedaan? 

62 Spoedig zullen jullie die stem niet meer horen, maar jullie zullen je herinneren dat Ik met jullie 

was van 1866 tot 1950, en dat, hoewel velen Mij hoorden, sommigen van hen Mijn woord uit hun hart 

verdreven. Jullie die met Mij zijn geweest, zullen ook met de Vader zijn in de eeuwigheid. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 207  
1 Weest gezegend omdat jullie niet langer een afbeelding nodig hebben die Mij symboliseert om 

Mijn aanwezigheid te voelen. Dit is een stap die je hebt gezet naar vergeestelijking. 

2 Voor uw ogen ligt een uitgestrekt gebied waar u de ene leer na de andere kunt bestuderen 

zonder ooit het einde te bereiken. Want dit leven dat je als mens hebt, zal niet genoeg zijn om alles te 

begrijpen. 

3 Hoe het uiterlijk van wat je omringt is veranderd sinds je mijn stem hebt gehoord! De sluier die je 

ogen bedekte is gescheurd, en je kunt ze niet langer sluiten. Want wie van hen die het licht 

aanschouwen, zou weer in de duisternis willen zijn? 

4 Jullie kunnen de bewondering, de dankbaarheid en de liefde die jullie voor Mij voelen niet langer 

in je hart onderdrukken en jullie bewijzen Mij dat in jullie geestelijk gebed en in jullie daden. Je bent de 

uit het hoofd geleerde gebeden vol gekunstelde en gekozen woorden die je verstand niet begreep en je 

hart niet voelde, al vergeten. In die tijd beschikte u niet over een geschikte manier om met uw God te 

spreken. 

5 Wanneer u vandaag de nood, de ellende of de pijn van uw medemensen ontmoet, voelt u dat uit 

het diepst van uw wezen een gevoel van mededogen, van liefde oprijst, de taal die het best uw verlangen 

naar het goede voor uw naaste uitdrukt. 

6 Lange tijd hadden jullie een tempel gebouwd om jezelf te aanbidden. U hebt uzelf bewonderd in 

de wetenschap van de macht en de heerschappij die u over anderen kon uitoefenen. Jullie hebben van 

jezelf gehouden, en dachten dat jullie sterk en machtig waren. 

7 Ik heb deze arrogantie van u omgebogen en u nederigheid doen gevoelen, omdat u uw aardse 

nietigheid inziet. Ik heb jullie geopenbaard dat er iets in jullie is dat jullie waarde en kracht vaststelt, 

waardoor jullie niet ijdel kunnen worden, en dat dit iets jullie geest is; dat de grootheid ervan ver afstaat 

van de zelfoverschatting die jullie in jullie vleselijke wezen voelen. Want de geest is een deel van God, en 

staat boven alles wat materieel is. Dit is de ware grootheid die ik in de mens heb gelegd. Maar jullie 

moeten ernaar streven dat het licht ervan niet vermindert, opdat jullie door verdienste kunnen stijgen op 

het pad van ontwikkeling. 

8 Vroeger, toen je leven werd beheerst door de hartstochten, voelde je geest zich geketend en 

onderdrukt. Nu leren jullie deze hartstochten te beheersen, want in het hart van mijn discipelen is geen 

plaats voor trots, noch voor egoïsme, noch voor haat. Uw geest begint nu de handelingen, de gedachten 

en alle stappen van uw leven te leiden, en deze onderwerping is als een vrijwillige boetedoening waaraan 

u zich onderwerpt om de overtredingen die u hebt begaan te zuiveren. 

9 Zo zal de geest meer en meer kracht krijgen in het goede. En wanneer zij dan aan het einde van 

haar menselijke levensreis komt, zal haar glorie zo groot zijn, dat zij bij het verlaten van deze wereld 

geheel en al in de wereld van de geest zal binnentreden, zonder ook maar een spoor van hoogmoed of 

van beproeving om zich heen te hebben. 

10 Wie met deze nederigheid en verhevenheid de andere wereld binnengaat, zal de ontberingen die 

hij op deze aarde heeft achtergelaten niet kunnen vergeten. Dan zal hij er naar terugkeren om een 

beschermer en beschermer te worden van de zwakken, de zieken en de verlorenen. 

11 Ontwikkel de gaven van je geest door het beoefenen van goedheid, en voorwaar, Ik zeg tot jullie: 

De rampen, de pestilentiën, de ziekten zullen wegtrekken van hem die spiritualiteit en een goede 

voorbereiding bewaart. Dit zal niet zo zijn dat hij er trots op kan zijn. Want hij zal het niet met zijn 

lichamelijke kracht hebben bereikt, maar door de geest, die kracht heeft door nederigheid. 

12 Verenig je met Mij en luister naar Mijn woord. 

13 De wereld heeft redding nodig, mensen van goede wil die opkomen voor mijn leer. 

14 Dit is een tijd waarin de mens geen volledige kennis heeft van zijn geestelijke situatie. 
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15 Het aantal van hen die ontwaakt zijn omdat zij mijn woord hebben gehoord is zeer klein in 

vergelijking met hen die geen kennis hebben van mijn manifestatie. Sommigen voelen intuïtief de 

nabijheid en de aanwezigheid van het spirituele. 

16 Mannen hebben een reddende hand en een reddend woord nodig. Die hand en die stem zullen 

die van mijn nieuwe discipelen zijn, die door grote inspanningen de geestelijke kennis zullen brengen die 

de verlorenen zal redden. 

17 De tijden van beproeving naderen. Ik heb jullie opgeleid opdat jullie kracht en moed zullen 

hebben om alles te beleven wat Ik jullie heb aangekondigd. In dit conflict zullen de mensen leren 

begrijpen dat de reden voor de oorlog tussen de naties en voor de strijd van hun wereldbeelden is, dat zij 

leven in onbegrip en vervreemding van het onderricht van Christus. Want als dit gehoorzaamd zou 

worden, zou de wereld tevreden zijn. Maar als er in plaats van liefde egoïsme is ─ hoe kan er dan 

helderheid van geest en spiritualiteit zijn in het werk van iemands leven? Hoe kan de geest onder deze 

omstandigheden de tegenstand van het vlees overwinnen om zijn essentie te openbaren? 

18 In plaats van de ellende die hen overal omringt uit de weg te ruimen, zijn de mensen er 

tegenwoordig op uit om er voor zichzelf het grootste voordeel uit te halen. 

Waarom hebben de mensen zich niet opwaarts ontwikkeld in het verlangen naar een ideaal dat hun 

zuiverder gevoelens en aspiraties zal geven die de geest waardiger zijn? Omdat zij niet verder hebben 

willen kijken dan wat voor hun sterfelijke ogen zichtbaar is, d.w.z. verder kijken dan hun ontberingen, 

hun aardse genoegens en hun materialistische wetenschap. 

Zij hebben de tijd die hun in de wereld is gegeven gebruikt om zoveel mogelijk rijkdommen en 

genoegens te vergaren ─ met de gedachte dat wanneer het lichaam ophoudt te bestaan, het voor hen 

afgelopen is. 

In plaats van zich opwaarts te ontwikkelen en zich als een kind van God te beschouwen, zinkt de mens 

in zijn onwetende hoogmoed tot het niveau van een lager wezen, en wanneer zijn geest tot hem spreekt 

over de Godheid en over het geestelijk leven, neemt de vrees voor Gods gerechtigheid bezit van hem, en 

hij geeft er de voorkeur aan deze innerlijke stem tot zwijgen te brengen en geen gedachten aan die 

waarschuwingen te "verspillen". 

Hij heeft niet nagedacht over zijn eigen bestaan of over zijn geestelijke en lichamelijke toestand. Hoe 

kan het anders zijn dan dat hij stof en ellende is zolang hij zo leeft en denkt? 

19. Daarom leer Ik u, en zie, zij die Mij horen, hebben een ander denkbeeld in hun geest en denken 

diep na over dat hogere leven, dat van de ziel is, en dat reeds in het aardse leven tot leven kan komen, 

als men begrijpt dat er in de mens iets hogers bestaat, dat Mijn Goddelijke genade is. 

20. Hieraan kun je zien dat de wet of de macht die alles bestuurt God is, wiens macht en wijsheid 

geopenbaard zijn in de natuur, die een afspiegeling is van zijn volmaaktheid. Wanneer deze mensheid de 

grootheid van haar Vader herkent en erkent, wanneer zij begrijpt dat het niet nodig is Zijn beeld te 

scheppen om Hem te aanbidden, en zij weet Hem te ontdekken, zelfs in de schijnbaar onbeduidende 

wezens van de schepping, dan zal zij op een goede weg zijn en op weg naar de erkenning van de wijsheid 

en de kracht van God die alle geschapen dingen in zich dragen. Op deze wijze zullen zij die mijn 

onderricht ontvangen steeds meer vergeestelijkt worden, omdat hun waarneming zal worden geopend 

voor wijdere horizonten. De muur die hen gevangen hield zal voor hun ogen ineenstorten, zodat zij een 

wereld zullen aanschouwen waarin zij de ene leer na de andere kunnen doorgronden en begrijpen. 

21. Maar waarlijk, ik zeg u: Wat jullie geleerd hebben is nog niet genoeg om alles te begrijpen wat 

Mijn wil is. Je zult nog een lange tijd op deze lange weg moeten lopen. Maar ik zeg jullie ook dat vanaf 

het moment dat jullie de sluier van onwetendheid konden verscheuren, jullie niet meer kunnen 

terugkeren. Wie dit hemelse lied heeft gehoord, zal zijn gehoor niet meer kunnen sluiten voor Mijn 

ingeving, noch zullen zijn lippen ophouden zijn Heer te loven. 

22. Vandaag kun je elke keer een ander gebed zeggen, een gebed dat uit de grond van je hart komt. 

Kort geleden formuleerde u kunstmatige woorden die hun oorsprong hadden in de geest en in boeken. 

Nu heeft uw gebed geen grenzen meer, want telkens als u innerlijk met waar geloof opstaat, voelt u dat 
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u dichter en dichter bij de strijd komt. Daarom, ─ in uw eigen pijn en in de pijn van anderen, en in het 

danken ─ in plaats van woorden op uw lippen, is het inspiratie die uw ziel nadert om haar te voeren in de 

tegenwoordigheid van de Heer. Vandaag zijn het niet uw lippen die de glorie van de Heer loven, nu is het 

uw hele wezen dat getuigt van Zijn goedheid. 

23. Ken uzelf, en als u uw fouten hebt ontdekt, corrigeer ze dan. Moedig uzelf aan met de hoop terug 

te keren naar de plaats waarheen iedere ziel moet terugkeren. Vecht ook tegen jezelf met deze wens. 

Bewijs jezelf dat je superieur bent in je spirituele aard. Bewijs jezelf dat je jezelf kunt overwinnen 

wanneer de hartstochten, de slechte neigingen je proberen te overheersen. 

24. Maar die erfenis van vroegere tijden, toen gij leefde voor de bevredigingen van het lichaam en 

een tempel bouwde om uzelf te aanbidden, omdat gij u eeuwig, sterk en machtig voelde, zal worden 

weggenomen door het werkelijke besef van wat de geestelijke en stoffelijke waarden betekenen. 

25. De overtuiging van uw kracht en van uw geestelijke waarde mag geen reden tot ijdelheid zijn. 

Want geestelijke grootheid is iets heel anders dan aardse grootheid. 

26. Geest is vonk van licht, zaad van liefde, zaad van leven. 

27. Realiseer je wat een verkeerde weg je bent ingeslagen toen je alleen je aardse ambities de 

teugels liet vieren in je poging om grootsheid te bereiken. 

28. Beetje bij beetje begrijp je nu de spiritualiteit en daardoor zal je ziel licht, kennis en genade 

hebben wanneer je aan het einde komt van dit leven dat je is geschonken. 

29. Begrijp je het tijdperk waarin je leeft? 

30. Bid dat U de vertegenwoordigers van de naties, die bijeenkomen om de conflicten tussen de 

volkeren op te lossen, mag bijstaan. Denk je dat ze allemaal een ander idee hebben voor elke oplossing? 

Nee, mensen, zij vergissen zich ─ innerlijk, in hun geweten zijn zij het met elkaar eens. Het zijn de 

materiële belangen die hen hun eigen overtuigingen doen veronachtzamen. Hoe gemakkelijk zou de 

oplossing van alle conflicten zijn, als iedereen naar zijn geweten handelde. Dan zou de wereld in vrede 

zijn. De mannen die het lot van de naties bepalen zouden dan - in plaats van aan hun eigen grootheid te 

denken - aan het welzijn van allen denken. Maar niets van dit alles is te zien, en wantrouwen houdt de 

mensen voortdurend op de uitkijk. 

31. Ik zeg het je nogmaals: Als de wereld terugkeert naar Mijn weg en Mijn Leer volgt, zal zij haar 

problemen oplossen en in vrede leven. 

32. Op deze dag daalt mijn universele straal neer op jullie ziel om jullie te voeden met het brood van 

het eeuwige leven. Het is mijn stem die u geroepen heeft. 

Ik zie onder u hen die het laatst gekomen zijn, die Ik uitnodig om zich te laven aan Mijn woord. 

Sommigen zijn ongelovig, anderen zijn afgodendienaars, sommigen komen als makke schapen naar de 

omheining, anderen dragen het masker van huichelarij op hun gezicht. Zij twijfelen aan mijn 

aanwezigheid en innerlijk bespotten zij mijn leer, omdat het voor hen onmogelijk is dat de Schepper zich 

door het menselijk verstand bekend maakt. 

33. Indien het niet de ware God was, die Zich bekend maakt, zou Hij niet de bewijzen leveren, die ik u 

geef, noch zou Hij de weg der deugd onderwijzen. Hij die niet gelooft, doet dat omdat hij niet heeft 

nagedacht. Zijn hart is gesloten, en hij is in duisternis. 

34. De stem zegt het je: Ik ben de ware God, de Vader, het Leven en het Licht. Ik kom naar beneden 

om Mijzelf in deze vorm te manifesteren, om jullie dwalingen, fouten en onedele hartstochten te 

verwijderen die jullie verhinderen de waarheid te begrijpen en te doorgronden. 

35. Ik verraad niemand aan de anderen, want jullie zitten aan mijn banket. Door mijn licht, dat in uw 

geest is, spreek ik tot uw ziel, opdat zij geschud wordt en ontwaakt. 

36. Ik ben dezelfde Christus die u veroordeelde in de Tweede Era. Toch zijn de tijden gemarkeerd 

volgens mijn wil. 

37. In die tijd, toen jullie Mij naar het kruis leidden, waar Ik zelf de laatste druppel van Mijn bloed 

vergoot uit liefde voor jullie, heb Ik jullie laten lijken op een onschuldige die niet weet wat hij doet, 
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hoewel jullie de Messias veroordeelden zonder de oorzaak te kennen. Maar Ik liet jullie onder de hoede 

van twaalf mannen die, in navolging van de Meester, Mijn Leer onder de mensheid verspreidden. 

38. Vandaag ontdek ik onder u degenen die op een ander moment uit volle borst riepen: "Kruisig 

hem! Hij is een tovenaar!" En die dus de voordelen die ik uitdeelde verkeerd inschatte. 

39. De tijden zijn voorbijgegaan en uw zielen zijn naar mijn wil in dit land komen wonen, zodat u "het 

Goddelijke Woord", het Woord van liefde en leven, op een andere manier zult horen. 

40. Hier ben ik bij je! Ik raak je hart aan, zodat je Mij kunt beschutten. Ik kom naar beneden in 

verlangen naar je ziel, die ik zeer liefheb. Want gij hebt haar aan de zonde geketend, en daardoor haar 

licht verduisterd. 

41. Als uw intelligentie heeft geschitterd, was het niet om uw naaste lief te hebben. Want uw liefde is 

verslapt in een leven vol comfort en materiële bevrediging. 

42. Jullie vergeten het eeuwige leven van de ziel en denken uiteindelijk dat jullie goden zijn in deze 

wereld. Gij twijfelt beetje bij beetje aan Mijn bestaan en Mijn rechtvaardigheid, omdat gij ziet dat Ik het 

vergieten van bloed onder de mensen niet verhinder, zonder te begrijpen dat Ik onverbiddelijk ben als 

Rechter en dat Ik de verzoening en de zuivering van overtredingen door pijn toesta. 

43. Open je hart! Hef je ziel op! Laat het je zeggen dat de stem die je hoort dezelfde is als de stem die 

altijd tot je heeft gesproken van liefde, barmhartigheid en volmaaktheid. De Derde keer heeft je verrast! 

Wens niet Mij te aanschouwen als een man zoals in het Tweede Tijdperk! Weet je nog dat ik zei dat ik 

"op de wolk" zou komen. Mijn Goddelijke Geest daalt tot u neer, en daarom zend Ik Mijn straal van de 

ladder van volmaaktheid op de stemdrager neer, en zo wordt Mijn stem gehoord, zelfs in de vuiligheid 

van deze wereld. 

44. Niet alleen jij hoort mijn woord. Ik, "het Woord", stort mijn licht uit over de wereldbol. Maar als 

je iedereen vraagt of zij een stem van gene zijde hebben gehoord, zullen zij je "neen" antwoorden. 

Waarom? 

Omdat de mensen doof zijn voor de wegen van de wereld, omarmd door zonde en fanatisme, zonder 

acht te slaan op de oproep die tot hen komt vanuit hun geweten. 

45. Sinds het jaar 1866 heb Ik u mijn woord gegeven, dat redding is voor uw zielen, en dat voor u de 

weg uitstippelt, waarlangs gij volmaakte vrede zult bereiken over de gehele wereld. 

46. Ik heb aan uw zielen een moeilijke zending toevertrouwd, waardoor zij hun schuld aan hun Heer 

zullen aflossen. Ik ben bezig het onkruid uit te trekken om het in bundels te binden en in het vuur te 

gooien tot het as wordt. Want uiteindelijk zal het licht schijnen, en zal mijn onderricht wereldwijd erkend 

worden. 

47. De mens zal nieuwe leringen en nieuwe wetten scheppen, maar het zal niet langer zijn wil zijn, 

maar de mijne. Dan zal er vrede, harmonie en broederschap zijn. Harten zullen zich niet langer voeden 

met haat, geen moorddadige hand zal oprijzen. Maar om dit allemaal te laten gebeuren, zal ik je eerst 

zuiveren. Sommigen onder u zullen deze profetieën vanuit het geestelijk dal in vervulling zien gaan, en zij 

die de aarde blijven bewonen, zullen er getuige van zijn voor de nieuwe generaties na 1950. 

48. Mensen, de weg die Ik voor jullie heb uitgestippeld om Mij te bereiken is één. Het is gemarkeerd 

door licht. Daarop staat leven en gebed. Het is de weg van de ziel. Als je daarin wandelt, zul je niet 

vergaan. Als jullie op deze weg gaan, verkondig dan de leer van de Geest aan de wereld, getuig van Mijn 

openbaringen en leer je medemensen tot Mij te komen door het volmaakte gebed. 

49. Herinner u, mensen, dat voorbeeld van gebed dat Ik u gaf in de olijfgaard, toen Ik de Vader om 

vergeving smeekte voor de mensheid. Het Lichaam van Jezus boog zich neer voor de Hemelse Vader, 

maar niet voor een beeld, en Ik richtte Mijn woorden tot de Hemel, tot datgene wat Ik de mensheid heb 

nagelaten. 

50. Nogmaals stort Ik Mijn barmhartigheid over u uit en omhels u liefdevol. Zwervers van het leven, 

discipelen en kind-discipelen: het is een dag van genade waarop de stem van de Meester neerdaalt om u 

te strelen. Ik toon Mij niet als een strenge rechter, maar als een rechtvaardige Vader en met Mijn woord 

leid Ik jullie op de weg die Ik voor jullie heb uitgestippeld en waarvan jullie zijn afgedwaald. 
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51. Jullie zijn allemaal vechters. Ik zie dat sommigen neerslachtig aankomen. Anderen hebben de 

overwinning behaald, en nog anderen zingen nog geen triomflied. U bevindt zich nog midden in deze 

strijd en kent de afloop niet. De velden die u moet zaaien, en die u nog niet kent, zijn uitgestrekt. Maar 

jullie hebben zaad in overvloed en zullen het kunnen zaaien. 

52. Terwijl sommigen toegewijd en sterk zijn in de vervulling van hun taak, worden anderen 

bevangen door vermoeidheid en verslappen, hoewel zij weten dat er een oog is dat alles ziet, een oor dat 

alles hoort, en een hand die alles opschrijft. Bedenk dat u een kostbare tijd doorbrengt, die u vandaag 

voorbijgaat, en dat morgen uw ogen niet zonder licht zullen opengaan. Dan zal je ziel bedroefd opstaan 

omdat je mijn woord niet wilde horen. Een immens verlangen zal bezit nemen van je ziel om mij te horen 

zoals in deze tijd. Maar alleen een strenge stem zal je bereiken, de stem van het geweten, die je zal doen 

beven. 

Daarom zeg Ik u heden: Distantieer u niet van Mijn woord, wees niet doof voor Mijn aanwijzingen. 

Neemt uit dit voorschrift zijn betekenis als uit een heilig geschrift, waarvoor gij u voor Mijn aangezicht 

zult moeten verantwoorden, want het is de wet. 

53. De verblinding van de mensen in het begrijpen van de grootheid van mijn leer is het resultaat van 

hun zonde en pijn. 

54. Deze essentie die ik u geef is leven voor de ziel en balsem voor elke gekwelde geest. Het is als de 

dauw op dorre velden. 

55. Indien gij nog geen goede vruchten hebt geplukt, vraag dan uw geweten naar de reden, en het zal 

u antwoorden dat men, om goede resultaten te verkrijgen, moet werken en waken. Zaai goede 

voorbeelden op het land, zaai deugd, onthul de vermogens waarmee Ik uw ziel heb geschapen. Ontdoe 

het van de slechte passies en bekleed het met goede werken. Dan zullen jullie op aarde Mijn ware 

kinderen zijn en een belichaming van Mijn Goddelijkheid. 

56. In ieder van jullie heb Ik de verantwoordelijkheid gelegd om Mijn Trinitair-Mariaanse Geestelijke 

Werk bekend te maken, dat door de mensheid zal worden besproken en een omwenteling van ideeën in 

de geesten zal veroorzaken en al diegenen zal verwarren die het begin van dit Werk niet kunnen 

bevatten en nog minder het einddoel. 

57. Mijn zaaiers slapen en maken mijn werk, dat rein en luid is, niet bekend, omdat zij beseffen dat zij 

hun slechte werken ermee hebben vermengd. Je hebt nog maar een korte tijd voor de wereld om Mijn 

woord te horen in deze manifestatie. Als je slaapt, zul je morgen pijn en bitterheid in je hart hebben. 

Maar het zal niet de Vader zijn die je veroordeelt, het zal je geweten zijn. 

58. Je hebt nog maar weinig tijd om van dit eten te genieten. Wie zullen er bij Mij zijn tegen het 

einde van 1950? Wie van jullie zal de vruchtbare tarwe van jullie oogst hebben? 

59. De wereld slaapt in zijn diepe lethargie, wachtend tot jij komt en haar tot leven wekt. Jullie zijn 

nog niet op weg naar de "doden" omdat jullie geen vertrouwen in Mij hebben. Waar ben je bang voor bij 

mannen? Ben je bang voor hun gerechtigheid of hun dood? Ik heb je gezegd dat ik je zal bevrijden van de 

dood. Onthoud dat ik jullie het eeuwige leven heb gegeven. 

60. Ik ben niet moe geworden tot u te spreken, want Ik ben "Het Eeuwige Woord". Mijn Woord is de 

beitel die de harten van steen bewerkt en gladstrijkt, waaruit Ik kristalhelder water laat ontspringen. 

61. In deze tijd van pijn en tragedie, wil Ik dat jullie Mij als voorbeeld nemen. Maar stel al uw 

vertrouwen in Mij, dan zullen uw medemensen de glans van het spiritualisme kunnen leren kennen. Jullie 

kunnen hetzelfde met mij doen, wees niet onzeker. De last van het kruis gaat je kracht niet te boven. 

62. Mensen, als beloning voor jullie grote beproevingen, hebben jullie mijn woord. Je bent 

onbegrepen en veracht door je familie omwille van mijn werk. Hoevelen onder u waren niet verknocht 

aan de orgieën en genoegens van de wereld en brachten daardoor uw ziel tot degeneratie, waarvoor 

elke losbandigheid een slag was. Maar wie heeft je uiteindelijk van dit pad afgekeerd? ─ Je meester. Jullie 

hebben Mijn Liefde begrepen en danken Mij ervoor, wetende dat Ik tot jullie spreek als een beloning 

voor jullie verloochening. 



U 207 

211 

63. Je geloofde dat er geen blik was die je verleden kon kennen. Toch ben Ik hier, het boek van jullie 

levens lezend, zodat jullie niet twijfelen aan Mijn bestaan en Mijn aanwezigheid. 

64. In deze tijd heb Ik u in de plaats van Mijn discipelen gesteld, zoals Ik in de tweede Era Mijn 

apostelen rondom Mij verzamelde. 

65. Mijn woord leidt je op het pad dat mijn spoor heeft achtergelaten. Je bent al lang onderweg, 

maar nog steeds komt er geen triomfkreet van je lippen. U bent nog midden in de strijd en zult de 

beloning pas ontvangen als u het einde van de levensreis hebt bereikt. Sommigen zie ik sterk, anderen 

uitgeput. Ik zal jullie rust geven, zodat jullie je daarin kunnen spiegelen. Want nu is een kostbare tijd die 

niemand mag verspillen. 

66. Negeer mijn instructies niet en wees niet doof voor mijn stem. Hoor dit woord en haal er de 

betekenis uit. Maak je geest helder en zuiver je hart, zodat je zijn grootheid herkent. Daarin zit datgene 

wat leven geeft aan je ziel. Dit is de dauw die Ik laat vallen op de dorre velden, en het is het zaad dat 

jullie naar de mensheid moeten brengen. Als sommige van Mijn kinderen geen vruchten hebben geplukt 

na het zaaien, dan was dat omdat het zaad niet zuiver was. Zaai het goede zaad en wacht op de goede 

vrucht. 

67. Verdrijf uit uw hart de angst voor de mensen die u altijd heeft weerhouden uw missie uit te 

voeren. Bevrijd uw ziel van elke smet totdat zij naakt is, en begin haar dan te bekleden met het licht van 

uw goede werken. Dan zul je je innerlijk waardig voelen om mijn wet te verspreiden. Verklaar mijn 

doctrine en laat de mensen het onderzoeken. Bij het doordringen in mijn Werk zullen zij geen begin 

ontdekken, noch zullen zij het einde ervan zien. 

68. Mijn leer is zo zuiver dat je je tegenover de mensen nergens voor hoeft te verontschuldigen of je 

voor te schamen. Indien gij u echter zoudt schamen, zal dat zijn om hetgeen gij er aan hebt toegevoegd, 

of omdat uw leven niet in overeenstemming is met hetgeen gij onderwijst. Dikwijls zouden jullie 

onopgemerkt willen voorbijgaan, maar dat zal niet mogelijk zijn, want Ik heb jullie gezonden opdat jullie 

deze Blijde Boodschap zouden verspreiden door het voorbeeld van jullie goede werken. 

69. De wereld zal zich ervan bewust worden dat voor haar onverwacht een nieuwe tijd is 

aangebroken, en zij zal zich wenden tot hen die haar over deze dingen kunnen vertellen. Maar als je zou 

slapen ─ met hoeveel pijn zou je dan wakker worden! 

70. Er resten u slechts "ogenblikken" om dit woord te horen. Wie zal er bij Mij zijn als het eindigt? 

Wie zal Mijn wet zuiver houden, zoals Ik hem u gegeven heb? 

71. Onthoud dat u vanaf dat moment vastberaden uw nobele missie zult volbrengen. Gij zult de dood 

niet vrezen, want ik zeg u, dat de dood niet tot u zal worden gezonden. Maar je moet de doodsteek 

toedienen aan de verleiding die je in je lichaam draagt, zodat je niet valt. De goede discipel moet leren 

zichzelf te overwinnen om anderen te leren hun zwakheden en hartstochten te overwinnen. 

72. Herken je de eenvoud niet waarin ik tot je spreek? Waarlijk, Ik zeg u, het is hetzelfde als dat wat 

zich manifesteerde in het Tweede Tijdperk, waarin Ik Mijzelf beperkte om als de mens te zijn en om hem 

te verheffen door Mijn woord en Mijn voorbeeld, zodat hij als God zou worden. 

73. Wees Mijn instrumenten, maar nooit obstakels voor Mij om de harten te bereiken. Waarom 

twijfel je eraan dat je kunt doen wat ik doe? Je hebt de leer niet goed begrepen. Omdat jullie Mijn 

kinderen zijn, hebben jullie iets dergelijks van jullie vader geërfd, en jullie vader is goed. 

74. Je bent van het spirituele naar de aarde gekomen om de voetstappen van de Goddelijke Meester 

te zoeken voorbij alle slagen van het lot. En nu Ik Mijzelf door jullie kenbaar maak, laten jullie alles wat 

jullie hebben achter om Mij te horen. Denken jullie dat jullie verzoeningen en offers niet door Mij 

beloond zullen worden? Vergeet op geen enkele dag het einddoel van je bestemming, opdat je elke dag 

een stap voorwaarts kunt zetten. 

75. Onthoud dat je me niets zult geven. Alles wat je verkrijgt zal van jou zijn. 

76. Waarom buk ik en daal ik soms zelfs af tot de diepste afgrond om jullie te redden? Omdat ik van 

je hou. 
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77. In deze Leer hebben jullie hier een fundament, een korte en zekere weg om naar jullie vaderland 

terug te keren. Het is de leer van de vergeestelijking. Als jullie het begrijpen, hoeveel licht zullen jullie 

dan hebben in jullie gedachten, in jullie woorden en in jullie werken! Herhaal niet alleen met de lippen 

dat jullie spiritisten zijn. Als je het eenmaal echt bent, hoef je het niet meer rond te bazuinen. 

78. Denk aan deze leringen die ik op dit moment aan je hart en ziel geef. Morgen moet je ze daar 

zoeken om ze aan je medemensen te leren. 

Mijn vrede zij met u! 
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Informatie over de inhoud 
Verse nr. 

Instructie 175 

De strijd tussen spiritualisme en  

 het egoïstisch materialisme4 

 God zegent de wetenschap, goed toegepast8 

 Goddelijke gerechtigheid schenkt de reïncarnaties11 

God, in zijn gerechtigheid, stelt een grens aan 

 de slechtheid van de mens15 

 De pijn zal verdwijnen als de geest opstaat16 

 Waar is de dood, de eeuwige verdoemenis en de hel?  17 

 Elke geest is deel van de Goddelijke Geest22 

 Het geestelijke leeft buiten de tijd27 

 Materialisme en fanatisme op de begraafplaatsen29 

 Werken, woorden en gebeden36 

 De drie testamenten verenigd in één49 

 Het "gouden kalf " 55 

 Tabernakel en ark56 

 De les van David en Salomo62 

 Het nieuwe Israël in de Geest68 

 Profetieën die in vervulling gaan70 

 Vrije wil en geweten76 

Instructie 176 

 Het voorbeeld van de grenzeloze liefde van Jezus1 

 Voorwaarden voor vrede in de wereld15 

 Het werk van de gezanten18 

 Harmonieuze ontwikkeling25 

 Vervulling van de zending op geestelijk gebied33 

 Tijden van grote spirituele openbaringen naderen38 

 De wereld is vol slaven50 

Instructie 177 

 De strijd voor vrede en geestelijke verheffing1 

 In God is geen toorn19 
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 God straft niet21 

 Gebed en innerlijke vrede in beproevingen en strijd39 

De voordelen van schoonmaken44 

Velen noemen zichzelf christenen46 

 Elke vorm van goddelijke communicatie heeft zijn einde50 

 De communicatie van geest tot geest68 

Instructie 178 

 Wat je zaait, zul je oogsten2 

 De geest in de mens7 

 Voorbereiding op vervulling14 

 De ware Spiritualist30 

 God heeft geen vorm39 

 Openbaringen over het geestelijk leven45 

 De spirituele strijd is universeel64 

 Mentale communicatie  72 

 Openbaring over de geestelijke verheffing74 

Instructie 179 

 De eeuwige missie van geestelijk Israël1 

 Voorbereiding en geloof in deze tijden van beproeving15 

 De geest is voor het vlees35 

 De voorspelde Derde Komst  36 

 Onze geest is deel van de Goddelijke Geest49 

De voorbereiding van Mexico op geestelijk en materieel gebied52 

 De grote kans van dit aardse leven64 

Instructie 180 

 Het licht van het geweten is de gids van de discipel1 

 De "rijke jonge mannen " 8 

 De evolutiewet29 

 Men moet het geestelijke woord begrijpen34 

 Profetie over Mexico38 

 De leer van het drama van Golgotha48 

 

 Voorbereiding op het verlaten van deze wereld52 
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Het waarom van de menswording van de zielen63 

Als we de passies beheersen, zullen we niet 

 het risico lopen partij te kiezen voor de een of de ander77 

 Na 195084 

Instructie 181 

De alomtegenwoordigheid van de Universele Straal1 

 In God is geen toorn, noch straf, noch wraak6 

 Spiritualiteit, niet de rede, ontdekt het goddelijke14 

 De betekenis van brood en wijn18 

 Barmhartigheid in werken, woorden en gedachten22 

 Wederopstanding en leven33 

De beloofde terugkeer van de Heer op de wolk is 

 de verrijzenis in deze tijd52 

 De manifestatie van de geestelijke gaven rond het jaar 200056 

 Elke incarnatie vormt de ladder63 

 De nieuwe komst van de Heer74 

Instructie 182 

 Geweten of intuïtie zijn middelen om zichzelf te redden1 

Er is geen speciaal uur om te oefenen 

 goddelijk voorbeeld16 

 Materiële wetenschap en wijsheid van de geestelijke wereld19 

 Je hoeft jezelf nooit op te sluiten in een gevangenis23 

 Profetieën34 

 Het geestelijk rijk40 

 Het Rijk van het Kwaad42 

 Betekenis van hell45 

 De mensheid is echt niet christelijk54 

Elia in andere tijden en vandaag56 

 Het ontwaken tot het Goddelijk Licht60 

Het gebed zonder woorden64 

 De Kracht van Harmonie tussen Geestwezens66 

 De waarheid77 
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Instructie 183 

Voorbereiding van de discipelen vóór de verwarringen1 

 Het goddelijke woord werd vervalst7 

 Er is gerechtigheid in het lot22 

 De grote missie van Mexico33 

 De reïncarnatie van Israël in de Geest34 

 Verklaring over de verrijzenis35 

 De "verloren zoon" (E1:61) xxx40 

 Het tijdperk van de Heilige Geest42 

 Chaos zal komen door de schuld van de mens48 

Instructie 184 

 Goddelijke gerechtigheid of menselijke dwaasheid4 

De geesten uit voor ons onbekende sferen,  

 ook taken uitvoeren17 

Bij de vertaling van het woord, moet de goddelijke essentie 

 worden bewaard zonder mentale toevoegingen20 

 Waarheid is voorbij vormen en symbolen28 

 Liefde is de weg van de geest naar zijn Schepper38 

 Foute ideeën over hemel en aarde40 

Ontwikkeling van de geest van het ene gebied naar het volgende44 

 Naar harmonie tussen geest en materie55 

Instructie 185 

 Vermogen tot vrije geestelijke verheffing1 

 De verspreiding van het Woord in de Derde Wereld17 

 Als de geest evolueert, wist het verkeerde concepten uit29 

Onze geestelijke broeders en zusters omringen ons33 

 Spirituele cultus zonder materialisaties37 

Je kunt menselijke intelligentie niet vergelijken 

de geest in verwarring brengen43 

 Vervulde profetieën46 

Instructie 186 

 De grote strijd van licht tegen duisternis4 

 Verlichting over de onsterfelijkheid van de geest15 
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 Het geweten is de bron van inspiratie20 

 

 De manifestatie van de Derde Tijd22 

 Licht en vergeving in plaats van straf28 

 Een stap in de richting van spiritualiteit37 

 De weg van de evolutie43 

 De reïncarnaties komen overeen met de spirituele vooruitgang45 

Instructie 187 

 De trouwe volgelingen3 

 Verband tussen geest en materie19 

De geest wordt nooit moe lief te hebben26 

 Hoe smeden jullie een betere wereld?  27 

 Alleen de geest kan God ontmoeten31 

 Helderheid en waarheid onderscheiden de spiritualist39 

 Profetieën over de toekomstige vrede45 

De mens is verantwoordelijk voor zijn 

 mentale achterstand48 

 Het belang van het geweten63 

 Door onze eigen verdiensten zullen wij tot God komen66 

Instructie 188 

 De geest geniet volledige vrijheid om het pad te kiezen6 

 Reïncarnatie is een middel tot genoegdoening7 

 Mentale herkenning16 

 De dood bestaat niet28 

 Het Derde Testament29 

 Het bestaan van geestelijke wezens39 

 Gevaren van Spiritisme42 

 Elke geest is eeuwig43 

 Voorspellingen van verschrikkelijke ideologische oorlogen52 

 De goddelijke wet en de menselijke wetten62 

De machtige stromen van licht, rechtvaardigheid en 

 Vaderliefde69 

Instructie 189 
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 Elijah, de Voorbode2 

Verantwoordelijkheid van de discipel11 

 Spiritualisme, goed begrepen25 

 

 Alleen God is onfeilbaar31 

Mexico en zijn verantwoordelijkheden36 

 Oproep aan kinderen en jongeren47 

 Het lot van Mexico57 

 Het Boek des Levens58 

De manier om nieuwe oorlogen te voorkomen67 

 De wet van de ontwikkeling74 

Instructie 190 

 Het belang van Elias1 

 De goddelijke mededeling van 1866 tot 195010 

 De ijdelheid van de zogenaamde rijken18 

De verheffing van de Geest tot het "Koninkrijk der hemelen"  27 

 Engelen vleesgeworden voor Goed51 

 Het negatieve voorbeeld van Salomon52 

 Het leven van de geest is eeuwig57 

 De macht van de materiële verleiding bestaat61 

 Verband tussen geest en lichaam65 

Instructie 191 

 Voorbereiding van de geest op zijn ontwikkeling en verheffing1 

 Verwarring door ongehoorzaamheid, na 195016 

Het belang van het werk van het Derde Tijdperk18 

 Het geestelijk gezicht versterkt het geloof22 

 De kracht van het goede is het beginsel van alles26 

 Het kwaad is niet eeuwig27 

 Het belang van de hemel37 

 De geestelijke gaven52 

 Studie en meditatie66 

Instructie 192 

 11 september 
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 Het valse geloof van eeuwige verdoemenis4 

 Het bestaan van de geest en de eeuwigheid13 

 De oorsprong van sekten en afscheidingen17 

 Er is geen nieuwe leer, maar nieuwe openbaringen18 

Noch de goddelijke geest, noch de geest van de mens... 

 

 een vorm hebben19 

 De invloed van de geestenwereld31 

 De weg van de Geest34 

 Menselijke trots en goddelijke wijsheid53 

 Verklaring van de manifestatie van de Derde Tijd63 

Instructie 193 

 Spiritualisme zal de wereld veranderen2 

 De gave van intuïtie9 

 Het doel is de wereld van volmaaktheid in de geest27 

 Kenmerken van de Spiritualist34 

Zij die spirituele vooruitgang proberen te stoppen 38 

 Beproevingen en vooruitgang van de Geest41 

 God straft niet, ieder is zijn eigen rechter50 

 Het belang van 195060 

 De stemdrager71 

De goddelijke boodschappers zijn aan het werk in de wereld74 

Instructie 194 

 Doel en missie van geestwezens7 

 Een nieuw tijdperk verrast de mensheid9 

 Spiritualiteit heeft zich nog niet gedefinieerd in de mensen16 

 Spiritualisme kent geen materiële grenzen23 

 De tijd van geestelijk licht31 

 Concepten zullen veranderen33 

 Het waarom van reïncarnatie35 

 De geest van de mens is het atoom en eigendom van de Schepper50 

 De tekenen zijn uitgekomen66 

 De geest zal zichzelf altijd vervolmaken70 
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Instructie 195 

 Het goddelijke woord verlicht ieder wezen2 

De hele schepping vibreert in ritme 

 van de goddelijke wet17 

 De Alomtegenwoordigheid van de Almachtige20 

 Spirituele ontwikkeling verlicht de geest21 

Oorzaken van het woeden der elementen26 

 De geestelijke wereld36 

 De geestelijke woningen38 

 De wet van reïncarnatie46 

 Zowel het lichaam als de geest hebben hun belang49 

 Betekenis van lotsbestemming53 

Mozes, de boodschapper van het eerste tijdperk65 

 De Nieuwe Instructie van de Messias71 

 De openbaring van de Heilige Geest, sinds 186675 

Instructie 196 

Oproep aan de dienaren2 

 Directe communicatie zonder menselijke beperkingen12 

 De geest is uitgerust voor de strijd17 

 Wie zijn de doden?  20 

 "Laat de doden hun doden begraven. " 23 

 De afgodendienaars zullen ontwaken41 

Instructie 197 

 De Apocalyps onthult het tijdperk waarin wij nu leven3 
 De ware spiritist11 

 De betekenis van armoede en rijkdom24 

 Afsplitsingen wegens gebrek aan voorbereiding39 

 Echt Spiritualisme49 

 Het belang van vergeving en nederigheid58 

Instructie 198 

Het werk van de goddelijke geest zal universeel bekend worden3 

 Lessen voor deze tijd10 

Alles in de schepping is natuurlijk11  Wijsheid van de geest, niet van het verstand17 
 Oproep tot Spiritueel Israël24 

 De missie van de zieners35 

 De communicatie van het derde tijdperk59 

 Het gezag van de ware discipel72 
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 Wettelijke beperkingen betreffende de ziekte75 

Vervulde profetie77 Instructie 199 

 Menselijkheid is het fundament van vrede3 

 Het licht breekt de ketenen10 

 De geest is de leider van het lichaam25 

 Verklaring van manifestatie van 1866 tot 195048 

 Uitleg van begrippen52 

 Het Hemelse Concert53 

 Fratricidale godsdienstoorlogen62 

 Het onmogelijke in het goddelijke68 

 Vervulde profetie van het derde tijdperk70 

 De familie72 

 Het huwelijk75 

 Ambassadeur79 

Instructie 200 

 Betekenis van het Spirituele Rijk1 

Israël van het derde tijdperk23 

 De zending van de armen en onterfden28 

 Een nieuw tijdperk van intellectuele ontwikkeling41 

 De kracht ligt in het geloof en in de zuiverheid van de mens47 

 De weg naar vrede62 

Instructie 201 

 De boodschap van de drie tijden1 

 Een geestelijk volk zal uitbarsten8 

Broeders en zusters in God22 

 De vereniging van gaven geeft onoverwinnelijke kracht25 

 Harmonie tussen de volkeren27 

 De ontwikkeling van de geest vereist kracht36 

De aardse plichten maken deel uit van de geestelijke bestemming45 

 Het verbond van de Geest met zijn Schepper48 

Instructie 202 

 Kerstavond1 

 Het zaad der onsterfelijkheid12 
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 De ondervraging voor het oneindige16 

 De geestelijke waarheid25 

 Mercy62 

Instructie 203 

 Met wil en verstand valt het verband van de duisternis1 

 De wet zal worden vervuld11 

 Het plan van vervulling25 

 Maria is deel van de Goddelijke Geest38 

 De stemdrager van de goddelijke Geest41 

 Israël in de Geest45 

Instructie 204 

 Dezelfde man verandert het paradijs in een hel4 

 Goddelijke liefde is de sleutel tot het koninkrijk der hemelen7 

 Betekenis van de drie tijden16 

 Goddelijke gerechtigheid straft nooit27 

 Er bestaat maar één God41 

 Hoge en lage geesten47 

De kennis van de waarheid gecommitteerd53 

De harten maken deel uit van de universele tempel63 

Instructie 205 

 Dat de goddelijke wil wordt vervuld en niet die van de mens5 

 De emancipatie van de geest van overbodig8 

 God is in ons12 

 Lichaam en geest25 

 De vele geestelijke verblijfplaatsen  30 

 De goddelijke manifestatie door de mens45 

 Gezondheid en licht door middel van spiritualiteit50 

Instructie 206 

 De weg naar volmaaktheid is uitgestippeld1 

 Allen zullen het licht bereiken18 

Intellectuele verantwoordelijkheden20 

 Profetieën22 

 Er zijn geen hulpeloze wezens36 
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Het enige berouw dat door God wordt aanvaard52 

 De Drie Goddelijke Communicaties met de Mensheid55 

Instructie 207 

 De ware waarde van de geest7 

 Geestelijke en materiële situatie van de mens14 

 Spiritualiteit breekt muren af en opent horizonten20 

 Spiritualisme zal wereldwijd worden erkend46 
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