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Opmerking over deze kwestie:  
 

Dit deel is getrouw verwerkt naar de inhoud van bovengenoemd Duits origineel voor het 

vertaalprogramma DeepL, ProVersion, dat in 12 talen vertaalt.  

Tot dusver zijn de volgende delen mee vertaald:   

 

Status december 2020  

 

Het Derde Testament  

Uit het oorspronkelijke Duits in de talen:  Nederlands, Pools, Russisch, Portugees, Portugees-

Braziliaans,. Wordt gevolgd door: Japans en Chinees 

Het was tot nu toe beschikbaar in de volgende talen: 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.  

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

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

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

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

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

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

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

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

de Vader binnen te treden.  

 

Anna Maria Hosta 

Vreedzame Christus op Aarde 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com (meertalig) 

E-mail: a.m.hosta@web.de  
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Inwijding 
De Commissie die belast is met de samenstelling van deze bloemlezing draagt deze boeken in de 

naam van de Heer op aan alle mensen van goede wil in de wereld die bezield zijn door het verlangen 

om de verheffing van hun geest te bereiken door middel van de studie van de Goddelijke 

openbaringen en de beoefening van de leringen van de Goddelijke Meester. Een ieder die in zichzelf 

het verlangen voelt om de leringen van het Zesde Zegel, ontvangen in dit tijdperk van de Geest der 

Waarheid, te leven, moet de geestelijke betekenis die in deze boeken ligt besloten tot de laatste 

druppel proeven. Dan zal uit zijn hart een smeekbede tot de gehele mensheid opborrelen, en een zin 

zal de tederste snaren van het menselijk hart doen klinken: "Heb elkander lief." 

Voorwoord bij de Duitse uitgave 
Dit boek is een getrouwe vertaling van het eerste van twaalf delen van het "Boek van het Ware 

Leven" uit de oorspronkelijke tekst in het Spaans en geeft goddelijke openbaringen. Het gaat om niets 

minder dan de wederkomst van de Heer als de Heilige Geest. Door middel van instrumenten die speciaal 

door Hem zijn uitgekozen en bereid (het woord in de Spaanse tekst is: "portavoz" als in stem-drager, 

woord-bemiddelaar, spreekbuis), bracht Christus grote waarheden over om ons de zin van ons aardse 

leven uit te leggen, om ons mysteries van de Geest te openbaren die niet werden begrepen of onbekend 

waren, en om ons troost, kracht en richtlijnen te geven te midden van een groeiende chaos die de gehele 

mensheid strenge bezoeken brengt met het doel hen te louteren. Het is de eeuwige, onveranderlijke 

boodschap van God aan zijn kinderen: in het eerste tijdperk door Mozes en de profeten, en in het tweede 

tijdperk door Jezus en zijn discipelen. Als de boodschap in het huidige Derde Tijdperk nieuw voor ons lijkt, 

komt dat omdat veel onbegrepen  

De woorden van de Heer worden uitgelegd in de Eerste en Tweede Tijden, en omdat de Heer ons 

geestelijke inzichten geeft die Hij ons in die tijd niet kon geven. ("Ik heb u nog vele dingen te zeggen, 

maar gij kunt ze nu niet verdragen. "Johannes 16:12.) 

Het boek is verdeeld in vele hoofdstukken en elk vers is genummerd; dit dient niet alleen voor de 

precieze verwijzing naar een passage, maar moet ook al uiterlijk aantonen dat het geen lichte lectuur is; 

de inhoud moet veeleer met verzamelde zinnen en weloverwogen worden gelezen, bestudeerd en 

doorgrond. Daarna moet echter het belangrijkste volgen: de uitvoering, de akte. 

De aandachtige lezer zal opmerken dat vele gedachten en geestelijke leerstellingen dikwijls herhaald 

worden, hoewel meestal in andere bewoordingen of vanuit andere gezichtspunten. Daar zijn 

verschillende redenen voor: Ten eerste werd het onderricht in de loop van vele jaren gegeven in 

tientallen plaatsen van samenkomst. Ten tweede waren er verschillende woordbemiddelaars actief in het 

proces, en afhankelijk van de geestelijke rijpheid van het instrument, kon het woord van God zich bekend 

maken. En tenslotte werden de leerstellige toespraken niet in besloten kring gehouden, maar in het 

openbaar voor een eenvoudig publiek, zodat er altijd nieuwkomers mee konden komen, reden waarom 

de Heer de grondbegrippen voor hen moest herhalen in Zijn Woord. 

Vandaag moeten wij niet gekwetst zijn door de herhalingen, maar zij moeten ons de gelegenheid 

geven om de goddelijke gedachten diep in ons in te prenten. En bovendien bevestigen de herhalingen 

dat de leringen van God afkomstig zijn; want ondanks de veelheid van plaatsen waar zij gegeven zijn en 

de veelheid van bemiddelaars van het Woord, wordt de eenheid van het Woord getoond. 

Het zou rampzalig zijn voor de hele mensheid als zij de helpende hand van God zou afwijzen op grond 

van materieel verkeerd geïnterpreteerde profetieën - net zoals het volk van de Joden bijna 2000 jaar 

geleden deed - en doof zou blijven voor de stem van uw Heer, die zich tot iedere menselijke geest richt in 

dit onmiskenbaar echte en ware woord van God en hem oproept tot bezinning, bekering en 

vergeestelijking. Dezelfde stem zal op een dag van ieder van ons rekenschap vragen over de mate waarin 

hij gehoor heeft gegeven aan zijn liefdevolle vermaningen en instructies. 

In het werk "Boek van het ware leven" is het hoofdthema de geest, en daarom komt dit woord zeer 

vaak voor in verschillende verbanden. Wat wordt er bedoeld met "geest"? - In het huidige spraakgebruik 
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en in de woordenboeken wordt het woord "geest" gebruikt in de betekenis van het vermogen om te 

denken, d.w.z.: verstand, intellect, idee, slimheid, enz. - In de huidige leer, evenals in de Bijbel, heeft het 

woord geest een andere betekenis, en Jezus maakte dit duidelijk toen Hij zei: "God is geest, en wie Hem 

aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en in de 

Aanbidt de waarheid" (Joh. 4, 24). De eeuwige oorspronkelijke kracht, God, is zuiver geest, zonder 

vorm - wat echter niet uitsluit dat Hij Zich ook in bijzondere gevallen in menselijke gedaante, als vader, 

aan Zijn kinderen openbaart. De meest wezenlijke eigenschap van God is liefde, en gedreven door deze 

liefde schiep hij andere geestelijke wezens uit zichzelf om hun zijn liefde te kunnen schenken. Deze 

geesten, vonken uit de geest van God en in beperkte mate met dezelfde eigenschappen als God, vulden 

de oneindige ruimte totdat zij zich door hun arrogantie en ongehoorzaamheid van God afscheidden en 

vervolgens in een stoffelijk lichaam werden ingepakt om de weg naar huis weer te kunnen beginnen. Het 

wezenlijke deel van de mens is dus zijn geest, de vonk van de goddelijke geest in hem. Kort samengevat 

komt het hierop neer: 

Gods geest = liefde, wijsheid en kracht. 

Menselijke geest = Gods geestvonk in de mens. 

Geesten = oer-engelgeesten en menselijke geestelijke wezens, of zij nu nog in het stoffelijk lichaam 

zijn (geïncarneerd) of daarbuiten (gedesincarneerd). 

De goddelijke openbaringen werden in Mexico in het Spaans gedaan. Bij de vertaling in het Duits is er 

zorgvuldig op toegezien dat de geestelijke betekenis steeds werd weergegeven. Ook bij de woord- en 

zinsvorming werd in grote mate de oorspronkelijke tekst gevolgd, waardoor soms enigszins 

ongebruikelijke uitdrukkingen en zinsconstructies ontstonden. Slechts in betrekkelijk weinig gevallen was 

het nodig een vrijere vertaling te kiezen om in het Duits een aangename uitdrukkingsvorm te vinden, 

maar de geestelijke zin bleef steeds getrouw bewaard. 

Korte toelichtingen die nodig lijken voor het begrip zijn als voetnoten toegevoegd; aanvullingen op de 

tekst in overeenstemming met de betekenis zijn tussen haakjes geplaatst. Langere voetnoten zijn te 

vinden als noten in de bijlage van het boek. 

De vertalers 

Uitleg voor een beter begrip van de instructies 
I. De wederkomst van Christus in de spiegel van de bijbelse beloften. 

Het voorwoord van de vertalers begint met de korte zin: "Het is niets minder dan de wederkomst van 

de Heer als de heilige Geest". Veel lezers verwachten een verklaring van deze verklaring, die hieronder 

zal worden gegeven. Sinds het prille begin van het christendom hebben gelovigen zich beziggehouden 

met de wederkomst van Christus, en elk tijdperk heeft daarover zijn eigen ideeën voortgebracht. Ook 

vandaag hebben de gelovigen er verschillende, voornamelijk vage opvattingen over, omdat zij niet weten 

hoe zij de symbolische beeldspraak van de overeenkomstige Bijbelpassages juist moeten interpreteren. 

Daarom is het noodzakelijk duidelijkheid te verkrijgen. Laten wij daartoe de onnauwkeurige en vaak 

fantasievolle opvattingen onderzoeken en vergelijken met de desbetreffende bijbelse woorden. 

De volgende opvatting is wijd verbreid: Volgens deze opvatting zou de Heer voor de ogen van alle 

mensen verschijnen in de wolken des hemels, waardoor alle ogen Hem tegelijk zullen zien; want Zijn 

wederkomst zal zijn als een bliksemflits aan de hemel, die alles verlicht en voor alle mensen zichtbaar is. - 

Kan dit werkelijk gebeuren, en komen deze denkbeelden overeen met de mededelingen van Jezus zelf, 

zoals die ons door verschillende evangelisten zijn overgeleverd? 

Zoals bekend heeft de aarde een bolvorm, en alleen al daarom is dit populaire idee van die 

gebeurtenis een fysische onmogelijkheid, aangezien de bewoners van een bolvormige wereld een 

hemelverschijnsel niet gelijktijdig over de hele wereld kan zien. 

Wij willen allereerst nagaan of uit de verschillende bijbelse verwijzingen niet een geloofwaardiger 

beeld van deze gebeurtenis naar voren komt, als wij de woorden van de profetie vanuit de symbolische 
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beeldspraak vertalen in onze hedendaagse taal en zo de geestelijke betekenis vatten die tot uitdrukking 

moet worden gebracht. 

Wat het tijdstip van de wederkomst betreft, zegt de Heer inderdaad dat niemand de dag en het uur 

kent voordat de gebeurtenis plaatsvindt, behalve de Vader (Math. 24, 36 + 42); maar Hij heeft 

verschillende voortekenen van Zijn komst gegeven: valse christussen en valse profeten, oorlogen, plagen, 

kostbare tijden, aardbevingen, toenemende onvriendelijkheid en beproevingen, verschrikkingen en grote 

tekenen aan de hemel, overstromingen en zware stormen, de verkondiging van het evangelie in de 

gehele wereld. - Al deze tekenen zijn vervuld, en toch wachten de gelovigen nog steeds op de vervulling 

van de beloften. 

In een gelijkenis gaf de Heer een nog duidelijker aanwijzing over het tijdstip en de wijze van Zijn 

wederkomst. Hij vergeleek het met het heimelijk inbreken van een dief in de nacht, en voegde daaraan 

toe: . . "Want de Zoon des mensen zal komen op een uur dat gij niet denkt" (Mat 24:44). Twee dingen zijn 

duidelijk uit deze gelijkenis: ten eerste, dat Zijn wederkomst niet zal plaatsvinden als een bovennatuurlijk 

hemels schouwspel, maar in het verborgene, onopgemerkt door de wereld en het christendom als 

geheel. En ten tweede, dat de tijd van Zijn komst ook anders zal zijn dan verwacht. 

De Heer bevestigt het belang van deze gelijkenis voor een juiste opvatting van Zijn wederkomst door 

er opnieuw naar te verwijzen in Zijn Openbaring aan Johannes: "Zie, Ik kom als een dief. Zalig is hij die 

waakt, en zijn klederen gereed houdt. .. "(Openb. 16:15). 

In een tweede gelijkenis van de wijze en de slechte dienaar wordt zelfs een hint gegeven of het 

tijdstip waarop men Zijn komst verwacht bij Zijn wederkomst te vroeg of te laat is gesteld. Jezus zegt in 

deze gelijkenis:... . "Maar indien die goddeloze dienstknecht in zijn hart zal zeggen: Mijn heer zal lang niet 

komen, zo zal de heer van de dienstknecht komen ten dage, dat hij er niet aan denkt, en ten ure, dat hij 

er niet aan denkt. .. "(Math. 24, 48 + 50). Hieruit blijkt duidelijk dat de Heer vroeger zal komen dan de 

christenen over het algemeen aannemen.  

Op welke wijze moet deze wederkomst van de Heer, die in stilte zal geschieden, geschieden? - In 

Mattheüs lezen we: "Want gelijk de bliksem uitgaat van de opgang der zon (oosten) en schijnt totdat zij 

ondergaat (westen), alzo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn" (Math. 27, 27). - Het moet voor 

iedereen duidelijk zijn dat dit geen natuurlijke bliksemflits kan zijn die wij met onze lichamelijke ogen 

zien; want in zeer weinig gevallen schijnt de bliksem van oost naar west, maar daalt neer van de hemel 

naar de aarde; de betekenis moet dus anders zijn. - Daar de bliksem een helder licht in de hemel is, en de 

term licht in Gods Woord dikwijls wordt gebruikt als een symbool van geestelijke kennis, is het natuurlijk 

deze "bliksem" te interpreteren als een openbarende lering van Christus die uit de geestelijke hemel 

komt. 

Waarom begint het juist in het Oosten en eindigt het in het Westen? - Hierop zegt de Heer ons in Zijn 

nieuwe Woord dat met dit beeld de totaliteit van Zijn onderricht aan de mensheid wordt gesymboliseerd, 

dat zijn begin had in het volk Israël, dus in het Oosten of in het Oosten, en zijn alomvattende voltooiing 

moest vinden in het Westen, in een land van het Westelijk Halfrond, en dat nu ook heeft gevonden. (De 

geestelijke openbaringen in Mexico) - Het symbool van de bliksem heeft bovendien de betekenis, dat 

voor Hem het tijdsinterval tussen de twee tijden van de openbaring slechts een kort ogenblik was, dat 

voorbijging als een bliksemflits aan de hemel. - Voor ons mensen zijn bijna 2000 jaar een lange tijd, voor 

God slechts een ogenblik van de eeuwigheid. 

De volgende verzen van het Mattheus-evangelie, zoals zij ons zijn overgeleverd, lijken in tegenspraak 

met deze interpretatie van Christus' wederkomst als een openbaring in woorden, want er staat dat "de 

zon en de maan" hun licht zullen verliezen, de "sterren" zullen uit de hemel vallen, het "teken van de 

Zoon des mensen" zal verschijnen aan de hemel, en dan zal Hij zelf verschijnen "in de wolken des 

hemels" met grote macht en heerlijkheid. 

Als men de met aanhalingstekens aangegeven termen opvat in de materiële zin zoals die gebruikelijk 

is, dan zou de aarde in duisternis gehuld zijn, aan de nachtelijke hemel zouden de sterren in verwarring 

rondvliegen of een regen van meteoren zou op de aarde neerdalen, in deze chaos zou een teken aan de 
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hemel zichtbaar worden, en dan zou de Heer zelf tussen de nachtelijke wolken verschijnen om het 

ontzette volk te oordelen. Maar als men de bijbelse woorden over de wederkomst van Christus opvat als 

allegorische beeldspraak voor geestelijke processen - en dat moet het zijn - dan geven zij een heel ander 

inzicht. 

Laten we ons beperken tot het ontcijferen van de symbolische term, "wolk". Het komt verschillende 

keren voor in de Bijbel, maar meestal niet in de natuurlijke zin. Toen de kinderen Israëls door de woestijn 

trokken, "ging de Here des daags voor hen uit in een wolkkolom..." en bij het geven van de Tien Geboden 

op de berg Sinaï, betekent de "wolk" de geestelijke aanwezigheid van God voor Zijn volk. In een visioen 

van Daniël staat: "Ik zag in dit visioen des nachts, en ziet, er kwam iemand in de wolken des hemels, als 

de Zoon des mensen, tot de Oude van dagen, en werd voor Hem gebracht. Hij gaf hem macht, 

heerlijkheid en koninkrijk, opdat alle volken, mensen en tongen hem zouden dienen. Zijn macht is eeuwig 

en gaat niet voorbij, en zijn koninkrijk heeft geen einde" (Dan. 7, 13 + 14). Hier wordt dezelfde 

uitdrukking gebruikt voor de geestelijke verschijning van Christus als in de beschrijving van Zijn 

wederkomst in het evangelie van Mattheüs; maar wie wil beweren dat het hier om stoffelijke wolken 

gaat en niet om een symbolische uitdrukking voor de geestelijke verschijning van Christus? 

Het Lucasevangelie spreekt niet van "de wolken des hemels" maar van "de wolk" en het woord 

"hemel" ontbreekt: "En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in de wolk met grote macht en 

heerlijkheid" (Luk. 21, 27). Uit deze uitdrukking blijkt duidelijk dat het niet gaat om aardse wolken aan de 

hemel, maar dat een geestelijke vorm van openbaring moet worden uitgedrukt en dat de Heer niet 

materieel-zichtbaar zal verschijnen. 

Ook spreekt de Bijbelpassage over mensen die "de Mensenzoon" zien. Veel christenen vatten dit 

letterlijk op en geloven dat zij Jezus met hun stoffelijke ogen zullen zien als Hij uit de hemel neerdaalt. - 

Zou de fysieke verschijning van Jezus, die met onze stoffelijke ogen te zien zou zijn, het geloof van de 

mensen in Hem wekken of versterken? - In geen geval. Als Christus uit de hemel zou neerdalen, zichtbaar 

met onze fysieke ogen, zou slechts een uiterst klein deel van de mensheid in staat zijn dit te zien. De rest 

van de mensheid, praktisch de gehele mensheid, zou dit verschijnsel niet hebben aanschouwd en dus zou 

de veroordelende werking van Christus' wederkomst in het geheel niet hebben plaatsgevonden. Het zou 

dus opnieuw afhangen van de vraag of men de weinige ooggetuigen of Zijn woorden zou geloven, met 

andere woorden, de situatie zou zich opnieuw hebben voorgedaan zoals bijna 2000 jaar geleden. 

In die tijd leefde Christus al eens zichtbaar onder de mensen, en zijn leer werd niet geloofd - een 

kleine minderheid uitgezonderd. En als Hij vandaag als mens onder ons zichtbaar zou zijn voor onze 

fysieke ogen, zou Hij nog minder opgemerkt worden dan 2000 jaar geleden, omdat de mensen het 

vandaag veel te druk hebben met hun strijd voor meer welvaart of met hun zware problemen van 

dagelijkse voedselvoorziening, met hun machtsstrijd, intriges en oorlogen. - En toch zullen de mensen 

hem zien. Degenen die begaafd zijn met geestelijk zicht zullen Jezus zien zoals de discipelen Hem zagen 

bij de verheerlijking op de berg Tabor. Niet als een bewijs van Zijn aanwezigheid - zulke bewijzen hebben 

zij niet nodig - maar als een beloning voor hun geloof en geestelijke voorbereiding. - De anderen zullen in 

hun diepste wezen de aanwezigheid van Christus voelen in zijn nieuwe openbaringen. Hun geest getuigt 

hun van de waarheid van Zijn Woord. - En nog anderen, de meerderheid, zullen beven in hun gehele 

wezen wanneer de smartelijke bezoekingen over hen komen die moeten komen. Dan zal hun geweten 

het hun duidelijk maken dat dit de beloofde wederkomst van Christus is in Zijn onverbiddelijke 

gerechtigheid. Deze ervaring zal veel langduriger zijn dan wanneer hun fysieke ogen "de Mensenzoon" 

zouden hebben gezien.  

In Lukas wordt de belofte van Jezus over Zijn wederkomst op aarde gevolgd door de aanwijzing: 

"Maar wanneer deze dingen beginnen te geschieden, ziet dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw 

verlossing is nabij gekomen" (Luk. 21, 28). De uitdrukking "wanneer het begint te gebeuren" geeft aan 

dat het niet gaat om een plotselinge "gebeurtenis aan het einde van de wereld", maar om een proces dat 

langere tijd duurt, waarvoor de mensen geacht worden uit te kijken. Een andere hint van Jezus over Zijn 

wederkomst laat zien wat dit proces inhoudt: "Wanneer de Zoon des mensen komt, denkt u dan dat hij 
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ook geloof op aarde zal vinden? (Luk. 18, 8) Het soort vraag drukt ontkenning uit en leidt tot de conclusie 

dat het bij Zijn tweede komst ook gaat om de verkondiging van de waarheid, Zijn heilsleer, en dat de 

mensen weer de mogelijkheid zullen hebben om op grond van hun vrije wil te aanvaarden of te 

verwerpen, en dat zij - althans wat betreft de massa's van de mensen en hun leidende 

vertegenwoordigers van kerk, wetenschap en staat - in het begin even ongelovig en verwerpend zullen 

zijn als in Jezus' tijd. 

In de gelijkenis van het mosterdzaadje (Luk. 13, 18), dat de geboorte van het koninkrijk Gods op aarde 

symboliseert, wijst de Heer op de kleinheid van het zaadje, dat is de aanvankelijk kleine uitwerking van 

Zijn woord in de wereld, dat in de hof geworpen wordt, dat wil zeggen dat het uit de hemel op aarde 

neerdaalt en een grote boom wordt die bescherming en schaduw geeft aan alle vogels, dat zijn de 

mensen, en daardoor de grondslag van het koninkrijk Gods op aarde. Dezelfde zin van een geleidelijke 

groei en doordringing van Zijn Woord in het bewustzijn van de mensheid wordt ook gevonden in de 

volgende gelijkenis van het zuurdesem. 

Nu rest ons nog te onderzoeken wat de apostel Johannes, de favoriete discipel van Jezus, over ons 

onderwerp te zeggen heeft, die, zoals zijn evangelieverslag bewijst, de leer van zijn Meester het diepst en 

geestelijkst heeft begrepen en overgeleverd. Met Hem zegt de Heer in Zijn afscheidsrede tot Zijn 

discipelen: "Indien gij Mij liefhebt, onderhoudt Mijn geboden. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een 

andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft in der eeuwigheid; de Geest der waarheid, die de wereld niet 

kan ontvangen, omdat zij Hem niet ziet, noch kent. Maar gij kent Hem, omdat Hij bij u blijft en in u zal 

zijn; Ik laat u niet als wezen achter, Ik kom tot u" (Joh. 14, 1518). 

Vanwege het belang van deze belofte voor zijn volgelingen komt Jezus er in zijn grote afscheidsrede 

verschillende keren op terug: "Maar de Trooster, de Heilige Geest, die mijn Vader zenden zal in mijn 

naam, die zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat ik u gezegd heb" (Joh. 14, 26). Hier leren 

wij dat deze Trooster, of Geest der Waarheid, de Heilige Geest van God is die, "in de naam" van Christus, 

naar de gelovigen op aarde wordt gezonden om hun alle dingen te leren en hun alle leringen van Jezus in 

herinnering te brengen. 

Nadat Jezus Zijn gebod van liefde opnieuw aan de harten van de discipelen heeft opgelegd en hen 

heeft voorbereid op de komende vervolgingen, geeft Hij hun de troostrijke zekerheid als een belofte na 

deze vervolgingen: "Maar wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der 

waarheid, die van de Vader uitgaat, zal Hij van Mij getuigen. En ook gij zult getuigen, want gij zijt van den 

beginne af met Mij geweest" (Johannes 15:26-27). "Maar ik zeg u de waarheid, het is goed dat ik ga (naar 

de Vader). Want indien Ik niet heenga, zal de Trooster niet tot u komen; maar indien Ik heenga, zal Ik 

Hem tot u zenden" (Johannes 16:7). Dus de voorwaarde voor de komst van de Trooster als de Geest der 

waarheid is Jezus' terugkeer naar de Vader. Dit betekent dat deze Geest der waarheid uitgaat van 

Christus zelf als het "Woord" van God, en dat Hij Hem vanaf de troon van de Vader, in vereniging met 

Hem, zal zenden naar zijn gelovigen op aarde. Want Hij was de grote waarheidsgetuige van God, zelfs als 

mens, en daarom bekende Hij voor Pilatus: "Ik ben een koning. Met dit doel ben ik geboren en in de 

wereld gekomen, opdat ik van de waarheid zou getuigen. Wie uit de waarheid is, hoort Mijn stem" (Joh. 

18,37). 

"Ik heb u nog vele dingen te zeggen, maar gij kunt ze nu niet verdragen. Maar wanneer hij, de Geest 

der waarheid, komt, zal hij u in alle waarheid leiden. Want hij zal niet over zichzelf spreken, maar wat hij 

hoort, zal hij spreken, en wat komen zal, zal hij u verkondigen. Hij zal mij veranderen, want hij zal nemen 

wat van mij is en het aan jullie verkondigen. Alles wat de Vader heeft is van mij. Daarom heb Ik gezegd: 

Hij zal van Mij nemen en het u verkondigen" (Joh. 16, 12-15). 

Met de voorgaande woorden vestigde de Heer de aandacht van Zijn discipelen op het feit dat zij nog 

niet in staat zijn de hele waarheid te dragen die Hij als Zijn openbaringsdrager van de Vader te brengen 

heeft. Daarom verwijst Hij hen nogmaals naar Zijn komende Woord van Openbaring als de Geest der 

Waarheid, die hen dan zal inleiden in alle waarheden. Hij zal als "Het Woord" net als op aarde alleen dat 

verkondigen, wat Hij in eenheid met God de Vader als goddelijke waarheid en wijsheid van Hem ontvangt 
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en wat toch niets vreemds is, alleen overgeleverd, maar uit Zijn eigen geest voortkomt. Daarbij zal Hij Zijn 

leven en Zijn leer als de Mensenzoon Jezus "transfigureren" en er licht en helderheid in brengen, omdat 

deze geest van troost en waarheid het woord is van de ene Goddelijke Geest zelf, daarom is Hij ook de 

"Heilige Geest". 

Zoals wij uit de voorgaande citaten kunnen opmaken, geeft het Nieuwe Testament ons een overvloed 

aan verwijzingen en verklaringen over de "andere Trooster", "de Heilige Geest", de "Geest der 

Waarheid", die de Vader tot Zijn kinderen zal zenden na Jezus' wederkomst tot de Vader. De Bijbel meldt 

ook dat dit gebeurde toen de Heilige Geest werd uitgestort op de discipelen. Nu heerst onder gelovigen 

dikwijls de opvatting dat hiermee de beloften ten volle vervuld waren en als voltooid kunnen worden 

beschouwd. Maar is deze opvatting juist? - Wij moeten ons ervan bewust zijn dat alle woorden van Jezus, 

en vooral zijn beloften, niet alleen betrekking hadden op de tegenwoordige tijd of op de toekomst die 

onmiddellijk daarop volgde, maar dat hun geestelijke betekenis ook van actueel belang is voor latere 

tijden. De uitstorting van de heilige Geest op de discipelen van Jezus, op hun latere medewerkers en 

medegelovigen en daarna op enkele uitverkorenen was - ondanks het grote belang ervan - slechts een 

bescheiden begin, als het ware een voorafschaduwing van wat komen zou. In de zogenaamde 

Pinkstergebeurtenis werd slechts een kleine kring omvat; maar de volmaakte vervulling moet het gehele 

volk Israël omvatten, zoals de profeet Joël reeds profeteerde: "En daarna zal Ik mijn Geest uitstorten op 

alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen dromen dromen, en uw jongelingen zullen visioenen zien". 

(Joël 3:1) - Wat toen toekomst was, is sinds 1866 heden. De geest der waarheid is nu onder ons. Maar 

hoe weinigen zijn reeds innerlijk gereed en in staat om volledig te functioneren in de kracht van de 

Heilige Geest, ook al hebben zij deze Geest van de Waarheid in zich ontvangen! "Deze dingen heb Ik tot u 

gesproken door 'spreekwoorden' (in figuurlijke taal). Maar de tijd komt, dat Ik niet meer tot u zal spreken 

door 'spreekwoorden', maar u vrijelijk zal verkondigen van Mijn Vader" (Johannes 16:25). Hiermee 

bevestigt de Heer dat zijn taal een beeldtaal is vol symbolen en geestelijke overeenkomsten van aardse-

materiële dingen en processen met die van geestelijke aard. Maar de tijd zal komen - en dat kan alleen 

maar de tijd zijn van Zijn wederkomst als de Geest van troost, waarheid en heiligheid - dat Hij 

onmiskenbaar Zijn Vader zal verkondigen aan de Zijnen in hun dan meer ontwikkelde wereld van taal en 

begrippen, zodat het gepuzzel van de geest over de ware betekenis van de beeldtaal voor eens en voor 

altijd een einde zal hebben. Bezorgde christenen, die in elke geestelijk vooruitstrevende openbaring een 

misleiding zien, en naamchristenen, die niet gestoord willen worden in hun geestelijke indolentie, zullen 

wijzen op de waarschuwingen van Jezus tegen de valse christenen en daarmee de mensen trachten af te 

schrikken van het aannemen van dit nieuwe woord van God. Maar zij moeten zich ervan bewust zijn dat 

juist op het moment van de valse christussen en valse profeten, waarvan er genoeg zijn geweest en nog 

steeds zijn, ook de "echte" Christus met Zijn nieuwe Woord wordt beloofd. Een niet onderzochte of 

bevooroordeelde verwerping van alles wat nieuw is en niet past bij de eigen ideeën en belangen moet 

daarom onvermijdelijk leiden tot de verwerping van Christus bij Zijn wederkomst! Daarom de ernstige 

vermaning: Beproef alles, maar bewaar wat goed is. 

Laten wij ter afsluiting van deze studie herinneren aan de brief van Christus in zijn geestelijke 

openbaring aan de apostel Johannes, die in zijn bewoordingen gericht is aan de christelijke gemeenten in 

Klein-Azië, maar die in zijn ware betekenis een vermaning is aan de christelijke gemeenten gedurende 

zeven opeenvolgende tijdperken van ontwikkeling. Het laatste tijdperk wordt gesymboliseerd door de 

kerk van Laodicea, waarin wij de huidige kerkelijke organisaties van het christelijke type kunnen 

herkennen, bevroren in cultus. De Heer laat het zeggen: "Ik ken Uw werken, dat Gij koud noch heet zijt. 

Oh dat je het koud of warm had! Maar omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, zal Ik u uit Mijn mond 

spuwen (Openb. 3:15 + 16) - Wat een treffende karakterisering van het hedendaagse naam- en 

gewoontechristendom! "Gij zegt: Ik ben rijk en vol, en behoef niets, en weet niet, dat gij ellendig zijt, en 

ellendig, en arm, en blind, en kaal. Ik raad u aan van mij goud te kopen, dat met vuur is geraffineerd, 

opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij gekleed moogt zijn en de schaamte uwer 

naaktheid niet openbaar wordt; en zalf uw ogen met oogzalf, opdat gij moogt zien." (Openb. 3:17, 18) - 
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Christenen denken dat zij alles hebben en geen verdere openbaring van Christus nodig hebben. Maar in 

Zijn ogen staan zij geestelijk ellendig, ellendig, blind en naakt, daarom raadt Hij hen aan om van Hem de 

gouden en witte klederen te kopen van onvervalste, goddelijke waarheden van verlossing. 

Zij moeten ook hun ogen, die blind zijn voor de waarheid, met een zalfje inwrijven. - "Wie ik liefheb, 

bestraf en kastijd ik. Wees daarom ijverig en bekeer u" (Openb. 3:19). Ondanks de strenge berisping, 

wijst de Heer Zijn kinderen niet af. Hij houdt van hen, vooral in de grote beproevingen en bezoekingen 

die over de mensen zijn gekomen en nog zullen komen; want zij moeten ons tot bekering en vernieuwing 

brengen. 

"Zie, ik sta aan de deur en klop. Indien iemand mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem 

binnenkomen en maaltijd met hem houden, en hij met mij." (Openb. 3, 20) - Hij doet de deur niet open, 

noch dwingt Hij Zijn kinderen. Maar zij die luisteren naar Zijn stem, die opnieuw gehoord wordt, en de 

deur van hun hart openen, ervaren de nauwste verbinding van geest tot geest met hun Heer. 

Wij hebben getracht de kritische twijfelaars - maar van goede wil - te helpen om de wederkomst van 

Christus te begrijpen. Wij hebben in het voorgaande opgemerkt dat Hij niet zal wederkomen te midden 

van een spectaculaire hemelse gebeurtenis, noch zal Hij wederkomen op een fysiek zichtbare wijze. Ook 

hebben wij ingezien dat de grote menigten Zijn wederkomst niet opmerken, omdat Hij komt als een dief 

in de nacht: onverwacht en stil langs geestelijke weg. Daarom Zijn vermaning: waakt en bidt, opdat gij 

deze belangrijke en belangrijke tijd niet verloren laat gaan. Wees niet als de vijf dwaze maagden uit de 

gelijkenis, die de lichtgevende olie in hun lampen - het symbool van geloof, liefde en hoop - lieten 

opdrogen en daardoor de bruidegom, die in de geestelijke duisternis van middernacht in blijde 

herkenning kwam, niet konden ontmoeten en ten slotte te laat op de bruiloft kwamen. 

II De drie tijden en de zeven zegels 
Na hun geestelijke schepping was een groot deel van Gods kinderen van hun Schepper afgevallen 

door misbruik van hun vrije wil in ongehoorzaamheid. Daardoor veroordeelden zij zichzelf tot eeuwige 

verwijdering van God, dat wil zeggen, tot de dood. Maar God maakte het in Zijn immense liefde mogelijk 

voor Zijn kinderen om terug te keren naar hun geestelijk tehuis. Maar de weg was erg lang, moeilijk en 

droevig. Daarom liet Hij hen er niet alleen voor staan, maar openbaarde hun een machtige leer, met 

behulp waarvan zij het verloren geestelijk paradijs weer stap voor stap konden bereiken. Het onderwijs- 

en opvoedingsplan werd verdeeld in drie grote tijdperken, die op hun beurt weer verdeeld zijn in zeven 

ontwikkelingsfasen, die overeenkomen met de Zeven Zegels van het Boek des Levens in de Openbaring 

van Johannes. 

De drie keer 
De eerste keer. 

Aan het begin van het Eerste Tijdperk kon God nog geestelijk communiceren met Zijn kinderen door 

middel van enkele uitverkorenen. Zij hoorden Zijn geestelijke stem die hen leidde. Maar toen deze band 

verloren ging als gevolg van het toenemende materialisme van Zijn kinderen, zocht God een middelaar. 

Hij rustte een man uit door wie Hij Zichzelf kon meedelen aan Zijn volk. Mozes was het uitverkoren 

instrument waardoor Hij de Tien Geboden bekendmaakte die richtlijnen voor het leven zouden geven, 

eerst aan het volk Israël en later aan de hele wereld. Mozes, met de Tien Geboden en de gedetailleerde 

instructies, symboliseert de Eerste Tijd toen God Zich aan Zijn kinderen openbaarde als de Schepper, de 

enige God, in Zijn meedogenloze rechtvaardigheid (God de Vader van de Drie-eenheid). 

  

De tweede keer. 
Toen de tijd vervuld was, zond God Zijn eniggeboren Zoon. Gods Geest werd mens in Jezus en 

woonde onder de mensen. In Zijn onderricht openbaarde Hij de Goddelijke liefde, en met Zijn leven en 

offerdood gaf Hij de mensheid het volmaakte voorbeeld; daarom was Hij de Goddelijke Meester die de 
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Tien Geboden van het Eerste Tijdperk vervulde door de liefde die haar hoogste uitdrukking vond aan het 

kruis toen Hij Zichzelf opofferde voor de mensheid. Jezus symboliseert het Tweede Tijdperk (God Zoon 

van de Drievuldigheid). 

Derde keer. 
Jezus kon tijdens Zijn verblijf op aarde niet alles openbaren, omdat de mensheid er nog niet klaar 

voor was. Maar Hij kondigde aan dat de Vader de Trooster zou zenden, de Heilige Geest. Deze derde tijd 

werd ingeluid door Elia, wiens Geest een goddelijk instrument verlichtte. Het was een eenvoudige man, 

Roque Rojas genaamd; hij was, evenals Johannes de Doper, de wegbereider voor Gods Heilige Geest, de 

Geest der Waarheid, om Zich onder de mensen te openbaren. In 1866 verkondigde de Geest van Elia 

door zijn Woord Middelaar: "Ik ben Elia, de Profeet van het Eerste Tijdperk, dat van de Transfiguratie op 

de berg Tabor; bereidt u voor..." De toehoorders die de gave van het geestelijk zien bezaten, zagen Jezus, 

Mozes en Elia toen, zoals de discipelen dat beleefden bij de verheerlijking van Jezus op de berg Tabor. Dit 

is de bevestiging van de drie grote tijdperken en dat Elia symbool staat voor het Derde Tijdperk waarin de 

Geest der Waarheid communiceert, of: de Wederkomst van Christus in de Geest (God Heilige Geest van 

de Drie-eenheid). 

God geeft Zijn openbaringen in volmaakte volgorde: De leer van de liefde werd ons door Jezus 

gegeven (tweede maal) nadat wij reeds voldoende kennis hadden van de gerechtigheid van God (eerste 

maal). En zo zullen wij in staat zijn de leringen van waarheid en wijsheid te ontvangen in de mate waarin 

wij de leringen van liefde vervullen (Derde Tijd). 

De zeven zegels 
Het "Boek des Levens", bekend uit de Openbaring van Johannes met de Zeven Zegels, bevat de 

geschiedenis van de mensheid zoals die door God is voorzien. Het is verdeeld in zeven grote 

hoofdstukken, elk met een speciaal zegel. Deze zegels werden door Christus losgemaakt, zodat het licht, 

vervat in het bijzondere hoofdstuk van het Boek des Levens, de wil en het opvoedingsplan van God, in de 

mensenwereld kon werken en verwezenlijkt worden. Daarbij wordt de hoofdleer van de respectievelijke 

geestelijke ontwikkelingsfase van de mensheid gesymboliseerd in een symbolische gebeurtenis door een 

van Gods uitverkorenen, als de leidraad en het model van dit tijdperk en van alle latere tijden. - Sinds het 

begin van het Derde Tijdperk is het "Boek des Levens" geopend bij het Zesde Zegel. 

Het Eerste Zegel: Het Offer 
De Heer zegt ons in zijn nieuw Woord: "De eerste van deze stadia van geestelijke ontwikkeling in de 

wereld wordt gesymboliseerd door Abel, de eerste dienaar van de Vader, die zijn verzoenend offer aan 

God bracht. Hij is het symbool van opoffering. Afgunst rees tegen hem op." (U. 161, 54) 

Uit Genesis hoofdstuk 4 weten we dat Kaïn en Abel hun brandoffer aan God brachten. Dat van Abel 

zag God genadig aan, want het was gegeven met een onschuldig en zuiver hart. Maar die van Kaïn 

verwierp God omdat Kaïn niet zuiver van hart was. Dit maakte Kaïn zeer boos, en uit nijd en haat doodde 

hij zijn broer Abel. De diepe betekenis van dit bijbelverhaal is echter dat Abel - naast zijn materiële 

brandoffer - ook het geestelijke offer van zijn aardse menselijke hartstochten aan God had gebracht. 

Daarom was zijn hart onschuldig en zuiver. Deze zuivering van zijn wezen is dus het eigenlijke symbool 

van het offer. Samenvattend kunnen we zeggen: het Eerste Zegel betekent dat we onze zondige 

hartstochten moeten opofferen, dat de geest de materie overheerst en dat we daardoor bereiken dat we 

de geestelijke verbinding met onze hemelse Vader tot stand brengen. 

Het tweede zegel: Geloof 
Het wordt gesymboliseerd door Noach. De mensen gaven geen acht op de leer van het eerste zegel, 

maar lieten zich door misbruik van hun vrije wil beheersen door de kwade hartstochten van het 

materialisme. In Genesis 6:3 e.v. lezen we: "Toen zeide de Here: De mensen zullen door mijn Geest niet 
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meer gestraft worden, want zij zijn vlees. Ik zal hen nog honderdtwintig jaar geven. . En toen de Here zag, 

dat de boosheid der mensen groot was op de aarde, en dat al de gedachten en daden van hun hart 

kwaad waren in eeuwigheid. ...zei hij: Ik zal de mensen die ik geschapen heb, van de aardbodem 

wegvagen... . Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer... . Noach was een godvruchtig man, en 

onberispelijk, en leefde een godvruchtig leven in zijn dagen. . . " 

Het volk verachtte Gods waarschuwing en geloofde niet aan de termijn die hun was gesteld om hun 

wegen te beteren. Slechts één geloofde: Noach. De Heer koos hem als Zijn instrument om opnieuw te 

beginnen met een nieuwe mensheid na de zondvloed. - Er was een sterk geloof voor nodig om al Gods 

decreten uit te voeren, die in die tijd ook nogal buitengewoon waren en daarom door de mensen werden 

uitgelachen. Maar Noach vertrouwde op zijn God en handelde zoals hem was bevolen. Geloof was de 

reddende ark voor Noach, niet alleen letterlijk maar ook geestelijk, en tot op de dag van vandaag is 

geloof een reddende kracht voor iedere gelovige. Het is ook geen toeval dat Abraham, de andere grote 

held van het geloof, leefde in de tijd van het tweede zegel. 

Het Derde Zegel: Geestelijke Kracht 
Het wordt gesymboliseerd door Jacob. God gaf Jakob de geestelijke naam "Israël", wat "sterk" 

betekent. Jakob of Israël heeft in zijn leven vele tegenslagen en gevaren gekend - waarmee God hem op 

de proef stelde - maar die hij kon overwinnen door de geestelijke kracht die in hem was. Hij werd voor 

het volk een symbool van de geestelijke kracht die wij moeten verwerven om de beproevingen die God 

ons zendt met geduld en overgave te kunnen doorstaan. Dankzij de bovengenoemde geestelijke kwaliteit 

verkoos God hem tot stamvader van het volk Israël, in die zin dat uit zijn 12 zonen de 12 stammen 

voortkwamen. Jehovah was ook in staat om door hem een grote geestelijke openbaring bekend te 

maken.  

Uit het Oude Testament kennen we het verhaal dat bekend staat als de "ladder naar de hemel" 

(Genesis 28:10 e.v.): Jakob zag in een droom een ladder die op de aarde stond en naar de hemel reikte, 

en de engelen van God klommen er op en daalden er weer af. Bovenaan de ladder stond de Heer. In 

symbolische beeldspraak toonde God zo de ontwikkeling van de geest. Onze geest moet rijper en 

zuiverder worden om stap voor stap op te stijgen. Wij kunnen inzien dat het voor onze geest niet 

mogelijk is de zuiverheid te bereiken die nodig is om de ladder te beklimmen, zolang wij niet in één enkel 

mensenleven bij God zijn, bij wijze van spreken bij de eerste poging. Het vergt vele pogingen, vele 

incanaties, om telkens een paar treden hoger te komen, al naar gelang de rijpheid die onze geest heeft 

bereikt. Daarmee vermaant de Heer ons om niet stil te staan op de ladder, d.w.z. voortdurend vooruit te 

gaan in onze geestelijke ontwikkeling, omdat wij anders degenen die na ons komen belemmeren in hun 

geestelijke ontwikkeling. - De engelen van God die op de ladder neerdalen zijn de gevorderde geesten 

van het licht die de Heer naar beneden zendt om degenen te helpen die opstijgen. Ook hier komt tot 

uitdrukking dat God ons niet alleen laat op de weg naar Hem, maar ons zijn hulp aanbiedt.  

De weg om de kwaliteit van het Derde Zegel te bereiken is de leer van de vorige twee te volgen: 

alleen door de lagere hartstochten op te offeren en door onwankelbaar geloof kan God de vonk van 

geest die in ons leeft tot een grote kracht maken. 

 

Het Vierde Zegel De Wet 
Het wordt gesymboliseerd door Mozes. God koos hem uit om het volk Israël te bevrijden uit de 

Egyptische slavernij, en door hem gaf Hij het volk de Tien Geboden en vele decreten die Gods wil aan de 

mensheid bekendmaakten. De Tien Geboden werden de basis van alle menselijke wetten, en als zij 

getrouw waren gehoorzaamd, zou de mensheid de goede weg zijn ingeslagen: die van ware aanbidding 

van God, rechtvaardigheid, orde en eerbied voor de naaste. Maar de niet-naleving van de goddelijke wet, 

d.w.z. de ongehoorzaamheid van de mens aan Gods wil, heeft de mensheid aan de rand van de afgrond 

gebracht. 
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Het Vijfde Zegel: Liefde 
Het wordt vertegenwoordigd door Jezus. In Hem is God mens geworden uit liefde voor ons. Zijn leven 

was een volmaakt voorbeeld en Zijn onderricht was een enkele verheerlijking van de liefde, die haar 

hoogste vervulling vond toen Hij Zijn leven voor ons gaf. Daarom kon Hij Zijn leer samenvatten in de 

woorden: "Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook 

elkander liefhebt" (Johannes 13:34). En inderdaad, in dit nieuwe gebod van liefde ligt de hele wet 

besloten. De naleving ervan tot de laatste consequentie zal het geestelijk Koninkrijk Gods op deze aarde 

brengen. In het hiernamaals is dit reeds het geval, want liefde is de voorwaarde en de grondslag van het 

geestelijk koninkrijk. 

  

Het Zesde Zegel: Wijsheid 
Het zesde zegel wordt gesymboliseerd door Elia, de profeet en grote strijder in het Oude Testament, 

die naar de hemel ging in een wagen van vuur nadat hij zijn missie had volbracht (2 Koningen 2:11). Met 

deze figuurlijke voorstelling wordt ons getoond dat de geest van Elia de met licht vervulde strijder van 

God is. Deze cherubijn 

Volgens het getuigenis van Jezus was de Heilige Geest ook geïncarneerd in Johannes de Doper 

(Matth. 11, 7-14), die de harten bereidde, opdat Jezus Zijn leer in hen kon leggen. Hij heeft ook de weg 

gebaand voor de Heer in onze tijd bij Zijn geestelijke wederkomst en geeft als machtige engelvorst aan 

alle geesten en werelden het licht van de Heilige Geest, de Goddelijke Wijsheid, die vloeit uit het 

geopende Zesde Zegel of Hoofdstuk van het Boek des Levens, waarvan de Heer Zelf de leringen en 

openbaringen door uitverkoren werktuigen bekend heeft gemaakt tot het jaar 1950. Maar de tijd van het 

Zesde Zegel eindigde daar niet. Het licht van het zesde zegel zal op de mensheid blijven schijnen totdat zij 

de openbaringen van Christus bij zijn wederkomst hebben erkend en zich hebben vergeestelijkt. De 

visitaties die tegelijkertijd plaatsvinden, zullen deze ontwikkeling ondersteunen, zodat de geesten de 

waarheid en wijsheid van God zullen ontvangen. Op deze wijze zal de mensheid worden voorbereid op 

het Zevende Zegel. 

Het Zevende Zegel: De Voltooiing 
Met het Zevende Zegel wordt het verlossingswerk voltooid, zoals op de zevende dag - figuurlijk 

gesproken - de schepping werd voltooid. De Geest heeft de lange en smartelijke weg afgelegd en is weer 

in innige gemeenschap met zijn Vader, van Geest tot Geest. De ongehoorzame zoon keert terug naar het 

huis van de Vader, hij heeft zichzelf en de wereld overwonnen. - Het symbool van het Zevende Zegel is de 

Hemelse Vader zelf, die het uiteindelijk bereikte doel zal zijn van deze moeilijke weg van ontwikkeling en 

zuivering van de geesten. Het zevende zegel is nog niet geopend. Misschien is het de een of andere 

geest, dank zij zijn geestelijke rijpheid, reeds vergund een kleine voorafschaduwing te ervaren van wat 

het Zevende Zegel zal brengen. Maar voor geheel Israël en voor de gehele mensheid zullen generaties 

moeten komen en gaan, zullen vele jaren van beproevingen moeten vallen, zullen vele tranen de harten 

moeten zuiveren, totdat voor allen de grootste tijd zal zijn gekomen: de tijd van voortdurende 

gemeenschap met de Vader. 

  

III. volk van Israël 
  

In de leringen spreekt de Heer vaak over het "volk Israël", "Mijn volk", of gewoon "volk". Dit verwijst 

geenszins naar de Mexicaanse natie in wier midden de rally's plaatsvonden. Bedoelt u daarmee de staat 

Israël? - Nee. - Om vergissingen te voorkomen volgt hier een korte uitleg over de oorsprong van de naam 

"Israël", en wie in de openbaringen wordt aangesproken met "volk van Israël". 

De bijbelgeleerde kent het verhaal in het Oude Testament volgens hetwelk Jakob, tijdens een 

moeilijke levenssituatie, in de nacht met een "man" worstelde totdat de dageraad aanbrak. "De man" 
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kon hem niet overwinnen en zei ten slotte: "Gij zult niet langer Jakob heten, maar Israël, want gij hebt 

met God en met mensen geworsteld en zijt bezweken." En God hernieuwde aan Jakob Zijn belofte: "Uw 

zaad zal zijn als het stof der aarde, en gij zult verspreid worden naar het even, en naar de morgen, en 

naar het noorden, en naar het zuiden; en door u en door uw zaad zullen alle geslachten der aarde 

gezegend worden," - Israël is een geestelijke naam en betekent "sterk". Het moest een sterke, geestelijke 

gemeenschap zijn die het gehele volk omvatte, een talrijk, sterk volk Israël. En God gaf het Beloofde Land 

aan het volk om er in vrede te leven, en om de geestelijke 

Om in staat te zijn de verbinding met Hem te verdiepen. Er was echter de voorwaarde aan 

verbonden, overeenkomstig het met God gesloten pact, dat het de ware eredienst van de enige God en 

de waarheid van zijn leer aan alle volkeren van de aarde bekend zou maken, en aldus een priesterlijk volk 

zou zijn. 

Het Oude Testament geeft een levendig verslag van de ontwikkeling van het volk Israël door de 

eeuwen heen. Spoedig werd een scheiding zichtbaar: aan de ene kant de kleine groep die wij het 

Geestelijk Israël zullen noemen, omdat zij geestelijk contact met God onderhield en uit wier midden de 

wijze leiders van het volk en de grote profeten voortkwamen. Daartegenover staat de meerderheid, die 

wij het materialistische Israël zullen noemen, omdat zij de goddelijke zegeningen van grote wijsheid, 

volharding en energie uitsluitend gebruikten om macht en rijkdom te verwerven. Deze 

ongehoorzaamheid aan het verbond met God bracht vaak zware beproevingen over het volk Israël, die 

hun eigen schuld waren, want hun rijkdom, macht en trots daagden naburige naties bijna uit om oorlog 

tegen hen te voeren. In verdrukking en benauwdheid riep het volk tot hun God, maar de bekering duurde 

slechts totdat zij de vrijheid herwonnen en in rijkdom kwamen. 

Tijdens de vele beproevingen leefde de minderheid van het geestelijke Israël onopgemerkt, maar vol 

geloof en hoop op de Messias. Daarom kon Hij in Jezus mens in hun midden worden, om opnieuw de 

aandacht van Zijn volk te vestigen op Zijn geestelijke zending onder de volkeren en hen daarop voor te 

bereiden. Geestelijk Israël volgde Hem en was blij Zijn Woord te horen. De meerderheid, het 

materialistische Israël, trok zich nauwelijks iets van Hem aan, en de officiële Kerk verwierp Hem resoluut. 

Het verwachtte een sterke man, een machtig strijder, om de heerschappij van de Romeinen te breken en 

een aards, glorieus en onoverwinnelijk Israël op te richten. Maar de Messias was nederig en zei: "Mijn 

koninkrijk is niet van deze wereld." Hun teleurstelling was toen zo groot, dat zij Hem veroordeelden als 

een opruier en godslasteraar en Hem lieten kruisigen. - Zo had zich een gebeurtenis van enorme 

betekenis voorgedaan: de zichtbare scheiding tussen het geestelijke en het materialistische Israël.  

Geestelijk Israël verzamelde zich rond de apostelen, en in de kleine schare rijpte weldra de kennis die 

de apostel Petrus verwoordde in de woorden: "Nu zie ik in waarheid, dat God de persoon niet acht, maar 

dat in allerlei volk, wie Hem vrezen en recht doen, Hem welgevallig zijn." - Dus niet alleen de Joden 

behoren tot het Geestelijk Israël, maar uit alle godsdiensten en naties degenen die geloven en handelen 

naar de woorden van Christus; want het is een geestelijke gemeenschap en daarom niet gebonden aan 

naties. 

Het materialistische Israël leed in zijn fanatieke poging om de Romeinse overheersing af te werpen 

een zware krijgsnederlaag, en na de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus hield het op een natie 

te zijn, en de Joden werden over de hele wereld verstrooid. Een verschrikkelijk oordeel heeft het 

materialistische Israël zichzelf aangedaan door zijn ongehoorzaamheid aan de goddelijke wetten en door 

zijn verwerping van de Messias. De profetie van Jezus ging onverbiddelijk in vervulling bij het zien van de 

prachtige tempel in Jeruzalem: "Voorwaar, Ik zeg u: er zal hier geen steen op een andere gelaten worden, 

die niet gebroken zal worden." En voorts: "Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt 

die tot u gezonden zijn; hoe vaak heb Ik uw kinderen willen verzamelen, zoals een hen haar kuikens 

verzamelt onder haar vleugels, maar gij hebt niet gewild! Zie, uw huis zal u verlaten en verlaten 

achterlaten." - In de loop van de eeuwen die volgden, was het overal een minderheid die niet welkom 

was en te lijden had onder onderdrukking, vernedering en ontberingen. 
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Maar nu, bijna 2000 jaar na die verschrikkelijke gebeurtenissen en de daaruit voortvloeiende 

zichtbare scheiding tussen het geestelijke en het materialistische Israël, vindt er opnieuw een 

verandering van onvoorstelbare betekenis plaats. Geestelijk Israël, dat als een nauwelijks opgemerkte 

minderheid onder de volkeren der aarde een zwakke, weinig invloedrijke groep was, wordt wakker 

geschud en verzameld. Christus spreekt bij Zijn geestelijke wederkomst tot "Israël naar de Geest". Hij 

verenigt nu alle "verstrooide stammen van Israël" om hun geest toe te rusten en in de strijd te sturen, 

totdat zij de verlossing en de vergeestelijking van het menselijk geslacht hebben bereikt. De leringen 

hiervoor zijn de nieuwe openbaringen van Christus, verzameld in de 12 delen "Boek van het ware leven". 

Aan de andere kant hebben we het materialistische Israël. Lang en smartelijk is haar pelgrimstocht 

geweest, sedert zij Hem, Die haar Zijn Koninkrijk als een nieuwe erfenis aanbood, uit haar boezem heeft 

geworpen. Maar de tijden van de zwaarste onderdrukking zijn voorbij; zij is rijk geworden, en met geld 

oefent zij grote invloed uit. Het is sterk en trots geworden, en de nationalistische tak heeft zich weer als 

natie gevestigd, de oude religieuze tradities zijn ontwaakt. Het gelooft dat het de wetten van Jehovah en 

Mozes vervult, maar in werkelijkheid vereert het nog steeds het gouden kalf. Zij is ver verwijderd van het 

begrijpen en uitvoeren van haar spirituele missie. Dit moet niet worden opgevat als een eenzijdig verwijt 

aan het adres van de Joden of de Israëlitische natie; alle naties van de aarde - misschien kleine 

minderheden uitgezonderd - zijn gematerialiseerd en "dansen rond het gouden kalf". - Als in deze 

uiteenzetting speciaal melding wordt gemaakt van het materialistische Israël, dan is dat omdat dit 

traktaat handelt over het geestelijke en het materialistische Israël, en vaststelt dat dit laatste - nog - niet 

zijn door God opgedragen taak vervult om het priesterlijke volk te zijn onder de volkeren der aarde. 

Onwillekeurig vragen wij ons af: wat gaat er nu gebeuren? - Wij mogen niet vergeten dat God grote 

beloften heeft gedaan aan het volk Israël, en dat Hij die nooit zal breken. Maar daarbij moeten wij ook 

beseffen dat de zegenbeloften die God aan Jakob deed met betrekking tot zijn zaad, betrekking hebben 

op de geest, zoals ook de latere naam van Jakob, namelijk Israël, een geestelijke naam is. Het is een 

vergissing te denken dat de beloften betrekking hebben op de materie, d.w.z. op de stam van het volk, of 

op de huidige staat van Israël. Als dat zo was, dan zouden daarin nog profeten en boodschappers van 

God opstaan. - Maar de tijd zal komen dat Israël, dat nu nog materialistisch is, zich zal verenigen met het 

geestelijke Israël en de twee zullen weer een eenheid vormen, de ene natie Israël. Maar wanneer zal dit 

gebeuren? - Wanneer het materialistische Israël afstand doet van geld, macht en hoogmoed, en de 

nieuwe openbaringen van de Heer erkent - wat waarschijnlijk pas mogelijk zal zijn na nog een zeer 

strenge bezoeking - en met tranen van pijn uitroept: Jezus was de Messias, en Christus is ook voor ons 

"de weg, de waarheid en het leven".  
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Instructie 1  
1 In het begin der tijden beval Ik, als Vader, de mens het goede te doen. Maar de mensen keerden 

zich af van de Goddelijke geboden en vervielen tot afgoderij en begingen gruwelijke daden tegen Mij. 
De sterken zegevierden, de zwakken werden verslagen, en de man nam de vrouw als zijn slavin. Zo 
werd het noodzakelijk Mozes de Tien Geboden van de Wet te geven op de berg Sinaï. Deze wet 
bevatte de geboden die het volk Israël moesten regeren. Met hen moest hij verteld worden: Wie 
doodt, zal hetzelfde oordeel ondergaan. Wie steelt, moet zijn broeder terugbetalen. Wie kwaad doet 
zal oog om oog moeten betalen en tand om tand. 

2 Het Tweede Tijdperk naderde, en Ik kwam onder u wonen in Jezus, en Ik zei u in Mijn Woord: 
"Indien iemand op de rechterwang geslagen wordt, geef dan ook de linker. Vergeef je vijanden." En in 
de Derde Tijd, waarin gij u bevindt, ben Ik gekomen om u te zeggen: wat zoudt gij doen, indien de 
moordenaar van uw vader, vervolgd door de menselijke justitie, aan uw deur zou kloppen en om hulp 
smeken? - Geef hem onderdak. Als u zo handelt, zult u bewijzen dat u de geestelijke ontwikkeling hebt 
bereikt die u in staat zal stellen de Goddelijke Wet van uw Hemelse Vader te vervullen, die u gebiedt: 
Heb elkander lief; wek de geesten op die dood zijn voor het leven der genade, want elke geest zal 
volkomen gemaakt worden. 

3 Vandaag kom ik tot uw geest spreken en u de inhoud van de Zeven Zegels openbaren, het boek 
van uw geschiedenis, profetie, openbaring en gerechtigheid. 

4 Ik ben gekomen om u te zeggen dat u nu leeft in de tijd die hoort bij het Zesde Zegel. 
5 Het jaar 1866 markeert het begin van deze tijd van licht. Ik zond Elias om de sluier van het 

mysterie op te lichten en de tijd van Mijn manifestatie als de Heilige Geest onder de mensheid in te 
luiden. Elia verlichtte een man die door Mij was aangesteld, opdat hij de heraut zou zijn. Het was die 
uitverkorene, Roque Rojas genaamd, die van geest tot geest de stem van de Profeet hoorde, die hem 
in Mijn Naam opdroeg zijn broeders op te roepen en bijeen te brengen*, omdat een Goddelijke 
Openbaring klaarstond om het lot van de mensheid te verlichten. Roque Rojas, zachtmoedig en 
nederig als een lam, gehoorzaamde de geestelijke stem en antwoordde: "De wil van mijn Heer zij met 
mij gedaan."  
Zie noot 1 in de bijlage 

6 Roque Rojas verzamelde een groep mannen en vrouwen vol geloof en goede wil, en daar, in de 
schoot van zijn eerste bijeenkomsten, openbaarde Elias zich door de geest van de boodschapper, 
zeggende: "Ik ben de Profeet Elias, die van de Transfiguratie op de berg Tabor." Hij gaf de eerste 
leringen aan zijn eerste discipelen en kondigde hun tegelijkertijd het tijdperk van de vergeestelijking 
aan en profeteerde dat weldra de straal van de Goddelijke Meester zou komen om Zichzelf aan Zijn 
volk mee te delen. 

7 Op een dag, toen de nederige vergaderplaats van Roque Rojas vol was met volgelingen die het 
woord van deze man geloofden, kwam Elia naar beneden om de geest van zijn spreekbuis te 
verlichten, en geïnspireerd door Mij zalfde hij zeven van deze gelovigen om de Zeven Zegels voor te 
stellen of te symboliseren. 

8 Later, toen het beloofde moment van Mijn manifestatie was aangebroken, ontdekte Ik dat van 
die zeven uitverkorenen er slechts één toekeek in afwachting van de komst van de reine Echtgenote, 
en dat hart was dat van Damiana Oviedo, de maagd wier geest als eerste het licht van de Goddelijke 
Straal ontving als beloning voor haar doorzettingsvermogen en haar voorbereiding. 

9 Damiana Oviedo vertegenwoordigde het Zesde Zegel. Dit was meer bewijs dat het licht van het 
Zesde Zegel het licht is dat dit tijdperk verlicht. 

10 In de Tweede Era vond ik de schoot van een vrouw, een moederlijke schoot, en in de huidige Era 
rustte ik in het zuivere en kuise hart van Damiana Oviedo. Haar maagdelijke schoot was als die van 
een moeder voor het volk Israël, en door haar bemiddeling bereidde Ik de leiders*, de "stemdragers" 
en de "werkers "**. Ik liet haar op de drempel van de ouderdom komen en ik zei tegen haar: Jij die 
jezelf hebt opgeworpen als een fontein van liefde en een fakkel van geloof in de harten hebt 
ontstoken, rust nu. 
* Leiders van de gemeenschappen 
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Gebaseerd op Jezus' gelijkenis van de "werkers in de wijngaard 
11 Zij vroeg Mij haar in de geest te laten komen om te werken, omdat zij ijverig waakte over Mijn 

wet en niet wilde dat die zou worden verontreinigd; en Ik stond haar dit toe. 
12 Op hetzelfde ogenblik gaf Ik haar een andere opdracht en zeide tot haar: Damiana, het is niet 

Mijn wil dat de troebele wateren zich met de kristalheldere wateren vermengen. Sta aan de 
rechterhand van de leiders opdat de fakkel van het geloof dagelijks in hen moge groeien. Verwelkom 
en verfris jezelf in deze mensen van de plaats waar je bent. Aanschouw de scharen die u liefhebben en 
Mij gekend hebben. Zij volgen het spoor dat gij voor hen hebt achtergelaten. Zie, de fakkel brandt nog 
steeds. De Meester heeft gezegd: wie liefde zaait, zal liefde oogsten; wie licht zaait, zal licht oogsten. 
Gij hebt gestreden om de geest van de stemdragers voor te bereiden en om de wegen van Mijn 
uitverkorenen te zuiveren; zie, dit is uw zaad. 
als bemiddelende instantie 

13 Waarlijk, ik zeg u, mensen: Damiana is de reine maagd die in het Derde Tijdperk als 
vertegenwoordigster van Maria is gekomen om u tederheid en liefkozing te schenken. Gezegend zijn 
de maagden die dit spoor volgen, want Ik zal hen overladen met Mijn genade. En het is Mijn 
Goddelijke wens om allen die Mijn kinderen zijn, om te vormen tot Mijn discipelen, daar het moment 
van Mijn vertrek nadert en Ik jullie wil achterlaten als meesters onder de mensheid. 

14 Wandel met vaste tred, opdat gij het doel van uw pad moogt bereiken en door uw nederigheid en 
hulpvaardigheid de sterkste der aarde moogt zijn. 

15 De materialistische mensen van deze tijd hebben Mij ook geroepen. Mijn stem heeft geestelijke 
weerklank in hen gevonden en de Meester heeft vrede in overvloed gegeven; alleen, hoewel Ik met 
hen ben, wilden zij Mij niet ontvangen en wilden zij anders zaad zaaien. 

16 Op dit moment ontvang Ik jullie en geef Ik jullie Mijn Wezen en Mijn Licht, waar jullie zo lang op 
hebben gewacht. Veroordeel niet uw broeders die van het pad der waarheid afdwalen, want gij weet 
niet of ook gij morgen op andere wegen zult afdwalen. Ik behoed jullie voor afdwalen en geef jullie 
melk en honing. 

17 Vandaag kom Ik jullie opnieuw Mijn woord verkondigen, om jullie de leringen van het verleden in 
herinnering te brengen. Maar ik kom niet om u te herinneren aan het Heilig Avondmaal in de vorm 
waarin Jezus het in de tweede Era symboliseerde met het brood en de wijn van de aarde. De tijd is 
voorbij dat u stoffelijk brood werd aangeboden als vervanging voor Mijn Woord. Vandaag is Mijn 
Woord het brood, en de Goddelijke betekenis ervan is de heilige wijn die Ik jullie op elk moment 
geestelijk aanbied. 

18 Kom nader, kom nader, dit is Mijn Wil. Geef de waarheid aan hem die zich voedt met het puin. 
Breng de ongelovige tot Mij en laat de tweedracht en de verdeeldheid verdwijnen, zodat het Brood 
van het Eeuwig Leven al Mijn kinderen kan bereiken, want Mijn Liefde kwam jullie te hulp toen jullie 
op het punt stonden te vallen. Als een reddingslijn in de storm, redt Mijn Geest, vervuld van 
barmhartigheid, jou. 

19 Telkens wanneer gij dacht verlaten te zijn in het uur van beproeving, liet Ik u Mijn 
tegenwoordigheid voelen om uw geloof te versterken. 

20 Toen zwegen uw lippen, reeds gereed om te lasteren, Mij verwijtend: "Heer, waarom staat Gij 
toe, dat Mijn eigen broeders Mij pijn doen, terwijl Gij zegt, dat Ik Uw Uitverkorene ben?" 

21 O kleine kinderen, die nog niet besloten hebben Mijn discipelen te zijn, hoewel Ik gezegd heb: 
Gezegend hij, die beproefd wordt en zich sterk toont in de beproeving, zijn broeder vergevend en 
Mijn Naam zegenend, want uit zijn wezen zal licht voortkomen, dat zelfs hem, die het loochende, tot 
Mijn leer zal bekeren. 

22 Iedere goede daad vindt zijn beloning, die niet op aarde wordt ontvangen, maar in het 
hiernamaals. Maar hoevelen zouden deze gelukzaligheid hier op aarde willen genieten, zonder te 
weten dat hij die niets doet voor zijn geestelijk leven, zonder verdienste zal zijn wanneer hij het 
binnengaat, en zijn berouw zal dan groot zijn. 
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23 Beetje bij beetje zal Mijn Leer de mensen de essentie of betekenis van het leven doen begrijpen; 
dan zal deze korte cursus op aarde worden gebruikt voor het welzijn van de geest. Alleen hiertoe is 
het nodig dat gij elkander vergeeft, opdat licht en vrede onder de mensen mogen ontstaan. 

24 Maar als zelfs jullie, Mijn discipelen, in deze tijd niet het voorbeeld geven van deze deugden, op 
wie kan de mensheid dan nog hopen? 

25 Besef dat dit is wat Hij tot u zegt, die Zijn bloed en Zijn leven voor u gaf, en die een menigte 
liefhad en vergaf, hoewel zij Hem oordeelden, veroordeelden en doodden. 

26 Maar de waarheid die het leven is, die de liefde is, is onsterfelijk, en zie, hier is zij opnieuw onder 
u in de openbaring van Mijn Geest door de geest van de mens. Mijn woord van deze tijd herhaalt voor 
u die les: "Heb elkander lief zoals de Meester zijn discipelen liefheeft." Ik zal het ook verklaren, opdat 
elk mysterie zal worden verlicht, en opdat het boek dat Ik u als testament heb nagelaten en dat de 
mensen later hebben verborgen of gesloten, opnieuw voor u zal worden geopend.* 

27 De Openbaring van Johannes, die dikwijls werd betwist en gedeeltelijk verworpen wegens de moeilijk te 
begrijpen inhoud, wordt door de Heer volledig bevestigd en verklaard in haar betekenis. 

28 Vele sluiers zullen worden gescheurd. Mijn woord is een zwaard van licht dat de duisternis 
vernietigt. 

29 Verborgen kennis zal aan het licht komen, en onbekende leringen zullen aan u worden 
geopenbaard. Vele geheimenissen zullen worden ontrafeld; doch deze openbaringen zult gij niet 
vinden in de boeken der wereld, maar in dit Woord van Mij. 

30 Ieder die in waarheid een kind van het Licht wil zijn, doorgrondt eerbiedig de diepten van Mijn 
Woord en daar zal hij zijn Meester herkennen, die op hem wacht om hem te onderrichten. 

31 Voorwaar, voorwaar, het zal niet de leer van de mensen zijn die vrede in de wereld zal brengen 
en deze mensheid van de afgrond zal redden. 

32 Aanschouw de godsdiensten die elkander verloochenen en zeggen dat zij Mijn leer verkondigen. 
33 Daarom zullen allen die geroepen zijn om Mijn afgezanten te zijn, Mijn nieuwe discipelen in deze 

tijd, gezuiverd en gereinigd worden, opdat zij waardig zullen zijn om deze Blijde Boodschap aan hun 
broeders te brengen. 

34 In het Tweede Tijdperk waren er twaalf discipelen die Mijn Leer over de hele wereld 
verspreidden. In het Derde Tijdperk zullen er twaalfduizend zijn uit elke "stam van Israël" die Mijn 
Leer van waarheid en liefde bekend zullen maken aan de gehele mensheid. 

35 Waar zijn die honderdvierenveertigduizend? - Elia is bezig hen te verzamelen, of sommigen zijn in 
het geestelijke en anderen zijn vleesgeworden. Zij zullen allen spiritueel verenigd zijn in dit Goddelijke 
Werk. 

36 Jullie zullen grote gebeurtenissen meemaken, waarvan vele jullie zullen verbazen, maar Ik zal 
jullie het licht geven met Mijn leringen, zodat jullie nooit in verwarring zullen zijn. Bestudeer Mijn 
Woord, dat u liefde zal bijbrengen voor uw Vader en voor uw broeders. Het is niet nodig tot de 
honderdvierenveertigduizend te behoren om de Vader te kunnen dienen of om u discipelen van de 
Meester te kunnen noemen. Zij die tot dit getal behoren zijn degenen wier taak het is pioniers en 
beschermers van Mijn Werk te zijn. 

37 Vandaag kom ik in de geest. In het Tweede Tijdperk was ik zichtbaar voor de ogen van de mensen 
omdat ik mens werd. 

38 Velen, toen zij Mij zagen, vroegen: "Wie is Hij, die spreekt in de naam van God?" En anderen 
zeiden tot hen: "Het is de zoon van Maria en Jozef, de timmerman; het is de Galileeër." Toen dreven 
ze de spot met Jezus. 

39 Maar de Zoon van de Timmerman deed hen, die van hun geboorte af blind waren geweest, het 
licht aanschouwen, en in het midden daarvan het gelaat van Jezus, die hen genezen had. Toen zij het 
wonder van de streling van de Meester voelden, bogen zij zich aan Zijn voeten neer en riepen uit volle 
borst dat zij Hem hadden herkend als de beloofde Verlosser. 

40 Gealarmeerd vroegen de ongelovigen zich toen af: Hoe was het mogelijk dat deze eenvoudige 
man, die zij kenden als één van velen, zulke grote wonderen kon verrichten? 
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41 Heden kom Ik in de Geest, en de mensen kunnen Mij niet langer de Zoon van de Timmerman 
noemen; maar waarlijk Ik zeg u, dat zelfs in die tijd zij niet gerechtvaardigd waren Mij zo te noemen. 
Er stond geschreven dat een maagd zwanger zou worden, en dat in haar schoot "Het Woord" vlees 
zou worden. Jozef, het hoofd van het gezin, was slechts een engelbewaarder in het leven van de 
maagd en het kind, zichtbaar voor de ogen van de mensen; Maria daarentegen was de incarnatie van 
de moederliefde van God en de moeder van Jezus, die het menselijke deel van Christus was. 

42 Met eenvoudige lessen, beetje bij beetje zal ik jullie openbaringen doen begrijpen die jullie 
geheimen noemen en die het niet zijn. Ik zal u leren bidden, opdat gij in de uren van beproeving uw 
gedachten tot uw Vader zult kunnen opheffen.  

43 Jullie hebben altijd gebeden geleerd. 
44 Mozes liet jullie bidden* tijdens de laatste nacht die jullie in Egypte doorbrachten en tijdens jullie 

tocht door de woestijn.  
Bedoeld zijn allen die in de tijd van Mozes onder het volk Israël waren. 

45 In het Tweede Tijdperk heb Ik u het Onze Vader geleerd, opdat gij, daardoor geïnspireerd, u in uw 
noden tot uw Vader zoudt wenden en steeds de belofte van zijn komend Rijk voor u zou hebben; 
opdat gij tot Hem zoudt komen met een verzoek om vergeving en daarbij uw geweten raadpleegt of 
gij zelf uw schuldenaren reeds op dezelfde wijze hebt vergeven. 

46 Nu leer Ik u het geestelijk gebed, dat niet ontspringt aan de lippen, maar uit de diepste grond van 
uw geest, en dat tot Mij spreekt in nederigheid en vertrouwen: "Heer, Uw wil geschiede in ons". 

47 Ik heb je geleerd te genezen. Jezus was de balsem, Hij was de gezondheid; Zijn woord genas hem 
die het hoorde; Zijn hand bracht gezondheid aan hem die Hij aanraakte; Zijn blik deelde oneindige 
troost mee aan hem die het ontving; zelfs Zijn rok, wanneer die in geloof werd aangeraakt, herstelde 
de vrede aan hen die door bitterheid en lijden verdrukt tot Hem kwamen; en zelfs Zijn bloed, toen het 
druppelde op het gezicht van de centurio, herstelde het verloren gezichtsvermogen in zijn ogen. 

48 Alleen de Liefde en de Barmhartigheid, die een dochter is van deze liefde, kan zulke wonderen 
verrichten. Met hen, kun je genezen.  

49 Voel Mij zeer dicht bij u; Ik geef u het bewijs daarvan in de moeilijke ogenblikken van uw leven. 
Het was Mijn verlangen dat jullie vanuit jullie harten Mijn woning zouden voorbereiden, om er Mijn 
aanwezigheid te voelen. 

50 Hoe komt het dat jullie Mij niet kunnen voelen, hoewel Ik in jullie ben? Sommigen zien Mij in de 
natuur, anderen voelen Mij alleen buiten alle materie, maar waarlijk Ik zeg jullie dat Ik in alles en 
overal ben. Waarom zoeken jullie Mij altijd buiten jullie, terwijl Ik ook in jullie ben? 

51 Toen Ik u vertelde wie Ik was, hebt gij de stem die tot u sprak niet gehoord noch verstaan, en 
toen gij Mij zag, wist gij niet naar wie gij keek. Dit was het bewijs van je gebrek aan spirituele 
gevoeligheid. 

52 Maar uiteindelijk kom je tot Mij, zodat Ik je kan onderwijzen en niet alleen maar wijzen op je 
onvolkomenheden. Je draagt in je geest je verleden als een last van boetedoening. 
Zie noot 2 in de bijlage 

53 Ik zal dan uw last wegnemen en u laten rusten, uw droefheid wegnemen en u voedsel aanbieden 
dat het licht van de hoop in uw hart zal ontsteken. 

54 Hoeveel harten, verhard door de beproevingen van het leven, hebben zich niet overwonnen 
gevoeld door de zachtmoedigheid van Mijn Woord. Zij hebben gevoeld dat zij troost vinden, gezond 
worden, en ontwaken tot nieuw leven. Zo komt het dat zij die Mij volgen aan Mijn macht en liefde 
toeschrijven wat zij hebben ontvangen, en hun geest kan zich niet meer van Mij scheiden, omdat hun 
hart vol is van dankbaarheid en liefde, en zij zouden het zuivere wit van hun geestelijk gewaad niet 
willen ruilen voor de koninklijke gewaden van de rijkste vorst. 

55 Maar er zijn er die bij Mij blijven en die, hoewel zij Mijn Woord ontvangen als een stroom 
kristalhelder water, hun kwade neigingen behouden. Onder hen zijn er die handelen als de afgunstige 
Kaïn; wanneer zij zien dat hun offer de Heer minder behaagt dan dat van de nederige die handelt als 
de rechtvaardige Abel, branden hun harten van woede en nijd en trekken zij met hun tong het 
tweesnijdend zwaard dat zij bezitten om hun broeders pijnlijk te verwonden. Nadat zij hen snikkend in 
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hun pijn hebben achtergelaten of hen hebben gedood, komen zij naar Mijn Heiligdom, verheffen hun 
gedachten tot Mij en zeggen met huichelarij dat zij Mij liefhebben. 

56 Doch de kinderen, wier verstand en hart verhard zijn, drijf Ik niet van Mij af; Ik onderwerp hen 
aan grote beproevingen en doe hen Mijn Woord grondig gevoelen. Als zij zich onderwerpen, hebben 
zij gewonnen; rebelleren zij, dan moeten zij opnieuw afdwalen en wachten op een andere 
gelegenheid. 

57 Over dit alles spreek Ik tot u, opdat gij Mijn goede discipelen moogt worden en moogt slagen in 
het bezitten van ware wijsheid. 

58 Je moet je nooit beroemen op je kennis, want het mysterie van de Vader wordt alleen 
geopenbaard aan degene die in nederigheid bij Hem aanklopt. 

59 Als de mannen van de wetenschap, die uw wereld besturen en veranderen, bezield waren door 
liefde en goedheid, zouden zij reeds hebben ontdekt hoeveel Ik voor de wetenschap van deze tijd in 
petto heb aan kennis, en niet alleen dit zeer kleine deel waarvan zij zoveel uitgaan. 

60 Salomo werd wijs genoemd omdat zijn oordelen, zijn raadgevingen en zijn uitspraken door 
wijsheid werden gekenmerkt; zijn roem verspreidde zich buiten de grenzen van zijn koninkrijk en 
bereikte andere landen. 

61 Maar deze man, hoewel een koning, knielde nederig voor zijn Heer en vroeg om wijsheid, kracht 
en bescherming, omdat hij erkende dat hij slechts Mijn dienaar was, en voor Mij legde hij zijn scepter 
en kroon neer. Als alle geleerden, alle wetenschappers op dezelfde manier zouden handelen - hoe 
groot zou dan hun wijsheid zijn, hoeveel leringen die tot nu toe nog onbekend waren, zouden nog aan 
hen worden geopenbaard uit Mijn geheime schat van kennis! 

62 U, laag in de stof, hebt reeds veel kennis ontvangen die noch de geleerden noch de 
wetenschappers u hebben geopenbaard. 

63 Het mysterie van de "wederopstanding van het vlees" werd opgehelderd door de openbaring van 
de reïncarnatie van de geest. Vandaag weet je dat de betekenis van deze wet van liefde en 
rechtvaardigheid is dat de geest zichzelf vervolmaakt, dat hij nooit verloren gaat omdat hij altijd een 
open deur zal vinden als een kans voor zijn verlossing die hem door de Vader wordt aangeboden. 

64 Mijn oordeel over elke geest vanwege deze wet is volmaakt en onverbiddelijk. 
65 Ik alleen weet hoe ik u moet beoordelen, want elk lot is onbegrijpelijk voor de mens. Daarom 

wordt niemand blootgesteld of verraden aan de anderen. 
66 Nadat de geesten zichzelf verloren hadden in hun zonden, na zovele worstelingen en 

wisselvalligheden, en na lange omzwervingen, zullen zij tot Mij komen vol wijsheid vanwege hun 
ervaringen, gezuiverd door pijn, verheven door hun verdiensten, vermoeid van de lange 
pelgrimstocht, maar toch eenvoudig en blij als kinderen. 

67 Mensen, overweeg de tijd die voor u ligt en luister naar Mijn Woord, want het is "De Weg". Weet 
en volbreng uw taak en verdraag uw lijden met geduld, want er is geen pad vrij van doornen om de 
top der volmaaktheid te bereiken. 

68 Het licht van Mijn Woord zal de mensen verenigen in dit Derde Tijdperk. Mijn waarheid zal 
schijnen in elke geest, waardoor verschillen van geloof en sekte zullen verdwijnen. 

69 Terwijl heden sommigen Mij liefhebben in Jehovah en Christus verloochenen, hebben anderen 
Mij lief in Christus en kennen Jehovah niet; terwijl sommigen Mijn bestaan erkennen als de Heilige 
Geest, twisten en verdelen anderen over Mijn Drie-eenheid. 

70 En nu vraag ik deze mensheid en zij die haar spiritueel leiden: Waarom distantieert gij u van 
elkander, terwijl gij allen de ware God belijdt? Als jullie Mij liefhebben in Jehovah, zijn jullie in de 
waarheid. Als je Mij liefhebt door Christus - Hij is de weg, de waarheid en het leven. Als je Mij liefhebt 
als de Heilige Geest, kom je nader tot het licht. Je hebt maar één God, maar één Vader. Er zijn geen 
drie Goddelijke Personen in God, maar slechts één Goddelijke Geest, die zich in drie verschillende 
fasen van de evolutie aan de mensheid heeft geopenbaard. Toen zij tot deze diepte doordrongen, 
meenden zij, in hun kinderlijkheid, drie Personen te zien, waar slechts één Goddelijke Geest bestaat. 
Daarom, als je de naam Jehova hoort, denk dan aan God als Vader en Rechter. Als u aan Christus 
denkt, erken dan in Hem God als Meester, als Liefde; en als u de oorsprong van de Heilige Geest zoekt 
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te doorgronden, weet dan dat Hij niemand anders is dan God, wanneer Hij Zijn onmetelijke wijsheid 
openbaart aan discipelen die verder gevorderd zijn. 

71 Indien Ik de mensheid van de eerste tijden zo geestelijk ontwikkeld had aangetroffen als zij thans 
is, zou Ik Mijzelf aan haar hebben geopenbaard als Vader, als Meester en als Heilige Geest; dan 
zouden de mensen niet drie Godheden hebben gezien waar er slechts één is. Maar zij waren niet in 
staat Mijn leringen juist te interpreteren en zouden in verwarring zijn geraakt en ver van Mijn weg zijn 
gebleven, terwijl zij toegankelijke en kleine goden bleven scheppen volgens hun ideeën. 

72 Zodra de mensen deze waarheid beseffen en aanvaarden, zullen zij er spijt van hebben dat zij 
elkaar verkeerd hebben beoordeeld wegens een fout die zij met een beetje liefde zouden hebben 
vermeden. 

73 Leer de Wet, heb lief wat goed is, laat liefde en barmhartigheid tot daden worden, geef je geest 
de heilige vrijheid om op te stijgen naar zijn vaderland, en je zult Mij liefhebben. Willen jullie een 
volmaakt voorbeeld van hoe jullie moeten handelen en hoe jullie samengesteld moeten zijn om Mij te 
bereiken? - Neem Jezus tot uw model, heb Mij lief in Hem, zoek Mij door Hem, kom tot Mij in Zijn 
Goddelijke voetstappen; maar heb Mij niet lief in Zijn lichamelijke gedaante of naar Zijn beeld, en 
vervang zelfs geen riten of uiterlijke vormen voor de beoefening van Zijn leer, anders zult gij eeuwig 
blijven in uw verschillen, in uw vijandschap en fanatisme. 

74 Hebt Mij lief in Jezus, maar in Zijn Geest, in Zijn Leer, en gij zult de eeuwige wet vervullen; want in 
Christus is rechtvaardigheid, liefde en wijsheid in één verenigd, waardoor Ik het bestaan en de 
almacht van Mijn Geest aan de mensen bekend heb gemaakt. 

75 Als Christus liefde is, kun je dan geloven dat Hij onafhankelijk is van Jehovah, omdat Ik liefde ben? 
76 Als de Heilige Geest Wijsheid is, gelooft u dan dat deze Geest onafhankelijk van Christus bestaat, 

omdat Ik Wijsheid ben? Denkt u dat "Het Woord" en de Heilige Geest twee verschillende dingen zijn? 
77 Het is voldoende slechts iets te weten van het Woord dat Jezus de mensheid leerde, om te 

begrijpen dat er slechts Eén God bestond en eeuwig alleen Eén zal zijn. Daarom heb Ik door Hem 
gezegd: "Wie de Zoon kent, kent de Vader, want Hij is in Mij en Ik ben in Hem." Later, toen Hij 
aankondigde dat Hij in een andere tijd tot de mensen zou terugkomen, zei Hij niet alleen: "Ik zal 
wederkomen", maar Hij beloofde ook de Heilige Geest te zenden, de Geest van de Trooster, de Geest 
van de Waarheid. 

78 Waarom zou Christus los van de Heilige Geest komen? Zou Hij niet in Zijn Geest de waarheid, het 
licht en de troost met Zich mee kunnen brengen? 

79 Hoe weinig zijn de mensen tot Mijn waarheid doorgedrongen, en hoe verward zijn zij geworden 
in dat weinige dat zij hebben doorgedrongen! Zij geloven dat zij de diepste waarheden hebben 
bereikt; maar zolang zij de waarheid gebruiken om te misleiden, te doden, de vrede te vernietigen en 
elkaar verkeerd te beoordelen, wat allemaal het tegendeel is van wat Mijn Woord leert, kunnen de 
mensen niet zeggen dat zij op de weg der waarheid wandelen. 

80 Aan u allen zend Ik Mijn boodschap in deze tijd, een boodschap die aan de mensheid is beloofd 
door de mond van Jezus toen Hij onder de mensen verbleef. 

81 Ik weet dat deze Leer in het begin in laag aanzien zal staan, omdat zij is overgeleverd door 
eenvoudige schepselen en zondaars, zoals Mijn mededeelers van het Woord zijn. Maar de waarheid, 
vervat in deze openbaring, zal zegevieren, en deze leer zal gehoord worden, want in de kern ervan is 
de Heilige Geest, de Trooster, en de beloofde waarheid aanwezig. 

82 Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 2  
1 Zie, hier ben Ik weer onder u in dit uur waarin uw geest naar Mij luistert en Mij dankt. 

2 Telkens wanneer een nieuw jaar begint, put de mensheid nieuwe hoop, hoewel er ook mensen 

zijn die angst voelen. Waarom ben je bang voor het leven en de tijd? Ze blijven altijd hetzelfde, het is jij 

die voorbij gaat. Vandaag zijn jullie kinderen en morgen zullen jullie volwassen zijn; vandaag zijn jullie op 

aarde en morgen zullen jullie er niet meer zijn; vandaag worden jullie geboren en morgen zullen jullie 

sterven. 

3 Je leeft in de vervulling der tijden. Uw geest is al niet meer onderworpen aan het stoffelijke leven; 

hij is de eeuwigheid binnengegaan. Jullie zijn atomen van mijn goddelijkheid. Ik ben eeuwig. Dat ben ik 

altijd geweest. De Goddelijke Geest wordt nooit oud. Ik ben onveranderlijk en onvergankelijk, het begin 

en het einde, de Alpha en de Omega. Uit Mij zijn jullie voortgekomen, en daarom zullen jullie tot Mij 

terugkeren. 

4 Zeker, elk nieuw jaar is een mysterie voor de mensen, maar waarlijk, ik zeg u, het is een nieuwe 

stap die u moet zetten op het pad van uw evolutie. 

5 Vrees de toekomst niet omdat gij haar niet kent; zie haar niet gehuld in duisternis. Denk eraan 

dat ik tijd en eeuwigheid ben. 

6 Jullie, mijn volk, weten iets van wat in de toekomst ligt, omdat Ik het jullie openbaar en jullie 

profeten onder jullie hebben die volgens mijn wil in de toekomst doordringen en jullie daarvan 

getuigenis geven. 

7 Jullie hebben geen recht om te twijfelen; jullie zijn geen blinden die moeten vrezen om op de weg 

te struikelen. 

8 Voor alle mensen heb ik wegen gemaakt, opdat zij vrede vinden. Ik heb wegen voor hen gebaand, 

opdat zij Mij vinden in al Mijn waarheid. 

9 O mensheid, Ik ben zo dicht bij jullie, en jullie voelen Mij niet! 

10 Ik heb jullie het geheim van de vrede gegeven, dat is liefde voor elkaar. 

11 Het uur zal komen dat de mensen zo naar vrede zullen verlangen dat zij die met alle middelen 

zullen zoeken: in de godsdiensten, in de wetenschap en in de verschillende leerstellingen. De gelovigen 

en zij die zich atheïsten en vrijdenkers noemen, zullen zich allen naar hetzelfde punt begeven op zoek 

naar deze vrede, en wanneer zij die bereikt hebben, zullen zij Mij tegemoet treden. 

12 Let goed op, jullie die op dit moment naar mijn woord luisteren, maar het weldra niet meer zullen 

horen. Het zal niet in dit jaar zijn dat deze openbaring eindigt, maar pas op het tijdstip dat Mijn Wil heeft 

bepaald, namelijk 1950. 

13 Laat hen, die reeds lang naar Mij geluisterd hebben, zich herinneren, dat Ik u gezegd heb: Mijn 

Woord zal nederdalen van den top van den berg, en gij zult aan den voet daarvan staan om het te 

ontvangen. 

14 Sinds de eerste "spreekbuis" wiens geest Ik voor deze manifestatie gebruikte, heb Ik jullie gezegd 

dat deze goddelijke manifestatie, die in 1866 begon, in 1950 zou eindigen, en dat jullie na dat jaar niet 

verweesd zouden achterblijven, omdat Mijn aanwezigheid nog sterker gevoeld zou worden als jullie 

wisten hoe je je moest voorbereiden. 

15 Vandaag is de eerste dag van 1941, dus zult u Mijn Woord nog tien jaar lang horen, tijd genoeg 

voor velen van uw broeders om deze Leer te leren kennen, voor velen die niet hebben geloofd om te 

gaan geloven, en voor velen die niet gehoorzaam zijn geweest om uit te gaan en Mijn bevelen uit te 

voeren. 

16 Mijn nederig en zacht woord zal een verrukking zijn voor de lijder en als dauw en geur voor 

iedere geest. Dit woord, dat zovelen hebben verworpen en dat zovelen voor hun plezier hebben 

ontheiligd, zal voor allen als een streling overkomen. 

17 Denk niet dat uw land het enige zal zijn dat Mijn geestelijke weldaden zal ontvangen. Nee, vanaf 

het begin heb ik de erfenis voor elk volk op deze aarde. 
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18 Mijn waarheid zal opnieuw binnentreden in alle woningen, zoals eens Jezus de tempels 

binnentrad die gewijd waren aan de verering van God en de priesters, de oudsten en de leraars van de 

wet verbaasde met Zijn woord. 

19 Wie zal Mij tot voorbeeld nemen in deze tijd? Wie zijn zij die de mensheid niet vrezen? - Zij die 

getuigen van de waarheid door hun werken. Voorwaar, ik zeg u: Hij die de waarheid spreekt, zoals zijn 

Meester zelf, zal de dood niet vrezen. 

20 Het is allang tijd dat dit woord weerklonk in de tempels en kerken, en dat de echo ervan de 

machtigen der aarde bereikte. Maar het is noodzakelijk dat de dragers ervan zich zuiveren en verbeteren 

om waardige boodschappers ervan te zijn. Zie hoe de tijd voorbij is gegaan zonder dat jij je deze 

voorbereiding eigen hebt gemaakt. 

21 Ik vraag van u geen offer; ik wil alleen dat uw daden spontaan zijn en uw liefde waarachtig. 

Vergeet echter niet het voorbeeld van Abrahams gehoorzaamheid en onderwerping toen de Vader hem 

vroeg om het leven van Izaäk, de geliefde zoon. 

Wie van de mensen van deze tijd, van hen die Mij liefhebben, zou Mij zulk een bewijs van 

gehoorzaamheid, liefde en geloof geven? 

22 Mijn apostelen verkondigden Mijn waarheid, en toen de mensen hen veroordeelden, vluchtten zij 

niet voor de dood. 

23 Hij die in de waarheid leeft, hoeft niets te vrezen. 

24 Jullie pad, Mijn volk, is bezaaid met prachtige voorbeelden. 

25 Het licht van de zesde kandelaar brengt licht aan de mensen van deze tijd; maar ook de vijf 

zegels, die reeds zijn voorbijgegaan, hebben hun licht in de geesten achtergelaten. 

26 Toen jullie bij dat stralende licht aankwamen, sommigen in geest en anderen in lichaam, vroegen 

jullie wat jullie te doen stond. Toen hoorden jullie die stem tot jullie spreken: Ik ben het Lam dat Zichzelf 

heeft opgeofferd uit liefde voor jullie, en Ik ben gekomen om jullie geest te verlichten, opdat jullie elkaar 

liefhebben en tot Mij komen. 
* als een geest zonder een materieel lichaam. 

27 In deze tijd kom ik in de Geest. Mijn licht daalt op de mensen neer als tongen van vuur, zodat zij 

over Mijn wet kunnen spreken in alle talen. 

28 Honderdvierenveertigduizend geïncarneerde en gedesincarneerde geesten zullen in deze tijd de 

weg banen. Zij zullen voorgangers, profeten en boodschappers zijn. Zij zijn het die door mij gemarkeerd 

zijn en die de legers zullen voorafgaan. 

29 Aan deze gemarkeerden werd de naam geopenbaard van de stam waartoe zij in het Eerste 

Tijdperk behoorden, opdat zij zouden weten dat zij in die tijd een verbond met hun God hadden gesloten 

en lange tijd op de weg van de Heer waren geweest. Maar in de tegenwoordige tijd is elke stamnaam 

verdwenen, omdat het niet de Heer is die grenzen trekt om mensen van elkaar te scheiden. 

30 In 1950, wanneer Mijn straal voor de laatste maal neerdaalt door de stem-drager, zal allen 

voorbereid zijn op de komende tijden. Maar tot die tijd, zal ik jullie blijven onderwijzen. Maar voor die 

tijd, leg je verdriet op Mij en rust. En wanneer uw pijn is gezakt en uw tranen zijn opgedroogd, wekt dan 

uw geesten op, opdat Mijn lering in hen moge zijn. 

31 Ik wil geen van Mijn discipelen hongerig of dorstig zien; Ik wil jullie verzadigd zien omdat jullie 

gegeten en gedronken hebben van het brood en de wijn van Mijn liefde. Alleen zo kunnen jullie onder de 

mensheid werken doen die Mij waardig zijn. Vergeet niet dat met elke dag die voorbijgaat het ogenblik 

van Mijn vertrek nadert, en dat hij die deze tijd van onderricht niet benut, zich later verweesd zal voelen. 

32 Het was geen toeval dat je tot deze manifestatie kwam. Mijn stem riep je op je wegen en leidde 

je tot hier. Nu weet je dat je de taak hebt leren kennen die je op aarde moet vervullen. 

In Mijn woord heb je geleerd wat je oorsprong en je doel is. Aan u is geopenbaard dat u deel uitmaakt 

van een volk dat in drie tijdperken het manna van de Geest heeft ontvangen. 

33 Als u geestelijk onderzoekt wat er in de eerste twee tijdperken onder het volk Israël is gebeurd, 

zult u beseffen dat in de tegenwoordige tijd hetzelfde onder u is gebeurd. 
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34 Het leven van dat volk, zijn geschiedenis, is een les, een parabel voor de hele mensheid. Het is 

een leerboek waarvan ik u de wet heb geopenbaard op de berg Sinaï. 

35 Vandaag gaat dat boek voor je geest open en zie je er nieuwe leringen uit ontspruiten, want wat 

je toen niet begreep, leer je vandaag pas begrijpen. 

36 Uw geest kan bonzen aan de poorten van het hiernamaals in het verlangen naar wijsheid, uw 

geestelijk vermogen stelt u in staat dichter bij de Meester te komen opdat Hij u de nieuwe leringen kan 

geven die zijn geheime schatkamer bevat. 

37 Mijn volk, wanneer Ik jullie zie wandelen op de wegen van de wereld, ketenen van zwoegen en 

onvolmaaktheden met jullie meesleurend, zend Ik jullie Mijn Liefde om jullie te helpen op de weg van de 

evolutie. 

38 Jullie lopen door een woestijn, en in het midden daarvan laat ik palmbomen groeien, zodat jullie 

schaduw en verkoeling vinden. 

39 Uit de dorre rots van je hart heb Ik een onuitputtelijke bron laten ontspringen, opdat je zult 

drinken en nooit meer dorst zult hebben. 

40 Vandaag zal ik jullie geen akkers in de wereld geven om te bewerken. U zult uw velden in de 

harten vinden. Sommigen zijn net begonnen met zaaien, anderen leggen de laatste hand aan het zaaien. 

41 Vaders mogen niet het excuus aanvoeren dat zij, om hun gezinsverplichtingen na te komen, niet 

ook aan goeddoen voor anderen kunnen denken. 

42 Laat de mannen Mij niet zeggen dat zij zich onbekwaam voelen om Mijn Wet te onderwijzen. Tot 

u allen zeg Ik dat er op uw levensweg overvloedige gelegenheden zijn om Mijn zaad te strooien zonder 

uw tijd te verspillen en uw plichten te verwaarlozen. 

43 Dien Mij, en Ik zal jou dienen. 

44 Wees niet teleurgesteld als u liefde zaait in de harten van uw zonen of uw broeders en 

ondankbaarheid oogst. Je weet wat Jezus in de wereld heeft gezaaid en wat hij heeft geoogst. Maar Hij 

heeft u gezegd dat de oogst niet op deze aarde is, maar pas in de hemel, als de tijd daar is. 

Ook jullie, Mijn discipelen, moeten het geduld van de Meester als voorbeeld nemen. Zoekt niet naar 

beloningen of vergoedingen op aarde, maar wacht op het uur van uw gelukzaligheid in het hiernamaals. 

45 Bedenk dat Ik ben nedergedaald om uw werken te oordelen en uw verdiensten en uw 

tekortkomingen bekend te maken. Ik stort mijn genade uit over elke geest, onderwerp u aan beproeving 

en vraag u: Waarom hebt gij Mij heden geen oogst te tonen, daar gij in de volmaaktheid der tijden naar 

de aarde zijt teruggekeerd, terwijl gij Mijn Wet sedert het begin der tijden bezit, en Ik u heb opgedragen 

over de volkeren te waken om hen tot Mijn Leer te bekeren? 
* Dit houdt in: geestelijke bereidheid om te helpen in de vorm van voorbede, voorbeeld en verkondiging van de 

goddelijke waarheid. 

46 In deze tijd ben Ik in de geest gekomen, en Ik eis van u de vervulling van de geboden die Ik u in de 

tweede Era heb nagelaten, toen Ik onder u woonde. Ik zoek in uw geest de echo van Mijn woorden, en in 

uw wegen het spoor van Mijn voetstappen, en vind ze niet. Heb je liefde beoefend en onderwezen? - 

Ondanks alles kunnen jullie je overtredingen goedmaken en de tijd inhalen die jullie hebben gemist, want 

Ik geef jullie een nieuwe kans. Daarbij moeten jullie niet alleen voor jezelf werken, maar ook voor jullie 

broeders, die in de komende dagen van vrede moeten komen om zich op een volmaakter manier met Mij 

te verenigen. 

47 Jullie hebben in Mij een onvermoeibare Meester en een volmaakte Vader die jullie liefheeft en 

berispt. Wat zouden jullie doen als Ik jullie alleen voordelen zou geven voor de strikte vervulling van Mijn 

Wet? 

48 Wanneer Ik zo tot u spreek, weent gij inwendig over uw overtredingen en zoekt een welgevallig 

offer: gij plaatst de gezegende kinderen voor Mij en vraagt Mij uw zonden te vergeven omwille van hun 

onschuld. Daarop antwoord ik u: Als u weet hoe u hun harten kunt cultiveren en hen in deugd kunt 

houden, zal ik uw aanbod aanvaarden. 



U 2 

27 

49 Ik zal u niet oordelen met strengheid; voordien zal Ik u op een gepaste tijd voorbereiden voor de 

verheffing van uw geest, zodat gij kunt werken en u voeden met Mijn Woord. Intussen zult u getuige zijn 

van grote beproevingen waarin de elementen worden losgelaten; vele volkeren zullen worden geseld 

door hevige wervelstormen en zullen alleen vergiffenis verkrijgen door de voorspraak van Gods 

moederliefde in de gedaante van Maria. 

50 Zoekt goddelijke tekenen en bewijzen, dan zult gij de scharen tot dit volk zien komen, en Ik zal 

hen ontvangen en elke onjuiste uitleg van Mijn Woord uit hun gedachten wissen en hun de waarheid 

tonen. Dan zullen zij buigen voor Mijn liefde. 

51 Je hebt Maria, je tedere Moeder, die op je gehoorzaamheid wacht. Zij weet dat Mijn Geest 

bedroefd is over de onvolmaaktheden van de mensen en zij komt tot u om u goedheid bij te brengen en 

u te leiden naar het bereiken van volmaakte vrede. 

52 Terwijl de mensheid zich zuivert en weent in deze tijd, zullen jullie door Mijn Woord worden 

voorbereid om troost en vrede te brengen in de harten. Het lijden zal zijn als een smeltkroes waarin de 

geest zich zal zuiveren om zich waardig te maken tot Mij te komen. Allen hebben Mijn kracht ontvangen, 

en in de grootste beproevingen zullen zij vooruitgaan. 

53 Ik ontvang uw vervulling van een jaar, zoals Ik die van al Mijn schepselen heb ontvangen. Ik zegen 

uw goede bedoelingen en laat in u elk zaad dat niet goed verzorgd is, opdat u het vruchtbaar zult blijven 

maken tot de volmaaktheid. Weet wat Mij behaagt, opdat gij altijd moogt leven in overeenstemming met 

Mijn wet. 

54 Overtreed de wet niet; spreek Mijn naam niet uit, tenzij gij bereid zijt. Maakt u waardig, opdat gij 

erkend zult worden en uw voorbeeld uw broeders zal uitnodigen Mij te volgen en Ik tot hen zal zeggen: 

Wees welkom, discipelen, die nederig naar deze ontmoetingsplaatsen komen, als schapen die naar hun 

kudde komen, geleid door de stem van hun Herder. 

55 Hij die deze weg bewandelt, bekleed met goede wil, zal zich nooit moe voelen. 

56 Als er repercussies zijn op deze weg, dan heb Ik jullie wapens gegeven ter verdediging: geen 

moordwapens om je broeders mee te verwonden, maar het gebed, waardoor jullie sterk en 

onoverwinnelijk zijn. 

57 Ik ben jullie doel, en daarom zullen jullie allen tot Mij terugkeren wanneer jullie Mijn wet 

vervullen. Maar jullie moeten zelf bijdragen om vooruit te komen op het pad van jullie ontwikkeling. 

58 Maak je Mijn woord eigen, want het is je erfenis. Ken de kracht die erin schuilt. Hij die het bezit 

zal in staat zijn een land te redden in het midden van een bezoeking. 

59 Er staat geschreven: "De aarde zal beven van einde tot einde", en het is noodzakelijk dat er in die 

dagen van duisternis mensen vol geloof zijn, opdat zij als fakkels de weg van anderen zullen verlichten. 

60 Ik wil niet dat dit volk, dat ik in het heden heb gewekt, weer in slaap zinkt, want anders zullen de 

pijnlijke pijnen van de mensheid het wakker schudden. En wanneer zij dan opstaat om haar buren troost 

te brengen, zal zij ontdekken dat zij niet langer op aarde zijn, maar reeds aan gene zijde. 

61 Wie van u, horende de stemmen van verwarring, angst en pijn van het volk, zal hen de rug willen 

toekeren en zich uit de voeten willen maken zonder te vertrouwen op de 

Macht die de praktijk van Mijn Leer u geeft om iets voor hen te doen? Gelooft gij Mijn woord niet, 

wanneer Ik u gezegd heb, dat Ik het zal zijn, die in het uur van beproeving door uw lippen zal spreken en 

Zijn macht in uw werken zal openbaren? 

62 Hij die twijfelt zal even machteloos en hulpbehoevend zijn als hij die niets heeft om te geven aan 

degene die vraagt. 

63 Dit is de Derde Tijd, waarin uw geest een voorgevoel heeft dat hij van de Vader de onontbeerlijke 

gaven en krachten moet ontvangen om boven de heerschappij van materialisme en corruptie uit te 

stijgen. Maar waarlijk, ik zeg u, deze gaven hebben sinds het begin in uw geest gerust. 

64 Sommigen zijn verzwakt door ziekte tot Mij gekomen en anderen om van Mij bewijzen te eisen 

opdat zij in Mijn Aanwezigheid zouden geloven. De eersten hebben ingezien dat hun zuivering 

noodzakelijk was om tot Mij gezuiverd te komen. Deze zijn op weg om Mij te volgen. 
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65 De laatsten gingen weer weg toen zij hadden gekregen wat zij zochten, zonder belang te hechten 

aan mijn woord en zonder zelfs maar te vermoeden waar en met wie zij waren geweest. 

66 Weer anderen, die kwamen in de zekerheid op deze wijze alleen stoffelijke goederen te vinden, 

voelden zich teleurgesteld tegenover dit banket van geestelijk voedsel en vertrokken weer op zoek naar 

betere wegen. Voor hen zal het nog lang duren voordat het besef doordringt dat het koninkrijk van de 

geest niet van deze wereld is. 

67 Maar ik ontvang alles. Er is niemand geweest die op Mijn deuren heeft geklopt zonder dat zij voor 

hem werden geopend. Ik zeg u dit, omdat ook iemand aan uw deuren zal trachten binnen te komen, en 

ik zal het zijn die nederig zal kloppen, zoals de behoeftigen doen. 

68 Jullie zeggen tot Mij: "Meester, hoe is het mogelijk dat U aan onze deuren verschijnt als de 

behoeftige?" Maar ik zeg u: Verwonder u niet, en acht het niet onmogelijk, dat ik verborgen kom in het 

hart van de armen, de zieken, de verslagenen en de treurenden, om aan te kloppen aan de deur van uw 

barmhartigheid. Zie, ik zeg u: Wordt koppig in uw geest en uw gemoed, opdat gij moogt profiteren van 

het onderwijs dat Ik u gebracht heb. 

69 Dit is de tijd waarin jullie zullen leren om Mijn Leer, die jullie vandaag in deze vergaderzalen 

ontvangen, in praktijk te brengen, uit te leggen en te beleven; en morgen zullen jullie erop uit trekken 

om haar onder de mensheid te verspreiden. 

70 In Mijn Woord spreek Ik tot al Mijn kinderen, of zij nu bij deze manifestatie aanwezig zijn of niet, 

of zij reeds op aarde zijn geweest of dat zij nog moeten komen. Ieder zal aanvaarden wat hem aangaat. 

71 In deze tijd zal deze Leer het licht zijn dat de mensheid naar het pad der waarheid leidt; want de 

mensen hebben hun ogen voor dit licht gesloten. Maar voorwaar, Ik zeg u: de blinde kan de blinde niet 

leiden zonder te struikelen of in de afgrond te vallen. 

72 De geest van de waarheid is in elk van Mijn leringen. Gebruik deze tijd van Mijn manifestaties, 

waak angstvallig over Mijn woord, en ontneem uzelf nooit deze erfenis. 

73 Mijn liefde zal de hardheid van je hart overwinnen. Net als in dat tweede tijdperk is de poort naar 

de redding open. Kom, en bewandel het pad dat je geest naar het beloofde land zal leiden. 

74 Geen blad van de boom beweegt zonder mijn wil. - Wanneer Ik Mijzelf aan jullie heb bekend 

gemaakt, was dat omdat dit Mijn Wil was, en in het diepst daarvan rusten zeer grote bedoelingen met 

ieder van jullie en met het hele universum. 

75 De mensen zuiveren zich op dit ogenblik door groot lijden; maar uit deze mensheid, die thans zo 

zondig is, zullen morgen de geslachten voortkomen die van geest tot geest in gemeenschap zullen zijn 

met Mijn Goddelijkheid. 

76 Zij die die tijd meemaken zullen zich verwonderen over de grootsheid van Mijn werk en de 

vervulling van Mijn woord. Dan zullen zij zien hoe de kinderen Mij zullen onderwijzen, instrueren en van 

Mij getuigen met ware spiritualiteit, hoe de jongeren en de volwassenen de genoegens en vermaken van 

de wereld achter zich zullen laten om zich te wijden aan de beoefening van Mijn Leer, verklarend dat de 

tijd waarin zij leven de tijd is die de profeten hebben aangekondigd. 

77 Maar zij die vandaag Mijn Woord horen en traag of ongelovig zijn, zullen zich beschaamd voelen 

in het aangezicht van deze voorbeelden. 

78 Zij zullen Mijn Woord niet horen door een menselijke stemdrager die zondig en onvolmaakt is, 

maar zij zullen de stem van hun Heer horen in hun geweten. 

79 Jullie, Mijn toehoorders, waren voorbestemd Mij te horen op deze weg van verstand, die zeer 

hoog is, maar niet de meest volmaakte. Tien jaar heb je nog tot je beschikking. Gebruik ze, zodat jullie 

morgen niet hoeven te wenen om de verloren tijd, want voor jullie, Mijn volk, zal later een tijd 

aanbreken van grotere geestelijke ontwikkeling. 

80 Als jullie je nu niet aan Mijn Woord houden, zullen jullie later, wanneer deze manifestatie niet 

meer bestaat, met pijn in het hart naar deze gebedsplaatsen komen om jullie Vader te vragen tot jullie te 

spreken, en dat Hij misschien opnieuw wil communiceren door de menselijke geest; maar jullie zullen 



U 2 

29 

Hem niet meer horen. Jullie zullen dan kijken naar Mijn vroegere bemiddelaars van woorden die zwijgen 

voor deze manifestatie en jullie alleen maar zullen zeggen dat jullie geestelijk moeten opstaan. 

81 Het is mijn wil dat jullie mijn orde niet ontheiligen. Ik wil niet, wanneer gij tot Mij komt, dat Ik tot 

u moet zeggen: "Gaat weg van Mij, Ik ken u niet" en dat er dan een zware last van genoegdoening in uw 

geest achterblijft. 

82 Ik spreek tot u over geestelijke leringen die binnen uw bereik van kennis liggen, en toch is er nog 

hij die aan Mijn woord twijfelt. Wat als ik tot u sprak over Goddelijke Manifestaties of u de eeuwigheid 

beschreef? Dan zouden jullie tot Mij zeggen: "Waarover spreekt U tot ons, Vader, wij begrijpen er niets 

van." 

83 Ik vertrouw jullie mijn nieuwe profeten toe die iets zullen doen 

Heb inzicht in het hiernamaals. Zij zullen u getuigenis afleggen van deze geestelijke leringen en u 

gebeurtenissen aankondigen die nog moeten komen. 

84 Dit is Mijn onderricht, discipelen, Ik verleng het niet, opdat gij niet vermoeid wordt en Ik het bij 

een andere gelegenheid moet herhalen. Maar indien gij voordeel wilt trekken van Mijn onderricht, 

vernieuwt u dan en maakt een einde aan alle slechtheid en ondeugd. 

85 Dan zul je zien hoe egoïsme, huichelarij, ijdelheid en materialisme ongemerkt je hart zullen 

verlaten, en in plaats daarvan zul je echte naastenliefde gaan beoefenen, die geen beloning verwacht. 

86 Je zult beledigd zijn en je afvragen, de 

Je zult de klap niet hebben teruggegeven, zoals je in het verleden hebt gedaan. Dan zullen jullie, vervuld 

van dankbaarheid jegens jullie Meester, opstaan en tot Mij zeggen: "Heer, alleen U leert ons deze lessen 

en maakt ons sterk in deze beproevingen." 

87 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de takken; draagt dus dezelfde vrucht die Ik voor jullie heb 

gedragen. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 3  
1 Zie, hier is het brood van het eeuwige leven; lang hebt gij het niet gegeten. 

2 Lang hebben jullie op Mij gewacht, en toen jullie er nauwelijks aan dachten, scheen er een licht 

aan het firmament. Toen je vroeg waar het vandaan kwam en wat het betekende, kreeg je te horen: Het 

is Elia die komt om de mensheid voor te bereiden en haar waardig te maken voor vereniging met de 

Meester. 

3 Zoals de herder die zijn schapen verzamelt en ze telt, haastig zoekend naar hen die afgedwaald 

zijn om het volle aantal aan zijn meester te presenteren, zo heeft Elia u liefgehad, geleid en u de warmte 

van de stal laten voelen. 

4 Toen Ik jullie zo voorbereid zag, bood Ik jullie Mijn Brood aan, waarmee jullie je voor altijd zullen 

voeden. 

5 Wie in waarheid van dit brood heeft gegeten, heeft genoten en zich tegoed gedaan aan Mijn 

vrede. 

6 Dit voedsel, dat Mijn Goddelijk Woord is, komt uit de mond van een mens als een andere 

manifestatie dat God in waarheid woont in het geweten van de mens. 

7 Waarom zou Ik jullie de gelukzaligheid ontzeggen om Mij in jezelf te voelen? 

8 Wie vrede en reinheid in zijn hart koestert, voelt Mij in zich, hoewel Ik in alle geesten ben, 

hoezeer zij ook gezondigd hebben. Wie geweest is, zal nooit vergaan, en wie leeft, draagt Mij in zich, 

want Ik ben het Leven. 

9 Er zijn banden tussen God en zijn schepselen die nooit verbroken kunnen worden. Maar als 

mensen zich gescheiden voelen van hun hemelse Vader, komt dat door hun gebrek aan vergeestelijking 

of hun gebrek aan geloof. 

10 Noch dood, noch gebrek aan liefde kan de band vernietigen die jullie met Mij verbindt. 

11 Niemand kan aan Mijn aanwezigheid ontsnappen. Er is geen woonplaats of plaats waar jullie je 

voor Mij kunnen verbergen, want Ik ben met jullie waar jullie ook gaan en jullie zijn in Mij waar jullie ook 

zijn. 

12 Wees niet tevreden met dit te weten. Jullie moeten Mij voelen, zodat Ik Mijzelf kan openbaren in 

jullie werken. 

13 Overweeg: Indien Ik in u ben, waar hebt gij Mij dan gebracht, wanneer gij zondigt? 

14 Ik vertel je dit omdat ik de as die in je hart ligt moet verwijderen totdat ik er een vonkje licht in 

vind. 

15 Ik geef je kracht om de beproeving te doorstaan. 

16 Ik zie hoe jullie verwanten jullie harten verscheuren en jullie onderwerpen aan beproevingen. 

Voor sommigen waren het hun vaders, en voor anderen hun zonen, die hen het meest belemmerden Mij 

te volgen. 

17 Velen zijn in tranen naar deze bijeenkomst gekomen, wetende dat zij hun huizen in vijandschap 

zouden moeten verlaten om Mij te horen, en toch hebben zij er op aangedrongen Mij te horen. 

18 Hoeveel tranen, hoeveel gebeden, hoeveel geduld in de hoop dat zij deze waarheid zullen 

erkennen! 

19 Er zijn er die, zoekende naar de vrijheid om naar Mijn Woorden te luisteren, gedwongen zijn 

geweest hun huizen te verlaten; er zijn er die hun naaste huizen hebben moeten verlaten om niet 

gebrandmerkt te worden door ouders en vrienden; er zijn er die hun baan hebben verloren, belachelijk 

zijn gemaakt en voor tovenaars zijn uitgemaakt; en er zijn er die geen brood hebben gekregen. 

20 hoe zou Ik jullie niet met tederheid kunnen ontvangen, hoe zou Ik niet Mijn genezende balsem in 

jullie wonden kunnen gieten wanneer jullie lijden om Mij te volgen! 

Klaag toch nooit over iemand, beschuldig geen van uw broeders. Laat jullie zaak aan Mij over, die in 

waarheid tot jullie zegt: Zij die jullie het meest gekwetst hebben, zullen het meest berouwvol en nederig 

tot Mij komen in hun verlangen naar genezing en vergeving. Deze zullen dan tot Mij zeggen: "Heer, 
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vergeef mij, hoe ik het hart van mijn kind heb gekwetst." Een ander zal zeggen: "Heer, ik was afwijzend 

tegenover mijn echtgenoot omdat hij U volgde. Ik strafte hem door mij van zijn bed te scheiden en in een 

andere kamer te slapen, want ik veroordeelde hem met een duister hart." 

Zij zullen Mij om vergeving vragen, hun fouten belijden en erkennen dat zij dikwijls voordelen hebben 

ontvangen door hen die zij verkeerd hadden beoordeeld. Dan zal Ik tot hen zeggen: Terwijl jullie bezig 

waren te bedenken hoe jullie het deze Mijn werkers zo moeilijk mogelijk konden maken, waren zij in 

stilte en in eenzaamheid voor jullie aan het "waken". 

Maar voorwaar, Ik zeg u, discipelen, gij hebt Mijn vergeving verkregen. Maar vergeeft u hen ook 

vanuit uw hart? 

21 Jezus leerde je sinds die tijd de volmaakte vergeving die uit liefde geboren is. Vandaag kom Ik in 

de geest, maar Mijn leer is dezelfde. 

22 Verheugt u dat u door de Meester het volmaakte voorbeeld bezit. Voorwaar, Ik zeg u, gij hebt 

vóór of na Jezus geen voorbeeld gehad gelijk datgene wat Hij u heeft gegeven. 

23 Zou de Meester volmaakt zijn als de discipel hem in wijsheid zou overtreffen? - Nee. 

24 Uw geest zal zeer groot worden, maar nooit groter dan die van uw Heer. Hoe groter uw 

geestelijke opgang, hoe hoger en groter u uw God zult aanschouwen. 

25 De hoogmoedige man zal uiteindelijk altijd ten val komen, ten val gebracht door zijn eigen 

werken, omdat hij, in de overtuiging dat hij voor zichzelf streed, in werkelijkheid tegen zichzelf streed. 

26 Trots is de oorzaak van veel kwaad en leed onder Gods schepselen. 

27 Hoeveel ellende en hoeveel duisternis heeft de eerste ongehoorzame in zijn spoor achtergelaten 

sinds hij tegen Mijn Wet in opstand kwam! Sindsdien bestaat het kwaad als een onzichtbare macht. Ik 

heb deze macht alleen toegestaan om jullie te testen, en door jullie zal ik hem uitroeien. 

28 Maar geef daarom niet een bepaald wezen, dat deze macht verpersoonlijkt, de schuld van uw 

fouten en vallen. Bedenk dat tegen elke verzoeking deugd in je geest is om het kwade te bestrijden. 

29 Begrijp en bestudeer zorgvuldig de tijd waarin u leeft. Ik kondigde u in het Tweede Tijdperk aan 

dat Ik zou wederkomen, en Ik vertelde u wat de tekenen van Mijn komst zouden zijn. Ik wil dat de 

mensheid erkent dat deze tekenen al verschenen zijn. 

30 Indien Ik u zeide, dat Ik weder zou komen, dan was dat, omdat Ik u nog iets te zeggen had en Ik 

het u toen niet kon openbaren, omdat gij het niet zoudt begrepen hebben. 

31 Vandaag kom ik in de geest, en waarlijk ik zeg u: sommigen denken dat ik in de eerste tijden 

dichter bij u stond dan nu. Ze vergissen zich, want met elke komst ben ik dichter bij je gekomen. 

Herinnert u, dat Ik Mij in het Eerste Tijdperk op een berg heb gevestigd en van daar Mijn in steen 

gehouwen wet tot u heb neergezonden. In het Tweede Tijdperk verliet Ik de bergtoppen en daalde af 

naar jullie dalen, waar Ik mens werd om onder jullie te leven. En in de tegenwoordige tijd heb Ik, om nog 

dichter bij u te zijn, uw hart tot Mijn woning gemaakt, om Mij daar bekend te maken en van binnenuit tot 

de mensen te spreken. 

32 Sommigen twijfelen, ook al horen zij deze leringen; en van deze twijfelaars zullen sommigen tot 

geloof komen en anderen zullen in hun ongeloof blijven. Maar het jaar 1950 zal komen, en hoe koud 

zullen zij dan in hun gemoed zijn, hoe zullen zij zich door orkaanachtige stormen geteisterd zien, want 

dan zal er groot lijden en grote bezoekingen onder de mensen zijn! 

33 Na Mijn vertrek in 1950 zal de aarde beven en het gejammer van de mensen zal opstijgen naar de 

hemel.* Dit alles zal lijken op de duisternis en de orkaan die Jeruzalem verduisterden op de dag dat de 

Zoon van God stierf. 
* Zie noot 3 in de bijlage 

34 Voor velen zal dit een tijd van wederopstanding zijn. De geesten die in duisternis zijn gevallen 

zullen opstaan tot een leven van licht. 

35 Deze tijd was voorspeld. Er staat geschreven dat ik zou terugkeren. Maar ziet, toen zij Mijn Leer 

hoorden uit de mond van een mens, twijfelden velen en verloochenden Mij. Anderen hechtten niet het 

minste belang aan Mijn manifestatie. 
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36 Tegenover de ongevoeligheid en de verharding van de mensen voor Mijn woord, moest Ik die 

werken verrichten die jullie wonderen noemen, om sommigen tot geloof te wekken en om de aandacht 

van anderen te trekken. 

37 Heden de een en morgen de ander, zij hebben zich langzamerhand rond Mijn Woord verzameld; 

deze heb Ik symbolisch op hun voorhoofden gemerkt. Het is het Goddelijke teken dat zij in hun geest 

dragen, en later noemde Ik hen "arbeiders op Mijn velden". 

38 Deze zullen geen boeken van wetenschap, noch filosofieën, noch geloofsleer nodig hebben om te 

onderwijzen. Het licht van Mijn Heilige Geest zal hun verstand verlichten, en hun enige boek zal Mijn 

Woord zijn. 

39 Gezegend zijn zij die op Mij vertrouwden en bij Mij bleven, want zij hebben grote verkwikking 

ondervonden door het goddelijk concert van Mijn onderricht. 

40 Kinderen van God zijn is wat u waardig maakt voor deze genade, want uw verdiensten zijn nog 

gering. Ik keek niet naar je smetten omdat er een mantel was die ze verborg. Maar aan wie behoort deze 

barmhartige mantel toe? - Maria, jullie liefhebbende Moeder, die onvermoeibaar waakt over elk van 

haar kinderen. 

41 Het is u vergund te leven in deze Derde Tijd op aarde, die van de volmaaktheid zal zijn, en die Elia 

heeft ingeluid door zijn geest te openbaren door bemiddeling van een menselijke geest, waarmee hij u 

aangeeft dat mijn openbaring in dezelfde vorm zal plaatsvinden. 

42 Maar de tijd van voorbereiding door menselijke bemiddelaars loopt ten einde. Spoedig zal Mijn 

Woord niet meer gehoord worden in deze vergaderzalen, en zij die niet wisten hoe het in hun hart te 

bewaren, zullen zich verweesd voelen. Sommigen, die denken dat hun Heer ver weg is, zullen later achter 

godsdiensten aanrennen om Mij te vinden. 

43 Zij daarentegen die mijn goddelijke beginselen tot de hunne hebben gemaakt, zullen de sterksten 

van het Derde Tijdperk zijn, omdat zij hun weg duidelijk voor zich zullen zien. 

44 Ik heb dit tijdperk het Tijdperk van Licht genoemd; zie nu, Mijn kinderen, hoe de naties staan te 

popelen om wrede en broederoorlogen te voeren. 

45 Jullie die door Mij kinderen des lichts zijn genoemd - bid voor jullie broeders "waak over" de 

volkeren, opdat dit licht hun geest bereikt en zij morgen de weg van Mijn wet gaan. 
46 Wanneer zullen mensen echte discipelen van Christus zijn? Ik heb je altijd, door Jezus, 

gehoorzaamheid, nederigheid en liefdevolle vriendelijkheid geleerd. Dit is de manier. 

47 Ik heb u de komst aangekondigd van grote scharen, die uit andere landen der aarde zullen 

komen. In schijn zullen materiële redenen hen naar uw natie brengen, maar in wezen zal het gebeuren 

opdat zij de blijde boodschap van het Woord ontvangen dat Ik u in deze tijd heb gegeven. 

48 Maar denk eens ernstig na over deze taak: wat zult gij doorgeven, onderwijzen of getuigen als gij 

uzelf en uw kinderen niet voorbereidt? 

49 Gedenkt uw verantwoordelijkheid, opdat gij uw ijver zult vermeerderen om door te dringen in 

Mijn Woord en opdat, wanneer het uur komt dat zij aan uw deuren zullen kloppen, gij gereed zult zijn 

om het Goddelijk Voedsel aan te bieden door uw gedachten, woorden en werken. 

50 Heb vertrouwen door je aan Mij over te geven, en Ik zal door je mond spreken. 

51 Weet ook dat uit vaders van gezinnen die weten hoe zij zich moeten verheffen en hun leven 

moeten vergeestelijken, kinderen geboren worden die gezondheid en kracht in hun lichaam brengen en 

een boodschap van wijsheid in hun geest. 

52 In dit huis van gebed, waar gij samenkomt om Mij te horen, zult gij troost vinden voor uw lijden 

en moed om de bezoekingen te doorstaan die moeten komen. Maar ook uw geest, wanneer hij zich 

verheft, toont Mij het graan dat hij beetje bij beetje binnenbrengt door zijn werk. 

53 Waarlijk, Ik zeg u, de geest zal zich nooit vermoeid gevoelen, terwijl hij op Mijn velden werkt; 

daarom zal er voor hem geen rust zijn in het graf. Zelfs na het vergaan van haar materie zal zij blijven 

werken aan haar hogere ontwikkeling en haar volmaaktheid. 
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54 Als Mijn Woord het pad van je geestelijke strijd op aarde heeft verlicht, zul je in het hiernamaals 

een nog helderder licht ontmoeten wanneer je je reis naar je Schepper voortzet. 

55 Mijn goddelijke licht schijnt door het hele universum. 

56 Gehoorzaam Mijn Wet, maar laat je gehoorzaamheid voortkomen uit het begrijpen van de 

grenzeloze liefde van de Vader voor jou. Luister naar Mij en bid, maar ga niet de wereld in voordat je je 

sterk voelt, anders zul je de orkanen en de wervelwinden niet kunnen weerstaan. 

57 Ik laat je de weg zien en effen voor je, zodat je hem nooit zult verlaten. Voorwaar, ik zeg u: Wie 

goedheid zaait in Mijn naam, die is barmhartigheid, liefde en vrede, wandelt op Mijn weg en zal redding 

vinden. 

58 De enige boetedoening die ik van jullie vraag is het egoïsme te overwinnen, zodat jullie je naaste 

kunnen dienen met oprechtheid en goede wil. 

59 Bestudeer met aandacht dit woord dat Ik u geef door bemiddeling van vele stemdragers, want 

ieder van hen heeft zijn eigen gave. Veracht niet degene die jullie ongeschoold voorkomt, want hoevelen 

zullen na het einde van deze manifestatie aan het einde van 1950 verlangen Mij opnieuw te horen, ook al 

is het door degene die hen niet heeft bevredigd. 

60 Maar Ik schenk u de genade dat Mijn Woord op schrift zal worden bewaard door hen die Ik voor 

deze taak heb aangewezen en voorbereid, zodat u zich morgen niet zult voelen als de wees die zijn 

erfenis is kwijtgeraakt. 

Wanneer dan de scharen en de "laatsten" tot u komen, zult gij hun het boek Mijner onderrichtingen 

voorleggen als het meest getrouwe en ware getuigenis van hetgeen Ik tot u gesproken heb. Want jullie 

missen nog veel om een waar boek en voorbeeld te zijn in jullie leven en woorden. 

61 Dit boek zal vele slapende geesten wekken, en hun verborgen gaven zullen zich ontplooien. Het 

lezen ervan zal de komende generaties inspireren en toerusten, en hen stap voor stap leiden naar een 

spirituele vereniging met Mijn Goddelijkheid. 

62 Mijn werkers, verfrist u met de gedachte dat Ik u, zondaars, heb uitverkoren om u te veranderen 

in Mijn werktuigen en om anderen te redden die verloren zijn. 

Wordt u er ooit moe van om vrede, verlichting of vreugde te brengen aan hen die lijden onder het 

gemis van deze goederen? 

Zoek nooit de woestenij of de eenzaamheid van je kamer op om te voorkomen dat de klaagzangen je 

bereiken. Realiseer je dat dit een cruciale tijd is voor elke geest en dat je de pijn onder ogen moet zien. 

Weldra zullen jullie, volgens Mijn wil, "bomen" planten in verschillende gebieden - zo heb Ik in Mijn 

Woord de ontmoetingsplaatsen en gebedshuizen genoemd. Bereid u hierop voor en laat de geestelijke 

wereld zich uitgebreid onder u openbaren, opdat gij de juiste uitlegging van Mijn leer zult hebben. 

63 Kort is de tijd die jullie nog rest om naar deze boodschappers van Mijn Goddelijkheid te luisteren. 

Het jaar 1950 is niet ver meer, en welke vooruitgang in Mijn Werk hebben jullie Mij te tonen? Erken, dat 

Ik u uit de diepste lethargie heb gewekt, opdat gij niet zoudt worden als de maagden in de gelijkenis, van 

wie de lampen gedoofd waren. Indien gij slaapt, wanneer gij het laatste woord van uwen Heer hoort, zal 

u een ruw ontwaken te wachten staan. 

64 Let op degenen onder jullie die moe aankomen van het wandelen. Sommigen komen met een 

zuiver geweten, terwijl anderen met wroeging komen. 

65 Gij allen zijt hier gekomen, omdat gij aangetrokken zijt door het gerucht, dat Ik thans tot de 

mensheid spreek; en terwijl gij naar dit woord luistert, hoort gij de Vader tot u zeggen: Hier ben Ik onder 

de mensen om hun Mijn leringen te verkondigen en een belofte in vervulling te doen gaan. 

66 Hier is een nieuwe kans om de Meester te horen en zijn leringen te ontvangen. Ik herinner ieder 

aan zijn gaven en laat hem weten wat zijn taak is. Hij die zich standvastig en sterk toont op Mijn weg, zal 

spoedig Mijn koninkrijk kennen. 

67 Niemand zal het licht kunnen wegnemen van hem die er ijverig over waakt en het doet schijnen 

door zijn deugdzaamheid. 
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68 Jullie zijn vergankelijk in dit aardse bestaan, en als leerlingen van deze geestelijke leer moeten 

jullie dit begrijpen. Ik ontvang u allen met volmaakte liefde, en met die liefde oordeel ik u. Hoe anders is 

het oordeel van uw Heer dan dat der mensen! 

69 Van de honderdvierenveertigduizend die door Mij zijn gemerkt, zal een deel door deze 

stemdragers Mijn Woord horen voor de vervulling van een geestelijke taak, een ander deel zal Mijn 

bevelen geestelijk ontvangen, gesteund door de gave van intuïtie, en nog een ander deel, dat in het 

hiernamaals is, zal zijn zending voor de mensheid op geestelijke wijze vervullen. 

70 Mijn licht moet overal op aarde schijnen. 

71 Sommigen vragen de Meester wanneer deze gebeurtenissen zullen zijn. Voorwaar, Ik zeg u, dat 

ook hierin veel van uw wil en uw volharding afhangt. 

72 Zij die niet ontwaken terwijl zij in het lichaam zijn, worden van de aarde weggenomen zodat hun 

geest zich ontdoet van alles wat hem bindt of belemmert om mijn werk te erkennen. 

73 Vele malen heb ik u gezegd: Wacht niet op betere tijden om te werken, want u weet niet of de 

komende niet nog moeilijker zullen zijn. 

74 Vervul uw taak, zodat ik u later niet ter verantwoording hoef te roepen voor de vele fouten die de 

mensheid begaat. 

75 Sommigen zeggen tegen me: "Vader, wacht nog even op me." 

neemt acht op wat ik u hierover zeg: ik kan lang wachten op de terugkeer van de Zoon, want ik ben de 

Eeuwigheid; maar bedenkt dat ik u erop uit heb gestuurd om dit voor uzelf te winnen 

76 Anderen zeggen tot Mij: "Heer, U kunt mij beter uit deze wereld halen, want ik kan er niet meer 

tegen!" 

77 Wanneer zult gij leven in harmonie met uw lot, wanneer zult gij begrijpen dat veel van uw lijden 

een boetedoening is, waardoor gij u ontdoet van een zware last van onvolkomenheden? Alleen begrip en 

overgave kunnen je vrede brengen. 

78 Hoe langzaam ben je afgedwaald op het pad van de kennis van de geest! 

79 Vele eeuwen van openbaringen en ervaringen hebben jullie doorleefd, en nog kom ik jullie tegen 

als tere zuigelingen wanneer ik zie dat jullie niet in staat zijn een vraag te beantwoorden, of wanneer 

jullie je niet in staat tonen vooruit te komen in de beproevingen die op jullie levenspad liggen. 

80 Ik wil dat jullie allen Mijn discipelen worden, dat jullie allen erin slagen datgene op te geven wat 

jullie belet heeft de waarheid onder ogen te zien. 

81 Denk altijd op een geestelijke manier, zodat je geen moeite hebt Mijn Woord te begrijpen. 

Vergeet, dat gij het waart, die u niet kon voorstellen, dat God onzichtbaar was, en dat gij, wanneer gij 

aan Mij dacht, u onmiddellijk de gestalte van een mens van reusachtige afmetingen voor de geest 

haalde, een Wezen, dat een gestalte had, maar dat niet gezien kon worden en altijd verborgen was 

achter een dikke sluier van geheimenis. 

82 Toen Ik mens werd in Jezus, was dat niet om u te doen begrijpen dat God een menselijke 

gedaante heeft, maar om Mij zichtbaar en hoorbaar te maken voor hen die blind en doof waren voor 

alles wat goddelijk was. 

Voorwaar, Ik zeg u, indien het lichaam van Jezus de gedaante van Jehovah had gehad, zou het niet 

gebloed hebben, noch zou het gestorven zijn. Het was een volmaakt lichaam, maar toch menselijk en 

gevoelig, opdat de mensen het zouden kunnen zien en er de stem van hun hemelse Vader door zouden 

kunnen horen. 

83 Telkens wanneer uw opvatting van het Goddelijke ver van de werkelijkheid verwijderd was, ben 

ik u te hulp gekomen om fantasieën en onwerkelijkheid te vernietigen en u de ware weg te doen inslaan. 

84 Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Mijn doctrine gaat niet over de dood. Wanneer ik u 

dikwijls spreek over het bestaan van het geestelijk koninkrijk, dan is het omdat er leven en eeuwig geluk 

is als belofte voor uw geest, en niet opdat u zou verlangen naar de dood en dat leven zou verafschuwen. 
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85 Mijn woord op dit ogenblik spreekt tot u over het geestelijk leven, en dat is omdat u in uw 

ontwikkeling reeds bent aangekomen bij dat hoofdstuk van het boek des levens, dat de ongeopenbaarde 

geheimen van de geest toont. 

86 Daar de mens geest bezit, is het natuurlijk, dat deze hem enkele kenmerken van zijn wezen 

openbaart; maar ik heb u reeds gezegd, dat zolang de invloed van de materie zich niet onderwerpt aan 

de heerschappij en de ingevingen van de geest, de mens slechts zeer weinig in zichzelf zal kunnen 

doordringen om zijn innerlijk licht te aanschouwen en zijn geestelijke stem te horen. 

87 Wanneer je erin slaagt een moment van verzameling en bezinning te hebben, kom je onbewust in 

contact met het geestelijke en heb je het gevoel voor het eeuwige en voor het feit dat iets van die 

eeuwigheid in je wezen leeft en stokt. Zo was het ook toen de mens in de eerste tijden ontdekte dat hij 

een wezen in zich droeg, een wezenlijkheid, die niet van deze wereld was, maar tot een ander vlak 

behoorde. Dit beangstigde hem in het geheel niet, maar vervulde hem integendeel met hoop, omdat hij 

zag dat zijn leven niet beperkt was tot het korte bestaan op deze aarde. Hij veronderstelde dat wanneer 

hij van zijn lichaam zou zijn losgemaakt, zijn geest zou opstijgen naar een wereld waar hij een 

gelukzaligheid zou ervaren zoals hij die in deze wereld niet had gevonden, een rechtvaardige voldoening 

voor zijn hoge ideaal. 

88 Ik kwam naar de aarde om met Mijn Leer al deze ingevingen te bevestigen; en aan de dromers 

van een wereld van wijsheid, liefde en rechtvaardigheid, waarin geen tranen, geen ellende en geen 

tweedracht zijn, droeg Ik Mijn Bergrede op, opdat zij in hun hoop zouden volharden. 

89 Met welke vriendelijkheid en liefde de eerste meesters van het christendom de mensheid 

onderwezen. De kracht van hun woord was gegrond in de waarachtigheid van hun werken, waardoor zij 

bekeerden en uitnodigden tot vergeestelijking. 

90 Ik noem hen meesters, omdat zij naar Mijn voorbeeld onderwezen. Als iemand later onder dwang 

van geloof wilde onderwijzen zonder de betekenis van Mijn Leer te begrijpen, was hij geen meester. Als 

hij de macht gebruikte om zijn broeders de vrijheid van denken, geloof en oordeel te ontnemen, 

gebruikte hij Mij niet als voorbeeld, maar verhinderde hij in feite de geesten om door te dringen tot de 

betekenis van Mijn openbaringen. 

91 Ik zeg u: Telkens wanneer Mijn Naam en Mijn Leer zijn gebruikt om volkeren te onderwerpen of 

om angst in te boezemen, en door deze angst de mensen tot geloof werden gedwongen, was het 

nagestreefde doel niet een geestelijk doel, maar was men uit op aardse macht. Hoe anders was de 

bedoeling van de Meester toen Hij u Zijn woord en voorbeeld gaf, wat u in deze zin kunt samenvatten: 

"Mijn koninkrijk is niet van deze wereld." 

92 Kom in mijn schip, want het zal nooit kapseizen. Maar twijfel niet zoals Petrus, toen hij dacht dat 

de Meester sliep, want anders zou het niet langer Mijn stem zijn, maar pijn, die tot u spreekt: O gij 

kleingelovigen! 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 4  
1 Telkens als je Mijn woord hoort, voel je dat je je pijn bij Mij achterlaat. Maar waarom is het dat 

elke keer als je naar Mij terugkeert, je hart zich opnieuw laat zien tot aan de rand met 

gevuld met bitterheid? 

2 Het is tijd voor je om te leren Mijn vrede te bewaren. 

3 Deze tijd is voor de voorbereiding, en overal, in dorpen, steden en wijken, groeien "bomen" op 

om de zwervers hun geestelijke schaduw te geven. 

4 Deze dwaalleraars zijn de massa's die langskomen naar deze manifestatie; wanneer deze Mijn 

Woord horen dat hen vertelt dat zij op andere tijden reeds schaduw hebben gevonden onder het 

gebladerte van de Boom des Levens, beseffen zij ten diepste dat zij niet wisten hoe zij de tijd moesten 

gebruiken om dichter bij het Beloofde Land te komen. 

5 Wie van u zal Mij weer verwerpen, zoals hij vroeger heeft gedaan, wanneer hij voelt dat hij voor 

een nieuwe kans op redding staat? Wie zal zijn plicht ontlopen en de stem van zijn geweten negeren? 

Wie zal zich blijven overgeven aan zijn materialistische dromen nadat hij door die stem is gewekt? 

6 Uw geest beefde toen gij, ondanks uw onrust, de Vader hoorde zeggen dat Hij u liefheeft, dat Hij 

u vergeeft en u helpt u te vernieuwen, opdat gij tot Hem moogt komen. 

7 Jullie hebben je overgegeven aan de goddelijke liefde, en vol vreugde gaan jullie op weg om de 

zieken op te zoeken, opdat zij zich haasten naar de aanwezigheid van de Meester en genezing vinden van 

hun kwalen bij Hem. 

8 Hier is de boom die zijn geestelijke vruchten aan de mensen aanbiedt. 

9 Ik ben de Boom van het Eeuwige Leven. Denk aan Christus aan het kruis. Hij was als een boom 

waarvan de armen, als takken, liefdevol werden uitgespreid om schaduw te geven aan de mensheid. Zijn 

woorden die langzaam neerdaalden op die menigte, en Zijn Bloed dat druppel voor druppel viel, waren 

als vruchten die van de goddelijke boom kwamen. 

10 Het jaar 1950 is nabij, dan zult gij voor de laatste maal dit woord horen, dat een hemelse vrucht 

voor u is. Dan zullen de boom, de vrucht en de schaduw in uw geest zijn. 

11 Zij die op dat ogenblik nog materialistisch gezind zijn en door mijn woord fanatiek zijn geworden, 

zullen trachten mij tegen te houden en vragen of ik nog een poosje in deze vorm tot hen wil spreken; 

maar dat zal niet kunnen omdat ik u mijn wil heb bekendgemaakt en die is opgeschreven. 

12 De "nachtegalen" die Mijn Woord hebben overgeleverd zullen zwijgen voor deze manifestatie, en 

Ik zal hun gehoorzaamheid belonen met de gave van het Woord en inspiratie. 

13 Jullie weten nog niet wat Ik voor die tijd in petto heb in Mijn hoge verordeningen. Reeds vandaag 

zeg Ik u, dat Ik in deze gezegende tijden van u allen verwacht, dat gij Mijn wil vervult, en dat gij 

gehoorzaam en zachtmoedig zijt als schapen. 

14 Maar het is niet Mijn wil dat jullie elkaar beoordelen. Het zal Mijn volmaakte gerechtigheid zijn 

die elk van Mijn kinderen zal oordelen. 

15 Hoor Mij, Mijn volk, laat Mij niet alleen spreken in de leegte. Je hebt nog tijd om na te denken en 

te leren. 

16 Laat niemand beweren dat hij naar zijn wil handelt, hoewel de mens daartoe tijdelijk de 

gelegenheid zal hebben; want de gerechtigheid van de Heer zal hem bereiken en dan zal alleen dat 

gebeuren wat voor hem bestemd is. 

17 Bereidt u voor, profeten van het derde tijdperk, opdat gij de scharen moogt waarschuwen en 

opdat zij niet bedrogen worden door de valse christussen en de valse verkondigingen. 

18 Twijfel niet aan deze woorden van Mij, alleen omdat Ik ze u overbreng door middel van een 

ongeschoolde en eenvoudige stemdrager. 

19 Sta op en verkondig deze leringen aan allen, want er is nog maar weinig tijd. 

20 Een enkel woord van licht zal genoeg zijn om je broeders wakker te houden. 
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21 De fouten te vervangen door goede eigenschappen zal het nobele streven zijn van de 

spiritualisten van de toekomst, van hen die een hoger koninkrijk willen bouwen over de ruïnes van het 

menselijk leven. 

22 Het zullen de toekomstige generaties zijn die deze wereld van hogere moraal, diepere kennis en 

grotere spiritualiteit zullen opbouwen. Maar jullie mensen van nu kunnen ook veel doen. Met een beetje 

goede wil verwijdert u de ruïnes, de brokstukken van een verleden vol dwalingen en schanddaden, zodat 

alleen het licht van een lange en pijnlijke ervaring overblijft. Ik zal u zegenen en u een sprankje licht doen 

zien van dat koninkrijk van vrede dat u samen zult opbouwen als u ernaar streeft een goede levenswijze 

te leiden, zodat uw denken zich bezighoudt met de deugden en uw lippen een betrouwbaar instrument 

zijn van de waarheid en de inspiratie die in uw geest ontkiemen. 

23 Al raken je voeten de aarde, laat je aspiraties er niet door vasthouden. Richt uw blik steeds hoger, 

zonder te vergeten aan God te geven wat van God is en aan de wereld wat van haar is. 

24 Mijn woord is bestemd voor allen, maar niet allen ontvangen het op dezelfde manier. Velen 

horen het met onverschilligheid, maar er zijn er ook die niet meer zouden kunnen leven zonder de 

verrukking Mij te horen. Onder hen heb Ik ook degene gezien, die kwam zonder stoffelijk voedsel tot zich 

te hebben genomen, en die bij het horen van Mijn Woord zijn noden en ontberingen vergat, en toen hij 

de vergaderzaal verliet, zich zo vervuld voelde met kracht en hoop, vrede en vertroosting, dat hij begon 

te murmureren: "Voorwaar, niet van brood alleen leeft de mens, maar van elk woord dat van God 

uitgaat." 

25 Alleen ik zie wat elk hart bevat zonder dat iemand het weet. Ik vind droevige, dorstige, zieke of 

vermoeide schapen; schepselen zonder liefde en zonder thuis, die niettemin, wanneer zij Mij horen, 

zeggen: "Ik ben gelukkig wanneer ik luister naar de Goddelijke Meester, want dan verdampen al mijn 

zorgen en stroomt mijn hart over van licht en vreugde". 

26 Anderen echter verzinken in lethargie en laten hun hart niet verzachten zoals in de eerste dagen 

toen zij de stem van hun Heer hoorden. 

Maar hoe moet de leer worden voortgezet zolang sommigen luisteren en anderen niet, zolang 

sommigen Mij voelen en anderen gevoelloos blijven? 

27 Discipelen, ga in jezelf, hoor en voel Mij zoals jullie voorheen deden. Herinner je hoe je hebt 

beleden dat dit Woord je leven is en het licht van je bestemming. Vergeet niet wat Ik u heden zeg: Wat 

gij nodig hebt, zal u te zijner tijd gegeven worden. 

28 Giet opnieuw olie in uw lampen, opdat de vlam van geloof en kennis weer zal schijnen. 

29 Slaapt niet, ontwaakt en bidt, want de Meester kan u verrassen wanneer Hij uw huis binnenkomt, 

zoals Hij deed in die dagen van geestelijke verheffing, toen u Mijn tegenwoordigheid voelde bij elke 

draai. 

U zult dan zien hoe uw leven opnieuw zal worden verlicht door dat licht dat ophield u te verlichten 

zonder dat u zich daarvan bewust was, en het zal u het vertrouwen teruggeven op een toekomst vol 

overvloed en wijsheid. 

30 vertrouw Mij al je gedachten toe; bied Mij je hart aan; elke bitterheid en elk leed zullen als 

bloemen zijn die Ik ontvang; bloemen van pijn, bitterheid en teleurstelling, maar uiteindelijk bloemen 

omdat zij getuigen van loutering en een geur afgeven die naar Mij opstijgt 

31 Dompel u onder in stilte, o geesten die Mijn Licht ontvangen, terwijl uw hart zijn verdriet bij Mij 

beweent. Laat uw tranen bij Mij en neem er Mijn genezende balsem voor. 

32 De Vader, het Opperwezen, heeft zijn ogen op u gevestigd. Toont u niet verslagen of machteloos 

tegenover Hem, want toen Hij u schiep, gaf Hij u Zijn kracht. 

33 Als uw lijden zwaar is, is Zijn barmhartigheid groter. Maak verdiensten van geloof en liefde, en 

twijfel er niet aan dat Hij u voor altijd in het koninkrijk van Zijn goedheid en wijsheid zal brengen. 

34 Mensen, vertrouw op Mij en wanneer je kracht je in de steek laat, geef Mij dan de last van je 

kruis terwijl je nieuwe kracht put. 
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35 Begrijp dat deze wereld een zuiverende bron is, en dat uw geest zal schijnen als licht in de ruimte 

wanneer hij haar verlaat om naar zijn ware thuis terug te keren. Herinner u dat Ik u gezegd heb: "Wie Mij 

zoekt, vindt Mij; wie zoekt, vindt." - Jullie hebben Mij gezocht en staan nu voor Mij. 

36 Maar er zijn er ook die Mij zoeken en Mij toch niet vinden omdat zij dat doen waar Ik niet kan 

zijn. Zij beginnen dan zelfs aan Mijn bestaan te twijfelen zonder te weten dat zij zeer dicht bij Mij zijn, dat 

Ik in henzelf ben. 

37 Zij vinden Mij niet in hun eigen hart, want zij zijn als gesloten tempels. De vrede en het licht dat in 

hen is, is verborgen gebleven. 

Maar daar is het ware heiligdom waar Ik woon, wachtend op jullie binnenkomst om tot jullie te 

spreken over diepgaande openbaringen en om jullie het "waarom" van vele mysteries uit te leggen. 

Wanneer jullie zijn binnengegaan, weten jullie waar jullie vandaan komen en waarheen het lot jullie leidt, 

en zijn jullie verbaasd dat jullie Mij hebben gevonden waar jullie voorheen niets hadden gezien. 

Maar wie dit heiligdom niet kent, bouwt zijn tempel in de stof, richt er een altaar in op en plaatst er 

een god op die hij met zijn handen heeft gemaakt. Pas na verloop van tijd, en nadat hij zich overtuigd 

heeft van de onvolmaaktheid van zijn cultus, ontwaakt hij en gaat op zoek naar de geestelijke God, de 

God van de waarheid, de enige God, omdat de God die hij bedacht had hem niets kon geven, omdat hij 

geen leven had. 

38 Het is God die de mens het leven schonk, die hem schiep; en het is niet de mens die goden kan 

scheppen en hen het leven kan schenken. 

39 Als je dit woord beetje bij beetje hoort, kom je dichter bij begrip. Dan, wanneer deze verlichting 

je geest volledig vervult, zul je tot Mij zeggen: "Heer, het wonder is geschied." 

40 Zo zul je begrijpen wat de werken zijn die ik op dit moment in de geest doe. 

41 Uw vergeestelijking zal niet de wonderen en bewijzen van de Eerste en Tweede Tijden nodig 

hebben om in Mij te geloven. 

42 Vandaag zullen jullie het hemelse manna in geestelijke vorm zien neerdalen. U zult wateren van 

berouw zien ontspringen uit de rotsen die de harten zijn van grote zondaars. Gij zult hen, die dood zijn in 

geloof en deugd, tot het leven zien opstaan, hen, die ziek zijn door zedelijke gebreken, gezuiverd, en hen, 

die blind zijn voor de waarheid, de ogen zien openen om Mijn luister te aanschouwen. 

43 Indien in het Tweede Tijdperk Mijn geboorte als mens een wonder was, en Mijn geestelijke 

opstanding na Mijn lichamelijke dood een ander wonder - voorwaar, Ik zeg u - dan is Mijn manifestatie in 

deze tijd door middel van een menselijke geest een geestelijk wonder. 

44 Mijn profetieën zullen in deze tijd tot het laatst worden vervuld. Ik laat jullie mijn drie 

testamenten na die samen één vormen. 

45 Zij die de Vader eerder hebben gekend als liefde, offer en vergeving, moeten Hem in deze tijd 

volmaakt leren kennen, zodat zij Hem kunnen liefhebben en aanbidden in plaats van Zijn gerechtigheid te 

vrezen. 

46 Als jullie je in het Eerste Tijdperk aan de Wet hielden, dan was dat uit vrees dat de Goddelijke 

Gerechtigheid jullie zou straffen; daarom heb Ik jullie Mijn Woord gezonden, opdat jullie zouden weten 

dat God Liefde is. 

47 Heden komt mijn licht tot u, opdat gij niet dwaalt en gij het einde van de weg bereikt in trouw 

tegen mijn wet. 

48 Lang hebt gij de wereld gediend, en zij heeft u slecht beloond. Maar wanneer werd u gezegd dat 

de mens dienaar van de wereld moest zijn? Weet gij niet, of weet gij niet meer, dat u gezegd werd: 

"Onderwerpt de aarde"? Hoe vaak heb je voor Mij moeten komen als de verloren zoon! 

49 Het is Mijn wens dat jullie vol van verdienste, deugd en nederigheid tot Mij komen. 

50 Ik vond u bedekt met geestelijke melaatsheid en Ik genas u door Mijn wil alleen. Ik wil dat je je 

broeders op dezelfde manier geneest, zonder afkeer te voelen voor hun zonden. Dan zullen het uw 

werken zijn die getuigen dat gij Mij liefhebt, en niet uw lippen die het verkondigen zonder dat het hart 

het voelt. 
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51 Je moet je niet gedragen als de Farizeeërs die in de synagoge opschepten dat zij waardig waren 

voor God en die op straat pronken met liefdadigheid. 

52 Bewaar Mijn leringen om ze grondig te bestuderen, want de dag nadert dat jullie dit woord niet 

meer zullen horen door de geest van de stemdrager, en dan zullen zij die geleerd en begrepen hebben 

sterk zijn als onoverwinnelijke soldaten. 

53 Als jullie bereid zijn, zullen jullie geïnspireerd door Mij spreken en op deze eenvoudige manier de 

mensheid onderwijzen. Terwijl sommigen van Mijn nieuwe discipelen de mensen zullen moeten 

opzoeken, zullen anderen moeten wachten tot hun broeders komen om Mijn onderricht van hen te 

horen. 

54 Mensen, leg Mijn woord en Mijn leer ook uit aan de kinderen. Bedenk dat Mijn onderricht niet 

ophoudt bij leeftijd of geslacht, want het is voor de geest. 

55 Geef Mijn Leer aan de kinderen, vereenvoudig ze en breng ze binnen het bereik van hun begrip. 

Maar vergeet nooit dat de beste manier om Mijn leer uit te leggen is door de deugd van je leven, waarin 

zij je werken van naastenliefde, geduld, nederigheid en vergeestelijking zullen zien. Dit zal de beste vorm 

van onderwijs zijn. 

56 Vertel hen over Jezus, vertel hen over Maria en al die mannen en vrouwen die een boodschap 

van licht aan de wereld brachten. Op deze manier zul je hen de weg naar Mij wijzen. 

57 Zeg hun dat op de dag van rust jullie geest Mijn heiligdom binnengaat om Mij te verheerlijken. 

Zes dagen lang wijdt gij u aan uw menselijke plichten en neigingen, daarna rust gij één dag, en daarvan 

wijdt gij eenige oogenblikken aan overpeinzing en aanbidding van uwen Heer. 

58 Daar zullen jullie Mij vinden, die op jullie wacht en altijd op jullie gebed wacht, dat de taal is 

waarin jullie tot Mij spreken over jullie zorgen, jullie liefde, of waarin jullie Mij danken. 

59 Je bent Mijn heiligdom binnengegaan, gevormd door de menigte die staat te popelen om Mijn 

Goddelijk Woord te horen. Waarlijk, Ik zeg u, Ik heb u overladen met een vloed van leringen. Dit woord 

zal een vruchtbaar zaad worden in jullie geest, zodat jullie je kunnen omvormen tot Mijn werkers. 

60 Jullie komen met dankbare harten; want voordat Ik jullie zei dat jullie actieve naastenliefde 

moesten verspreiden, schonk Ik jullie een wonder door jullie ofwel gezondheid, ofwel vrede, ofwel een 

ander verloren goed terug te geven. 

61 Vandaag, in je dankbaarheid, zeg je tot Mij: "Meester, wat kan ik doen om zoveel liefde terug te 

betalen?" Dan laat Ik jullie de uitgestrekte "velden" zien, zodat jullie ze kunnen ontdoen van brandnetels 

en keien, en het zaad van liefde, vrede en barmhartigheid kunnen zaaien. 

62 Voordat ik jullie uitzend, vul ik jullie met kracht en geloof, opdat jullie niet wankelen of de moed 

verliezen in de strijd. Dikwijls zult gij uw tarwe zien opkomen en groeien te midden van distels en 

doornen, en gij zult het daar verzorgen tot de tijd van de oogst, en dan zult gij het tarwe van het onkruid 

scheiden. 

63 Hoe meer leed het u kost de velden te bewerken, des te groter zal uw liefde ervoor zijn en uw 

voldoening wanneer gij ze ziet bloeien. 

64 In waarheid zeg ik je: Dit geestelijk graan, dat gij onder Mijn onderricht kweekt, zal brood van 

eeuwig leven zijn voor uw nageslacht tot in het zevende geslacht. 

65 Wordt niet moe Mij te horen, o discipelen, die in vreugde verenigd zijn. Ik spreek tot uw geest 

door deze onreine lippen van mensen, waardoor Ik Mijzelf openbaar. Maar voorwaar, Ik zeg u: Mijn 

woord is niet door deze onreinheid bezoedeld, het bereikt uw geest zuiver. 

66 Bestudeer Mijn onderricht, opdat gij moogt begrijpen wat de akker, het zaad, het water en de 

werktuigen van de akker zijn, en opdat gij moogt weten wat de volmaakte wijze is om de akker te 

bewerken, te zaaien, te besproeien en te verzorgen. 

67 De boer die zo te werk gaat, zal de goede vruchten van de slechte weten te onderscheiden. 

68 Zie, hoe velen zijn uitgegaan, menende reeds te kunnen zaaien, en in plaats van deze tarwe 

vreemd zaad hebben gezaaid, dat hun doornen gaf, toen het rijp werd. 
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69 Ik wil dat de arbeider van het Derde Tijdperk op zijn plaats is. Daarom zend Ik de oproep tot de 

grote scharen, opdat onder hen zij mogen komen die Mij in deze tijd zullen volgen. 

70 Geleidelijk aan, terwijl ik jullie de ene les na de andere geef, nadert de tijd dat jullie je taak 

volledig moeten overnemen. 

71 Op uw zwerftochten zult u velden tegenkomen die in andere tijden zijn ingezaaid en die alleen 

nog wachten op bevloeiing en verzorging. Dit zijn de geesten in wie het zaad des geloofs is, dat zij 

hebben ontvangen sedert de tijd van de profeten en mijn apostelen. 

72 Sommigen dragen in zich het zaad van het Eerste Tijdperk, anderen dat van het Eerste en het 

Tweede Tijdperk, en jullie zullen in hen het zaad leggen dat Ik jullie in dit Derde Tijdperk heb gegeven, 

daar jullie het zaad van het Drie Tijdperk bezitten, daarom noem Ik jullie Trinitariërs. 

73 Dit is het leven en het werk dat op je wacht. Waarom vrees je de strijd terwijl ik je alles geef? 

Waarom zie Ik tranen in de ogen van sommige van Mijn arbeiders, hoewel het moeilijkste deel van de 

strijd nog niet is begonnen? 

Ik wil dat jullie geloven dat Ik dicht bij jullie ben, dat jullie geestelijke gaven een realiteit zijn, dat Ik 

jullie alles zal geven wat jullie Mij zullen vragen in de ogenblikken van beproeving, in de kritieke 

ogenblikken voor jullie geestelijke volmaaktheid. Ik wil je niet meer kleinzielig zien. 

74 De meesten van hen komen, hun geest vergetend, vragen om brood, genezing of werk voor het 

lichaam, en in allen verricht ik een wonder, want ook dit zullen getuigenissen zijn die morgen geloof en 

hoop zullen ontsteken in de harten van jullie broeders. 

Maar vraag me niet om zo weinig. Dat wat je zo veel lijkt, zal snel voorbij zijn. Vraag Mij liever om 

eeuwige voordelen, geestelijke goederen. Ik zal u dan als aanvulling geven wat tot de wereld behoort. 

75 Ik heb je meer te geven dan je van me kunt vragen. Leg u daarom niet neer bij zo weinig. 

76 Ik kan harten veranderen in fonteinen van onuitputtelijke liefdadigheid, Ik kan de geest vullen 

met ingevingen en de lippen met het woord. Ik kan je de gave van genezing geven en de autoriteit om 

duisternis op te lossen en het kwaad te verslaan. 

77 Hij die zulke dingen zoekt, zal ervaren hoe de krachten uit hem uitgaan die onbewust in zijn geest 

waren. Wie zal zijn deuren sluiten voor hem die klopt, hoewel hij zulke grote gaven bezit? Welke wegen 

lijken hobbelig en lang voor hem die geniet van Mijn kracht? Welk weer kan hem genadeloos 

toeschijnen, wanneer hij zelfs macht heeft over de elementen? 

78 O discipelen, jullie hoogste taak zal de activiteit van de liefde zijn! Vaak doe je het in het geheim, 

zonder op te scheppen, zonder de linkerhand te laten weten wat de rechterhand heeft gedaan. Maar er 

zullen gelegenheden zijn waarop uw activiteit van liefde door uw medemensen zal worden gezien, zodat 

zij zullen leren er deel aan te hebben. 

79 Wees niet bezorgd over de beloning! Ik ben de Vader die de werken van Zijn kinderen met 

rechtvaardigheid beloont, zonder er ook maar één te vergeten. 

80 Ik heb jullie gezegd dat als jullie met ware liefde een glas water geven, dit niet onbeloond zal 

blijven. 

81 Zalig zijn zij die tot Mij zeggen wanneer zij tot Mij komen: "Heer, ik verwacht niets als beloning 

voor mijn werken; het bestaan en de wetenschap dat ik Uw kind ben is mij genoeg en is reeds mijn 

beloning. 

Geest gevuld met geluk." 

Ik zeg het je: Je komt huilend omdat je je weg kwijt bent, je gezondheid, en de sleutels tot je werk. 

Alleen dan zul je je hemelse Vader herinneren. 

82 Nou, hier ben ik onder jullie. Je bent bij de Master, en de reden waarom je hier bent is 

onbelangrijk. 

83 Luister naar mijn lessen! Sommige zijn voor de discipelen, maar er zijn er ook voor de kinderen. 

84 Schaamt u niet te midden van broeders en zusters te zijn, die in Mijn leer gevorderd zijn, en voor 

wie gij uw onwetendheid tracht te verbergen. Ze kwamen net als jij. 
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85 Jullie die hier langskomen, leer de goddelijke les, zodat jullie iets te bieden hebben aan hen die na 

jullie komen. 

86 Het verbaast niemand dat Ik Mijn nieuwe discipelen heb gezocht onder het schuim, hen 

vernieuwend met Mijn Woord om hen later naar de mensheid te zenden met een boodschap van 

vernieuwing, leven en licht voor hun broeders. 

87 Onder de zonden, onvolkomenheden en bezoedelingen van dit volk, heeft het licht van Mijn 

Geest zich in deze tijd geopenbaard. Zo ben ik gekomen om deze duisternis te overwinnen, totdat ik het 

licht laat schijnen. 

88 Gezegend zijn allen die hun ogen hebben gesloten voor zo'n grote menselijke onvolmaaktheid en 

die boven zo'n grote ellende zijn uitgestegen, die Mijn Aanwezigheid hebben weten te vinden in Mijn 

nieuwe manifestatie. 

89 Dit ongeschoolde en zondige volk zal steeds meer gepolijst en gezuiverd worden, want het is hun 

taak om mijn geestelijk werk van generatie op generatie met grotere volmaaktheid te laten openbaren. 

90 Wees niet langer wat je gisteren was. Verlaat de vergane sekten, slechte gewoonten, en streef 

naar de verbetering van je geest. 

91 Ik verraste jullie precies in de tijd die door Jezus en de profeten als mijn nieuwe komst was 

aangekondigd. 

Nu Mijn belofte vervuld wordt, zie je de zonde op het toppunt van verdorvenheid, zie je menselijke 

eerzucht en haat zich manifesteren in oorlogen, als gevolgen van de duisternis die de geest van de 

mensen in deze tijd omhult. 

92 Maar zie, toen de duisternis het meest ondoordringbaar was, daalde een goddelijke straal neer 

om haar te verscheuren, en, een menselijk woord geworden, tot de mensen te zeggen: "Heb elkander 

lief." 

93 Waakt en bidt, en oordeelt niet over uzelf, opdat Ik niet weer tot u zeg: "Laat hij die zonder zonde 

is onder u de eerste steen werpen." 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 5  
1 Dit is een moment van vreugde voor de Goddelijke Geest, omdat het volk Israël zich heeft 

verzameld voor de ark van het Nieuwe Verbond. 

2 Ik ben opnieuw gekomen om jullie mijn spoor na te laten, en jullie hebben het gevolgd. Ik heb je 

gevoed en je versierd met Mijn genade. 

3 Dit is een dag die Elia heeft voorbereid en waarop hij reikhalzend heeft gewacht; het ogenblik is 

gekomen waarop zijn geest zich verheugt. De reine Elia laat zijn schapen zien, omdat hij hen tevoren had 

gebaad in de bron van genade, die berouw, vernieuwing en verheffing is. Het aantal van hen die de 

Herder Mij vandaag laat zien is klein, het is nog maar het begin in de vorming van Mijn volk, maar Ik wil 

dat "de eersten" verenigd zijn, opdat zij een goed voorbeeld geven aan "de laatsten". 

4 Ik wil niet dat je tot Mij komt met je hoofd gebogen en vol schaamte, zoals de verloren zoon. Ik 

wil dat jullie het huis van jullie Vader beschouwen als jullie eigen huis. 

5 De bel gaat, het uur is gekomen, de menigte nadert. De slapende schapen zullen ontwaken, want 

Elia komt naderbij om de geest van de kinderen, de jongeren en de volwassenen voor te bereiden om het 

licht van Mijn Woord te ontvangen en om hen voor te bereiden op vereniging met Mijn Geest. 

6 De scharen hebben geluisterd naar Mijn oproep en zijn gekomen om Mijn woord te verlangen, 

dat voor hen is als het bereiken van het Beloofde Land. Zij willen Mijn stem horen, die vrede en 

vertroosting is, maar zij komen omdat ellende, angst en pijn hun weg droevig maken. Zij zijn het die 

verzoekschriften brengen in plaats van een offerande. Sommigen stellen Mij hun ziekten voor, anderen 

hun werkloosheid, en nog anderen armoede en tranen. Aan allen zal ik extra gaven geven en hen doen 

inzien dat de geest vóór het lichaam komt. Nu zijn zij nog Mijn kleine kinderen, maar als gevolg van deze 

zegeningen zullen zij Mij volgen totdat zij uiteindelijk Mijn discipelen zijn geworden. 

7 Ik geef jullie Mijn kracht, opdat jullie niet verslagen zullen worden door de verzoekingen die op 

deze weg op jullie liggen te wachten. Ik wil dat liefde, hulpvaardigheid en harmonie onder jullie heersen. 

Het is Mijn Wil dat de mensheid Mij met haar geest zoekt in deze tijd van het Zesde Zegel. 

8 Ik wil je tot Mijzelf verheffen. Als Ik daarvoor in het Tweede Tijdperk mens ben geworden en Mijn 

Leven voor jullie heb gegeven, nu Ik communiceer door de menselijke geest, zal Ik jullie Mijn Goddelijk 

Wezen geven. Maar Ik zal je niet laten slapen in je vervulling terwijl Ik het kruis op Mijn rug draag. Ik zal 

jullie opdragen het deel dat bij ieder hoort op je schouders te dragen. Het pad zal je herkennen, het is 

gemarkeerd met sporen van bloed en opoffering. Indien gij een pad verlangt, bezaaid met bloemen en 

vol genoegens, zal het u niet leiden naar de top van de berg, waar uw levensreis haar hoogtepunt zal 

vinden. 

9 Ik heb u "het mariale volk" genoemd, omdat u de goddelijke Moeder weet lief te hebben en te 

erkennen en tot haar komt als het kind dat om tederheid vraagt of als de zondaar die om voorspraak 

vraagt. 

10 Maria's aanwezigheid in de wereld is het bewijs van Mijn liefde voor de mensheid. Haar 

zuiverheid is een hemels wonder dat aan u is geopenbaard. Van Mij daalde zij neer op aarde om vrouw te 

worden, en opdat in haar schoot het Goddelijke zaad zou ontkiemen, het lichaam van Jezus door wie 

"Het Woord" zou spreken. In deze huidige tijd, openbaart zij zich opnieuw. 

11 Maria's liefde zal als een hemelse ark voor je zijn. Jullie zullen om haar heen staan zoals kinderen 

om hun moeder staan. Luister naar haar zoete woord en laat haar niet merken dat uw harten verhard 

zijn; ga in uzelf en voel berouw zodat haar licht tot u doordringt en u haar tederheid zult voelen. 

Wanneer gij aldus bereid zijt, zweert dan voor uw God, voor Maria en voor Elia, dat gij één lichaam en 

één wil zult vormen; zweert bij de Ark van het Nieuwe Verbond dat gij u onvermoeibaar zult inspannen 

om egoïsme, haat en fanatisme uit uw harten te ontwortelen. Waarlijk, ik zeg u, als u uw belofte vervult, 

zal de zuiveringstijd die u in pijn doormaakt, voorbijgaan. 
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12 Mijn volk, als zelfs de rotsen het oordeel van Mijn Woord voelen, hoe zouden jullie het dan niet 

voelen? Indien zelfs de aarde beeft en de wateren bewogen worden door Mijn stem, hoe zou uw geest 

dan niet beven, daar hij het hoogste schepsel van de schepping is? 

13 De Meester zal onvermoeibaar komen om jullie te onderrichten en Zijn goedheid aan jullie over 

te brengen met de mooiste leringen. 

14 Probeer de betekenis van de Ark van het Nieuwe Verbond te doorgronden, want de tijd van de 

strijd nadert. Als Jezus vanaf het kruis sprak: "Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen", 

en jullie werden vergeven voor jullie onwetendheid, dan is het vandaag Mijn Wil dat jullie Mijn Licht 

aanschouwen, zodat jullie niet langer de Wet overtreden. 

15 De tijd is nabij dat zij die jullie vreemdelingen noemen, op zoek zullen gaan naar Mijn woord, en 

dat de nieuwe generaties zullen groeien met een grotere spiritualiteit. Spoedig zullen jullie onder jullie 

mensen van verschillende kleuren en talen zien, die met liefde naar Mij zullen luisteren en zich zullen 

omvormen tot Mijn discipelen, want Mijn Woord zal moeten weerklinken tot aan de uiteinden van de 

aarde. Dan, wanneer zij onderwezen zijn, zullen zij naar hun vaderland terugkeren en deze boodschap 

met zich meenemen. 

16 Discipelen, jullie die in vervoering naar Mijn woord luisteren omdat jullie geest is opgeklommen: 

waar jullie geestelijk zijn binnengegaan is het heiligdom, de tempel van de Heilige Geest. Jullie hebben je 

in nederigheid voorbereid, jullie beschouwen jezelf als broeders en zusters, jullie hebben jezelf lief in 

Mijn Goddelijkheid en jullie hebben deze genade verkregen. 

17 Wees apostelen van deze Zaak, om te werken aan het herstel van alles wat ik heb opgericht en 

wat jullie hebben ontheiligd. Wees niet zwak, want wie het Goddelijke teken heeft, is onoverwinnelijk. 

Als u deze genade voor altijd wilt behouden, dwaal dan niet af in de paden van het moeras. Ga niet meer 

het donkere bos in, want anders vindt de goddelijke Herder u klaaglijk als verloren schapen. 

18 Werkt, gij allen, aan de bouw van dit heiligdom, want geen verdienste zal voor Mij onbekend 

blijven. Mijn woord zal u onderwijzen, uw geweten zal u leiden en uw intuïtie zal u zeggen op welk 

ogenblik en op welke plaats u Mijn woord moet uitvoeren en goed doen. 

19 Zoek de "velden" om te zaaien, en cultiveer ze door de keien te verwijderen. Maak de 

onvruchtbare velden vruchtbaar, want ik verwacht grote vruchten van jullie arbeid. Zo zal er vreugde zijn 

zowel bij degene die geeft als bij degene die ontvangt. Ik noem jullie mijn soldaten en ik zegen jullie. 

20 De bazuin, gehouden door de engel van het zesde zegel, is gehoord, en uw gelofte, die gij 

geestelijk voor Mij hebt afgelegd, blijft geschreven in het Boek des Levens. 

21 Werk, want de beloning wacht op je als je je werk af hebt. 

22 Jullie zijn de arbeiders die Mijn zaad ontvingen in de Drie Tijden. Maar gij zijt ook degenen, die in 

lusteloosheid vervielen, toen zij hun akkers met koren verguld zagen, en die de worm de wortel van de 

planten laten knagen, waardoor hun vrucht doof wordt. 

23 Herinner je je strijd in de Eerste Tijden, je ontrouw, je valpartijen. Daarom vind ik jullie verstrooid 

en verzwakt in deze tijd. Herinnert u, dat Ik u aankondigde, dat Ik weder zou komen om u te verzamelen; 

en ziet, hier ben Ik. Als Meester, ben ik niet gekomen om te kijken naar uw schandelijkheden of uw 

beledigingen. Ik ben gekomen om jullie te vergeven, jullie te wijden en jullie opnieuw Mijn wijsheid te 

geven. 

24 Dit is het nieuwe verbond dat jullie sluiten met Mijn Goddelijkheid. Deze Openbaring is de Ark 

van het Nieuwe Verbond. Indien gij uw weg wilt gaan zonder ooit nog te dwalen, ga dan en troost de 

bedroefden, "zalf" de zieken,* red de verlorenen, leid de blinden en geef voedsel aan hem die hongert 

naar gerechtigheid, begrip en vrede. Maak plaats voor hen die ziek zijn van lichaam of geest; laat hen tot 

Mij komen en Ik zal hun de genezende balsem geven; maar Ik zal hun niet zeggen dat hun zonde de 

oorzaak is van hun pijn. 
* Betekent niet alleen de toepassing van een geneesmiddel, maar vooral de handoplegging met gebed. 
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25 Wanneer Ik ben gekomen tot de tabernakel der armen, zal Ik ook komen tot de verblijfplaats der 

machtigen. Voorwaar, ik zeg u: op beide ben ik broedertwisten tegengekomen, en op deze akkers zal ik 

het zaad van de vrede zaaien. 

26 Ik geef u dit onderricht, dat wet en gerechtigheid omvat, opdat gij in navolging van uw Meester 

vrede moogt brengen waar vijandschap heerst, en naastenliefde waar egoïsme heerst. Wees in het leven 

van je broeders als sterren die hun weg verlichten. 

27 Vervals nooit Mijn leringen. Stel Mijn Werk voor als een boek dat alleen zuiverheid bevat, en 

wanneer gij uw reis hebt beëindigd, zal Ik u ontvangen. Ik zal de vlekken in uw geest niet zien en Ik zal u 

Mijn Goddelijke Kus geven, die de grootste beloning zal zijn wanneer u in het Beloofde Land aankomt. 

Want Ik heb u in deze tijd een handvol zaad gegeven, opdat gij zoudt leren zaaien op vruchtbare akkers, 

en het daar vermenigvuldigen. 

28 Ik heb u geleerd de vruchten niet te oogsten vóór hun tijd, maar ze op de plant te laten tot zij rijp 

zijn. 

29 Jullie weten niet hoeveel eeuwen het geduurd heeft voordat jullie weer door Mij geroepen 

werden en arbeiders op Mijn velden werden. Je zwierf door de straten van de wereld totdat Mijn liefde 

je uit de grote menigte zocht. 

30 Vandaag heb Ik u versierd en u uw erfenis doen kennen. 

31 Niemand heeft zin om weer als de verloren zoon te zijn, want elke terugkeer zal pijnlijker zijn. 

32 Laat egoïsme niet opnieuw uw hart binnendringen en bewaar deze erfenis alleen voor uzelf. 

33 Leef niet geestelijk gescheiden en slechts in schijn verenigd, want gij kunt de mensen wel 

bedriegen, maar Mij kunt gij niet beliegen. 

34 Als jullie weten hoe je moet bidden, zullen jullie niet verdwalen, want naast Elia, de Geestelijke 

Herder die voor jullie zorgt en jullie leidt, zijn er ook jullie broeders, zij die Ik vóór jullie op aarde heb 

geplaatst om jullie raad te geven en te corrigeren. 

35 Streven naar de vereniging van alle gemeenten en dat zij de banier mogen zijn van vrede, eenheid 

en goede wil. Nooit zullen er broedermoord wapens in jullie handen zijn. De wapens die ik jullie heb 

gegeven zijn gemaakt van liefde. 

36 U leert nu hoe u de zieken moet "zalven", en hoe u hem die dood is voor het leven der genade 

weer tot leven kunt wekken. Geleidelijk aan leert gij ook te strijden en Mijn Leer te verbreiden; doch er 

zijn er die, zelfs op deze wijze, nog rijkdom, uiterlijke pracht en eer zoeken, omdat zij niet weten met 

hoeveel pijn deze vlekken gereinigd worden. 

37 Hoe groot is de gave die aan de Woord Middelaar is toevertrouwd! Wat een stroom van wijsheid, 

liefde en troost stroomt door zijn geest en over zijn lippen! Hij is de "bemiddelaar" tussen God en de 

mensen, opdat zij Mij horen. IJdelheid en trots mogen zich niet in hen nestelen, want dan zouden zij in 

verzoeking komen. Zij moeten een voorbeeld zijn van zachtmoedigheid, eenvoud en hulpvaardigheid, 

opdat zij de volheid van de goddelijke inspiratie mogen genieten. Maar er zullen er onder hen zijn die 

zich koningen wanen, hun dienaren zoeken, en zich met vleiers omringen. Maar zullen de mensen hen 

kunnen geloven? Zullen zij in staat zijn "doden" op te wekken tot het leven der genade en troost te geven 

aan bedroefde harten? - Nee, zij zullen slechts spotternij uitlokken, die niet voor hen zal zijn, maar voor 

Mijn Leer. 

38 Uw taak is te onderwijzen. Maar als jullie niet van Mij leren, wat kunnen jullie dan onderwijzen? 

39 Ik heb u allen gelijkelijk lief; zowel degene die Mij liefheeft en ijverig Mijn wet volgt, als degene 

die haar vervalst of overtreedt. De laatsten zal Ik verdrukken en verbeteren, en uiteindelijk zullen zij Mijn 

goede werkers zijn. 

40 Ik zal u helpen om die gelofte te vervullen die u voor de ark van het Nieuwe Verbond hebt 

afgelegd, en dit zal zijn wanneer u de taak hebt volbracht die u naar de wereld hebt gebracht. 

41 Steeds maak Ik Mij in u voelbaar, opdat gij waakzaam leeft en uw geest en hart steeds 

ontvankelijk blijven voor de geestelijke aanwijzingen. 
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42 De menigte zal komen naarmate de tijd verstrijkt, en de blik van de "laatsten" zal steeds 

indringender worden om de aard van Mijn Woord en uw voorbereiding te beoordelen. 

43 Zuiver jezelf! Zonder vernieuwing kun je geen goede vruchten dragen. Het licht van Mijn Heilige 

Geest is in uw geweten, opdat uw werken getuigenis zullen afleggen van Mijn waarheid. 

44 Gebruik de jaren, eeuwen, eeuwen om dichter bij Mij te komen. 

45 Ik zeg u dit omdat Ik u onverschillig zie staan tegenover Mijn Leer; anderzijds, wanneer u voelt 

dat de dood nadert, weent u omdat u de verloren tijd wilt vervullen en heroveren. 

46 Wees niet bang om de berg te beklimmen. Je weet dat ik op je wacht op de hoogten. 

47 Ik heb in Jezus de Calvarieberg beklommen, wetende dat Mij op de top het Kruis wachtte, en Ik 

ben moedig gebleven; vergeet deze les van Mij niet! 

48 Ik maak van u gebruik om Mijzelf aan de mensheid te openbaren; door uw mond spreek Ik Mijn 

hemelse Woord. Maar als de mensen zouden twijfelen wanneer zij het horen, zal dat niet zijn vanwege 

de inhoud, maar vanwege uw onvolkomenheden. 

49 Ik leer u, door gebed en gedachten, uzelf in de geest te plaatsen op elke plaats waar gij hulp wilt 

zenden. Jullie moeten ook fysiek gaan om Mijn Leer naar de verschillende gebieden te brengen. 

50 Ik moet gebruik maken van je hele wezen. 

51 Om dit volk te vormen, moest Ik de harten van steen verzachten waarachter jullie je geest 

verbergen, en het was Mijn woord van liefde dat jullie overwon. Later heb Ik jullie wapens gegeven - dit 

zijn Mijn leringen - opdat jullie in jullie strijd de hindernissen zouden overwinnen, en Ik heb jullie doen 

inzien dat het noodzakelijk is Mijn Leer in zuiverheid te beoefenen en Mijn Wet onveranderd te 

onderwijzen, opdat jullie je kinderen van Israël mogen noemen. 

52 Wat jullie Mij vragen en wat jullie Mij antwoorden gebeurt in stilte, in het diepste van jullie hart. 

De jaren zijn voorbij dat Ik elk van Mijn discipelen toestond om fysiek voor zijn broeders op te staan om 

Mijn woord te bespreken en Mijn vragen te beantwoorden. 

53 Hoe kun je toestaan dat de tijd de herinneringen uitwist en Mijn Woord uit je geheugen 

wegneemt. 

54 Mijn onderricht maakt je glad als een fijne beitel terwijl het leven met zijn wisselvalligheden en 

beproevingen je voorbereidt. 

55 Troost u in de bittere en moeilijke ogenblikken van uw leven met de gedachte dat Mijn wijze en 

volmaakte wet alle dingen oordeelt. 

56 Ik ben in jullie pijn geweest, zodat jullie Mij erdoor zouden zoeken. Ik heb u door armoede 

getroffen, opdat gij zoudt leeren vragen, nederig te zijn, en anderen te begrijpen. 

57 Ik heb jullie zelfs het dagelijks brood onthouden om jullie te laten zien dat wie blijft vertrouwen, 

is als de vogels die zich geen zorgen maken over morgen; zij zien de dageraad opgaan als een symbool 

van Mijn Aanwezigheid en bij het ontwaken is het eerste wat zij doen het omhoogzenden van hun trillers 

als een gebed van dankzegging en een bewijs van hun vertrouwen. 

58 Ik heb Mij laten voelen in de meest beminde van jullie om jullie te beproeven, opdat de geest 

sterk wordt en met die kracht het lichaam staande kan houden in de grote beproevingen van dit leven. 

59 Groot is de weerspannigheid van de mensheid, en ieder draagt een rots in zijn hart; maar tot 

allen zal Ik komen met de geestelijke streling van mijn woord. 

60 Onder de immense scharen zijn er die niet geschokt zouden zijn om Jezus opnieuw aan het hout 

genageld te zien en te zien doodbloeden. Zij zijn nog minder ontroerd door de kreten van pijn en de 

rivieren van bloed die uit hun buren vloeien in deze uren van beproeving voor de mensheid. 

61 Niets raakt mensen meer. Zij zien alles oppervlakkig en denken aan niets. 

62 Het is noodzakelijk dat het licht van Mijn woord de geesten bereikt, opdat zij ontwaken tot de 

waarheid, tot liefde en tot barmhartigheid. Dan zullen ze de oorzaak van zoveel lijden begrijpen. 

63 Jullie moeten begrijpen dat ik voor ieder van jullie een plaats in de eeuwigheid heb bereid, en die 

plaats is niet in deze wereld. 
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64 U vervult een gebod van de Vader op uw levensweg, dat zegt: "Groeit en vermenigvuldigt u". 

Maar nu is het tijd voor je geest om zijn terugkeer naar Mij voor te bereiden. 

65 Vele leringen zal Ik jullie geven en laat ze nu nog geschreven staan, want spoedig zullen jullie Mij 

niet meer in deze vorm horen. Daarna zullen jullie jezelf uitrusten, en Mijn Licht zal rechtstreeks tot jullie 

geest komen. Dit zal de tijd zijn waarin jullie zullen opstaan als de ware discipelen van de Heilige Geest. 

66 U dacht dat de gave van profetie, van het woord en van inspiratie het voorrecht was van de 

rechtvaardigen en de heiligen; in deze tijd heb Ik deze dwaling van u weggenomen door tot de paria's te 

zeggen: ook gij kunt Mijn profeten, Mijn afgezanten en Mijn discipelen zijn. 

67 Wanneer de mensheid jullie veracht vanwege jullie materiële magerheid, nodig Ik jullie uit aan 

Mijn tafel, opdat jullie je door Mij bemind zullen voelen. - Met wat zullen jullie de liefde vergelden die Ik 

voor jullie heb, Mijn volk? Met je trouw of met ondankbaarheid? 

68 Wees niet tevreden met het eerste succes, streef naar meer en meer, want Ik wacht op de trein 

die uitgerust is om hen het wijde land in te zenden met deze Blijde Boodschap. 

69 Ben je bang om je vader achter te laten, je echtgenoot, je kinderen? Ben je bezorgd over het 

achterlaten van wat van jou is op aarde? Wie Mijn discipel wil zijn, moet zich Mijn apostelen van het 

Tweede Tijdperk herinneren en hen tot voorbeeld nemen. 

70 Gezegend is hij die door de lichamelijke dood wordt verrast in de verkondiging van Mijn Leer, 

want het licht in zijn geest zal zeer groot zijn. 

71 Wees altijd voorbereid, want dit uur kennen zelfs de engelen niet. 

72 Dit Goddelijke Boek, dat Mijn Woord is, zal de geesten vervolmaken. Daarvóór zal er geen oude 

man zijn, noch volwassene, noch kind, maar alleen discipelen. 

73 Lees dit boek en begrijp het, want het zal u grote lessen geven. Jullie zijn degenen die niet moe 

zijn geworden van het horen van Mijn woord, dat Ik jullie heb gegeven door bemiddeling van hen die Ik 

"nachtegalen" heb genoemd. 

74 Hoe dikwijls hebben jullie je niet zwak gevoeld op je weg, en door slechts aan enkele van Mijn 

woorden te denken hebben jullie weer kracht gekregen. 

75 Vandaag, wanneer gij met een beproeving wordt geconfronteerd, zoekt gij rechtstreeks contact 

met Mijn Goddelijkheid door middel van geestelijk gebed en worstelt gij in uzelf om uw geest leeg te 

maken, opdat gij de genade kunt ontvangen die gij van de Vader vraagt. 

76 Wat jullie Mij belijden, weet alleen Ik. En de vertrouweling die jullie in Mij hebben, zal nooit jullie 

overtredingen bekendmaken, laat staan jullie beschuldigen. Ik leer je opnieuw te vergeven. 

77 Neem de bezoeken als lessen en maak gebruik van Mijn leringen. De tijd gaat snel voorbij. Zij die 

hier als kinderen kwamen, zijn nu jongeren; zij die deze cursus in hun jeugd begonnen zijn, zijn volwassen 

geworden, en zij die op middelbare leeftijd begonnen zijn, zijn nu oude mannen geworden. 

78 Wie in staat was zich innerlijk te verzamelen om Mijn Woord te horen, die nam het in zich op. 

Maar wie, terwijl hij luisterde, zijn gedachten liet afdwalen naar dingen die niet tot Mijn Werk behoren, 

zijn geest was zonder onderricht toen hij wegging, en zijn hart was leeg. 

79 Besef, dat Ik jullie niet alleen geroepen heb om jullie genade te schenken, maar dat jullie op deze 

wijze een verbintenis moeten aangaan met jullie Meester en jullie broeders en zusters om iets van wat 

jullie ontvangen hebben, door te geven. 

80 Ik zal u mijn werk niet laten kennen terwijl u verontreinigd bent. Wat zou je op deze manier aan 

je broeders kunnen geven? 

81 Bereid je voor, want samen zullen jullie moeten beschermen wat ik jullie heb toevertrouwd. 

Voelen jullie geen dankbaarheid jegens jullie Vader die, als opperrechter, jullie de gelegenheid geeft om 

jullie vlekken weg te wassen door liefde te beoefenen in plaats van het door pijn te doen? 

82 Als u dit berouw noemt, zeg ik u dat het het enige berouw is dat ik van u aanvaard. Er zal voor u 

een dag komen waarop het verwerpen van wat nutteloos en slecht is om te doen wat goed en 

geoorloofd is, in plaats van een offer, voor u een waar genot zal zijn, niet alleen geestelijk, maar ook 

menselijk. 
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83 Ik ben bezig de wegen te plaveien, zodat Mijn gezanten er over kunnen reizen naar de 

verschillende provincies en naties. 

84 Mijn woord in die tijd heeft de laatste jaren vruchten afgeworpen, want de vergaderplaatsen zijn 

vermenigvuldigd en de menigten zijn gegroeid. 

85 Je voelt je te ongemakkelijk om de uitvoering van zo'n delicate missie te benaderen. Maar in 

waarheid zeg Ik u, Mijn ontelbare leringen en ingevingen zullen op uw lippen de gave van het woord 

leggen. Maar om de vervulling van deze belofte te verkrijgen, is het nodig dat jullie vertrouwen hebben 

in Mij en in jullie zelf. Wie dit vertrouwen bezit en Mijn wet vervult, beroemt zich niet op zijn gaven, want 

anders zal zijn woord het wezenlijke missen. 

86 Waarom is Mijn Woord naar de harten van alle soorten mensen gegaan? - Vanwege zijn 

nederigheid, zuiverheid en eenvoud. 

87 Mijn volk, leer de kinderen te bidden voor de mensheid; hun onschuldig en zuiver gebed zal tot 

Mij opstijgen als de geur van bloemen en zal ook zijn weg vinden naar zulke harten die lijden. 

88 Bereid de kinderen voor, wijs ze de weg om de hinderlagen te beheersen, dan zijn ze je morgen 

een stap voor. Want gij zoudt niet zo verlegen zijn om over dit Werk te spreken, indien gij Mijn Woord 

begreep, indien gij reeds de essentie herkende van elk van de gedachten die vorm krijgen door de 

verschillende bemiddelaars van het Woord, waardoor Ik Mijzelf manifesteer, en indien gij de waarde 

kende van een enkele van Mijn leringen. Je zou je in staat voelen een slagveld te bereiken, zodat die 

mannen de inhoud van een van Mijn onderrichtingen zouden kunnen horen. 

89 Voorwaar, Ik zeg u: gij zoudt hen zien wenen, sommigen met wroeging en anderen met hoop. 

Waarom blijf je soms zo onaangedaan? - O harde harten, die gewend zijn geraakt aan de streling van 

Mijn Woord! U bent in slaap gevallen, tevreden dat u vrede en troost hebt gevonden, zonder eraan te 

denken dat er velen zijn die zelfs geen kruimel hebben van dit brood dat u verspilt. 

90 Je zou je niet verheugen bij het zien van het effect dat het woord van troost van de Meester in 

vele harten zou teweegbrengen. 

91 O kleine kinderen! Wanneer zul je eindelijk groeien in de geest? Wanneer ben je klaar om de 

zwakheden van je lichaam te beheersen? Ik ben Hij die de woestijn doorkruist, Mijn Goddelijk Woord 

verkondigend en zoekend naar de verloren zwervers. Maar Ik wil dat de mensen leren door te geven wat 

ze van Mij ontvangen. Daarom zeg Ik tot u, Mijn volk, dat gij u moet voorbereiden om de naastenliefde te 

verspreiden en ervoor te zorgen dat deze leringen de uiteinden der aarde bereiken. Stel u tot doel dat zij 

alle volken bereiken, de mensen zoekend op de verschillende manieren. 

92 Dit is het beste water dat je kunt aanbieden aan hen die dorsten naar liefde en waarheid. 

93 Jullie zijn nog niet aan het werk gegaan, want jullie verbergen de geestelijke schatten die Ik jullie 

heb toevertrouwd, terwijl in andere volken mensen omkomen omdat zij deze boodschap niet konden 

ontvangen. Het zijn massa's mensen die zonder richting lopen, zwervers die gebrek hebben aan water en 

licht. 

94 Als jullie niet op weg gaan, Mijn volk, waartoe zal jullie kennis jullie dan dienen? Wat voor goeds 

en nuttigs ben je van plan te doen voor je toekomstige leven, dat wat je in de geestelijke wereld te 

wachten staat? 

95 Heb medelijden met jezelf! Niemand weet wanneer het moment zal komen dat zijn geest zich zal 

scheiden van de materie. Niemand weet of op de volgende dag zijn ogen nog open zullen zijn voor het 

Licht. Jullie behoren allen toe aan de enige Eigenaar van alles wat geschapen is, en jullie weten niet 

wanneer jullie weggeroepen zullen worden. 

96 Bedenkt, dat u zelfs de haren uws hoofds niet toebehoren, noch het stof, waarop gij treedt; dat 

uzelven u niet toebehoren, dat gij geen behoefte hebt aan vergankelijke bezittingen, daar ook uw 

koninkrijk niet van deze wereld is. 

97 Vergeestelijk uzelf en gij zult alles met recht en met maat bezitten, zolang gij het nodig hebt. Dan, 

wanneer het moment van afstand doen van dit leven is aangebroken, zult gij vol licht opstaan om bezit te 

nemen van datgene wat van u is in de andere wereld. 
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98 Al mijn geestelijk werk in al die tijden had tot doel in de eeuwigheid een koninkrijk van 

gelukzaligheid en licht te stichten voor al mijn kinderen. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 6  
1 Gezegend zijt gij, die de leer van de Meester hoort, want Mijn leer is het zaad, dat gij zult 

doorgeven aan de volgende geslachten. Jij bent de eerstgeboren zoon die met jouw voorbeeld de weg 

bereidt voor je jongere broers en zussen. 

2 dit is de derde tijd waarin Mijn Goddelijke Geest zal neerdalen op alle vlees en op iedere geest, 

ter vervulling van de profetie die Ik u gegeven heb, dat ieder oog Mij zou aanschouwen; Ik ben het die u 

de gave van Mijn Goddelijke Geest gegeven heb 

3 In waarheid zeg Ik jullie: als jullie je met Mijn Goddelijkheid verbinden van geest tot geest, zullen 

jullie Mij zien, want Ik ontwikkel jullie geestelijk zicht. 

4 Jullie zijn de erfgenamen van Mijn Koninkrijk. De Vader heeft u de vrucht van de boom des levens 

gegeven, opdat gij voldaan zoudt zijn en later zijn zaad zoudt kunnen bebouwen. 

5 De Heer bezat de landerijen en gaf ze aan Zijn kinderen, die jullie zijn, en noemde jullie "arbeiders 

op Zijn landgoed". 

6 Zij die hun taak verstonden en wisten hoe de velden te bewerken, hebben zich verkwikt en tonen 

Mij hun voldoening; zij die zich het pad versierd met geurende bloemen voorstelden en geloofden dat de 

boom geen zorg en aandacht nodig had om vrucht te dragen, tonen zich thans uitgeput. Zij vonden 

zoveel ellende, zonde en pijn op hun reis door het leven, dat zij zich niet in staat voelden het kruis van 

hun broeders te verlichten. Zij waren nog niet met hun dagtaak begonnen of zij voelden zich al uitgeput. 

Zij wijdden zich aan het genezen van de zieken en werden zelf ziek. 

7 Maar toch is de Meester onder Zijn discipelen om hen nieuwe leringen te geven en hen te helpen 

op te staan. Ik zeg u: Vraag Mij, en Ik zal u geven, want Ik ben uw Vader. 

8 Mijn onderricht, vol liefde en geduld, zal jullie veranderen in makke schapen die gewillig de stem 

van hun herder volgen. 

9 Vergeet niet dat u bij de Ark van het Nieuwe Verbond hebt gezworen de geboden van Mijn Wet 

te vervullen. 

10 ja, discipelen, jullie taak is die van vrede en vereniging; jullie zullen Mijn tempel moeten 

herbouwen omdat Ik door jullie Mijn Woord, Mijn profetieën en Mijn geboden aan de mensheid heb na 

te laten; jullie zullen Mijn tempel moeten herbouwen omdat Ik door jullie Mijn Woord, Mijn profetieën 

en Mijn geboden aan de mensheid heb na te laten 

11 Ik zeg ook tegen jou: Waarom durven jullie tegen Mijn wil in te gaan of die te verdraaien, terwijl 

jullie de erfgenamen van de Vader zijn? Denk je niet dat je daarmee je verzoeningslast vergroot? - Daar 

heb je de reden voor je ziektes en spelingen van het lot! 

12 Zoals ik je "eerste" heb gemaakt, word niet "laatste". Neem je plaats in en bewaar deze gratie tot 

het einde van de weg. 

13 Verdeel u niet, vorm één familie, alleen zo kunt gij sterk zijn. 

14 Word niet hoogmoedig, bedenk dat uw velden klein zijn en uw zaad nog beperkt. Wees altijd 

nederig, en je zult groot zijn voor de Vader. 

15 Zij die gisteren zwak waren, zullen de sterken van morgen zijn, die morgen waarnaar jullie 

moeten verlangen, die zal zijn als het aanbreken van een nieuwe dag waarvan de zon jullie geest zal 

verlichten. Dan zullen jullie helpers zijn voor elkaar om de last van het kruis te helpen dragen. 

16 Beschouw Mijn werk niet als een last en zeg niet dat de vervulling van de mooie taak om de 

Vader en uw medemensen lief te hebben, moeilijk is voor uw geest. Wat echt zwaar is, is het kruis van je 

eigen slechtheid en die van anderen, waarvoor je moet wenen, bloeden en zelfs sterven. 

Ondankbaarheid, onbegrip, egoïsme en laster zullen als een last op u rusten als u ze onderdak geeft. 

17 Voor de ongeregelde mens kan de vervulling van Mijn wet hard en moeilijk schijnen, omdat zij 

volmaakt is en noch slechtheid noch valsheid begunstigt. Voor de gehoorzame is de wet echter zijn 

verdediging, zijn steun en zijn redding. 
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18 Ik waarschuw jullie voor alles en bereid jullie voor, opdat jullie weten hoe jullie Mijn leer met 

ware oprechtheid kunnen verspreiden. 

19 Ik verlicht Mijn stemdragers zodat Mijn straal, veranderd in een menselijk woord, maar vol van 

hemelse essentie, op hen kan neerdalen om de massa's te voeden, te zuiveren en te genezen. Spoedig 

zal het aantal van Mijn stemdragers toenemen; mannen en vrouwen zullen uitvoerig spreken, en door 

hen zal Ik jullie grote leringen openbaren. 

20 Ik spreek tot u en waak over u. Slaap niet, zoals de discipelen van het tweede tijdperk deden, 

terwijl Jezus in de olijftuin bad, want anders zullen de vijanden u verrassen. 

21 Bid eensgezind met uw Meester, opdat uw gebed u moed moge geven en gij niet wanhoopt aan 

de alarmsignalen. 

22 Sommigen twijfelen aan Mijn aanwezigheid, zelfs wanneer zij Mijn manifestatie door hun geest 

ontvangen. Dat komt omdat hij, oordelend over zijn leven, zijn woorden en zelfs zijn gedachten, zichzelf 

onwaardig en onrein acht, en gelooft dat Mijn aanwezigheid in hem onmogelijk is. Waarlijk, Ik zeg u: 

onrein en zondaars zijn zij allen, door wie Ik Mijzelf mededeel; maar Ik zie hun volhardende inspanning 

om zich meer en meer waardig te maken om Mijn Goddelijk Woord uit te dragen, en Mijn kracht en Mijn 

licht zijn met hen. 

23 Dit volk, dat er in de tegenwoordige tijd zou moeten uitzien als een man in volle jeugd, is als een 

oude man gekomen in de tegenwoordigheid van Zijn Vader. Hij komt geestelijk vermoeid van zijn lange 

pelgrimstocht, gebogen door het gewicht van zijn last, verdord en teleurgesteld. Maar om haar op weg te 

helpen, heb ik een boek geopend, het Boek des Levens, waarin zij het geheim zal ontdekken van eeuwige 

vrede, eeuwige jeugd, gezondheid en vreugde. 

24 Op Mijn land zult gij de kracht herwinnen die gij verloren hebt, o Mijn werkers! 

25 Mijn Woord raadt u altijd goedheid en deugd aan: dat gij geen kwaad spreekt over uw 

medemensen en hen daardoor aan schande blootstelt; dat gij niet minachtend kijkt naar hen die lijden 

aan ziekten die gij besmettelijk noemt; dat gij niet de voorkeur geeft aan oorlogen; dat gij geen 

schandelijk beroep uitoefent dat de zedelijkheid vernietigt en de ondeugd bevordert; dat gij niets 

vervloekt dat geschapen is, niets wegneemt dat vreemd is zonder toestemming van de eigenaar, noch 

bijgeloof verspreidt. Gij zult de zieken bezoeken, vergeven wie u beledigen, de deugd beschermen en een 

goed voorbeeld zijn; en gij zult Mij en uw medemensen liefhebben, daar in deze twee geboden de gehele 

wet is samengevat. 

26 Leer mijn les en leer het door je daden. Als jullie niets leren, hoe kunnen jullie dan Mijn leer 

verkondigen? En als jullie niet voelen wat jullie geleerd hebben, hoe kunnen jullie dan als goede 

apostelen onderwijzen? 

27 Vertel me, mensen. Wat hebben jullie tot nu toe echt grondig onderzocht en in praktijk gebracht? 

Mijn Woord is duidelijk en eenvoudig, maar jullie hebben nog niet begrepen hoe je het moet 

interpreteren. Maar ik verlicht jullie en leid jullie op de weg van het licht. Verlaat deze weg niet en keer 

niet om, en haast u niet. 

28 Uit liefde voor jullie ben Ik gekomen om jullie te onderrichten en Ik verlang dat jullie tot Mij 

komen en net als de engelen jullie lied zingen: "Eer aan God in de hoogste en vrede op aarde voor 

mensen van goede wil". 

29 Ik wil ook van u een woord van berouw horen, uw eerlijke belijdenis, u troosten en raad geven als 

een vader en uw beste vriend zijn. 

30 Vandaag weten jullie nog niet alles wat Ik jullie in deze periode zal openbaren. Stap voor stap zal 

ik het je leren. Mijn Leer, die slechts aan een deel van de mensheid bekend is, zal haar pracht openbaren 

wanneer de tijd komt. 

31 Ik heb geen geleerden of filosofen geroepen om Mij met hun inzicht te helpen. Ik heb de 

nederigen uitverkoren om van hen de dragers van Mijn Woord te maken, waardoor Mijn Geest jullie 

deze openbaring geeft en Hij verheugt Zich wanneer Hij ziet dat jullie Mij herkennen. 
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32 De bron van Mijn liefde is overvloeiend. Willen jullie Mij ontvangen? Ik ben in de essentie van 

Mijn Woord. Verenig je lied met dat van de engelen en prijs Mij. Alles wat je vraagt ten gunste van je 

spirituele vooruitgang, zal ik je geven. 

33 jullie horen het Woord van de Vader, Mijn blik dringt door in jullie harten en in sommigen zie Ik 

de hardheid van de rots en de kilte van het marmer; maar Ik laat water ontspringen uit de rotsen en Mijn 

liefde en tederheid zullen jullie de warmte geven die jullie geest nodig heeft 

34 Ik vormde je lichaam van materie en gaf je Mijn Goddelijke Adem. Ik heb jullie een geweten 

gegeven opdat jullie zouden leven in de kennis van Mijn Wezen, en van tijd tot tijd heb Ik jullie leringen 

gegeven vol wijsheid die jullie geest verheffen. In de Tweede Era zaaide Ik Mijn zaad van liefde in jullie, 

en vandaag kom Ik het koesteren. Aan het einde der tijden zullen jullie allen bij Mij zijn, zoals Ik bij jullie 

ben geweest. 

35 Ik heb jullie "gladgestreken" op jullie weg omdat Ik verlang dat jullie rein en deugdzaam zijn, 

zodat jullie Mijn goede discipelen kunnen worden. 

36 Leef waakzaam en biddend, en elk lijden zal draaglijk zijn; jullie zullen niet in verzoeking vallen, en 

jullie zullen voelen dat - dicht bij jullie - Mijn Geest als Vader jullie beschermt. Wees sterk in de 

beproevingen. Bedenk dat Jezus in de tweede Era, toen Hem de beker der bitterheid werd aangereikt en 

Hij de pijn voorzag die Hem wachtte, zei: "Indien het mogelijk is, neem deze beker van Mij, maar niet 

Mijn wil, maar de Uwe geschiede". Gij, die ook op aarde lijdt en verdraagt, zult gij niet hetzelfde met 

Hem doen? Wil je hem niet volgen? 

37 Hoe komt het dat vandaag, nu Ik tot u spreek als de Geest van de Trooster, gij minder vrees 

koestert dan toen Ik tot u sprak als Rechter in de eerste tijd, en als Meester in de tweede tijd, hoewel Ik 

in de drie tijden tot u sprak als dezelfde Geest? Misschien omdat ik tegen je praat met zachte 

vriendelijkheid? 

38 Ik onderwees u in het Tweede Tijdperk en heden bied Ik u hetzelfde Voedsel van Mijn Woord aan, 

want gij zijt Mijn discipelen en Ik wil dat gij u met Mij voedt. Herrijs tot het leven der genade en maak 

gebruik van deze tegenwoordige tijd waarin Ik u onderwijs. Later, wanneer gij alles hebt ontvangen wat 

Ik voor u in petto heb, zal Ik van u rekenschap vragen van uw werken in deze tijd en in alle tijden. Want 

toen Ik naar de aarde kwam om mens te worden, spraken jullie met Mij en ontvingen jullie Mijn 

onderricht, zoals jullie dat vandaag doen. Maar terwijl in die tijd sommigen van u geloofden, twijfelden 

anderen, en die tijd van genade, die gelegenheid voor de voortgang van uw geest voorbijging. Toch geeft 

de Vader Zijn kinderen nieuwe leringen en beproevingen voor hun geestelijke vooruitgang; en in die tijd 

geef Ik u een andere lering, opdat gij het beloofde land beter moogt zien. 

39 Ik heb tot u gesproken door bemiddeling van verschillende stemdragers, en daar zij als mensen 

onvolmaakt zijn, hebt gij getwijfeld. Maar waarlijk, Ik zeg u, Ik maak van hen gebruik, want Ik ken hen en 

heb hen eeuwenlang voorbereid om hen in deze tijd aan u voor te stellen als uitleggers van Mijn woord. 

40 Ik heb u gezocht omdat Mijn liefde voor u zeer groot is. Voor elk schepsel heb ik een bestemming 

van verzoening ontworpen waarin de liefdevolle rechtvaardigheid van de Vader weerspiegeld wordt. 

Ondanks uw dwalingen openbaar Ik u uw zending onder de mensheid, maar het is noodzakelijk dat u 

goed nadenkt en bewijst dat u die waardig bent. Bedenk dat Ik Mijzelf niet alleen in woorden aan jullie 

openbaar, maar ook in inspiratie en openbaring door dromen en visioenen. 

41 Mijn volk, gij hebt uzelf nog niet volmaakt, maar gij zult bij Mij zijn wanneer gij u door uw 

verdiensten hebt gezuiverd. Indien gij u thans onwetend waant, zal ik u verlichten, en gij zult tot de 

mensen spreken en hen verwonderen. Wanneer jullie bereid zijn, zal het jullie verlangen zijn om met Mij 

samen te werken in het werk van de verlossing van de mensheid. 

42 Ik leer u de waarheid en wijs u de weg, opdat gij u moogt voorbereiden en Mij moogt navolgen 

met uw gebeden en werken, indachtig Mijn voorbeeld in het Tweede Tijdperk. Alle daden van jullie leven 

moeten liefde en waarheid bevatten, opdat jullie door hen getuigenis van Mij afleggen. Bedenk dat niet 

iedereen die Mijn naam spreekt Mij liefheeft, noch dat iedereen die Mijn naam spreekt Mij aanbidt. 

Alleen zij die mijn wet vervullen, getuigen van mij. 
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43 Nu geef ik jullie een nieuwe kans om de ladder van jullie volmaaktheid te bestijgen; en weten 

jullie wat het geheim van die bestijging is? - Liefde, oprechtheid, reinheid van hart, en goede werken. 

Daarom heb Ik tot u gezegd: Reinig het schip van binnen en van buiten. Waakt als de wijze maagden uit 

Mijn gelijkenis; houdt uw lampen brandende; spreekt met overtuiging over Mijn leer en vreest niet en 

schaamt u niet Mijn discipelen te zijn. Want als jullie Mij vandaag verloochenen, zullen jullie morgen pijn 

voelen als jullie jezelf overtuigen van Mijn waarheid. 

44 Als jullie Mij niet kennen door Mijn woord, ken Mij dan door de wonderen die Ik onder jullie heb 

gedaan. Wat Ik jullie heb beloofd door de bemiddeling van de Stemdrager, heb Ik vervuld op jullie 

levenspad. Waarom ontkennen velen Mijn manifestaties als Goddelijke Geest, hoewel jullie leven in de 

tijd van de Heilige Geest? 

45 Als jullie Mij om bewijs van deze openbaringen zouden vragen, zou Ik jullie dat geven. Maar als ik 

je op de proef zou stellen, wat zou je dan doen? - Je zou je zwak en klein voelen. 

46 Ik wil in u het geloof zien dat beleden werd door de zieken die in het tweede tijdperk tot Mij 

kwamen, dat van de verlamde, de blinde en de ongeneeslijke vrouw. Ik wil me geliefd voelen als Vader, 

begeerd als Geneesheer, en gehoord als Meester. 

47 Deze keer ben ik niet gekomen om geofferd te worden zoals in het tweede tijdperk. Mijn Geest 

zal alleen in licht, in essentie, op al Mijn kinderen uitstorten om hen te redden. Als je eenmaal hoger bent 

gekomen op het pad van je evolutie, zul je één enkele Geest van goed, van vrede vormen, om voor al je 

broeders te bemiddelen. 

48 Verenig uw liefde met de voorspraak van uw geestelijke moeder, want de scepter der 

gerechtigheid is reeds zeer dicht bij de mensen gekomen. 

49 Doe werken van liefde en geef aan je broeders zoals ik aan jullie heb gegeven. 

50 Denk aan Mijn woorden en voel je verantwoordelijk voor je taken. - Waarom vergeten jullie soms 

dat Ik vol liefde gekomen ben om jullie fouten te vergeven en jullie de kans te geven een nieuw leven te 

beginnen? Waarom vervallen jullie in dagelijkse sleur, hoewel Ik met jullie bezig ben opdat jullie verder 

komen op het pad van ontwikkeling waar jullie nieuwe en uitgestrekte horizonten zullen ontdekken en 

eindeloze stimulansen voor de geest. 

51 Wees niet alleen ontroerd op het moment dat je Mijn woord hoort. Ween niet over uw 

overtredingen zonder diep te voelen, en maak geen valse voornemens van correctie die u zeer spoedig 

zult breken. Waakt en weest sterk, opdat gij standvastig moogt blijven in uw voornemens, en wanneer gij 

belooft uw wegen te beteren, doet dit dan met vastheid en komt dan vol vreugde tot Mij en zegt tot Mij: 

"Vader, ik heb Uw geboden vervuld, ik heb U gehoorzaamd en ik heb Uw naam eer aangedaan." 

52 Dit is de aangekondigde tijd waarin Ik tot de mensheid moest spreken en Ik wil dat jullie, in 

vervulling van Mijn profetieën, met dit woord dat Ik jullie gegeven heb, boekdelen samenstellen, later 

uittreksels en analyses maken en deze onder de aandacht van jullie broeders brengen. Willen jullie deze 

taak op je nemen? Ik geef jullie de tijd om de taken te vervullen die Ik jullie in Mijn Werk en daarbuiten 

heb gegeven. Werk, en vrede en vreugde zullen in je geest zijn. Handel zonder arrogant te worden, 

zonder jezelf af te zonderen in een cirkel van egoïsme. Wees een steun en voorbeeld voor je materiële en 

geestelijke broeders en zusters. Uw opdracht is niet beperkt tot het werken voor de geïncarneerde 

wezens, maar u moet ook hen bijstaan die niet meer geïncarneerd zijn, de wezens die liefde en hulp 

nodig hebben en aan wie slechts weinigen denken. Wees niet tevreden met het geloven en erkennen van 

Mijn manifestatie in deze tijd; het is noodzakelijk dat jullie de Leer toepassen waarin Ik jullie onderwijs. 

53 Laat de kinderen niet van het pad afdwalen door gebrek aan onderricht. Bedenk dat hun 

ontwikkelde geest kan struikelen over de stenen van de verkeerde weg, hoewel zij voorbereid waren om 

grote taken te volbrengen. 

54 Een parabel 

Te midden van een bloeiende tuin stond een eerbiedwaardige oude man, die zijn werk met vreugde 

bekeek. Een bron, waaruit kristalhelder water stroomde, besproeide de goed onderhouden tuin. De oude 
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man wilde zijn vruchten met anderen delen en nodigde daarom de voorbijgangers uit om van zijn waren 

te genieten. 

55 En zo kwam er een zieke man, een melaatse, naar hem toe. De oude man keek hem liefdevol aan, 

ontving hem en vroeg hem wat zijn verlangen was. De zwerver zei tegen hem: "Kom niet bij mij, want ik 

ben melaats." Maar de oude man liet hem zonder afkeer binnenkomen, gaf hem onderdak in zijn huis en 

gaf hem te eten zonder hem naar de oorzaak van zijn kwaad te vragen. De melaatse reinigde zijn lichaam 

onder de hoede van de oude man en zei tot hem, vol dankbaarheid: "Ik zal bij u blijven, want gij hebt mij 

gezond gemaakt. Ik zal u helpen uw velden te bewerken." 

56 Daarna kwam er een vrouw met wanhoop op haar gezicht, en de oude man vroeg haar: "Wat is er 

met je?" En zij antwoordde, huilend: "Ik kan mijn misstap niet verbergen. Ik heb mijn huwelijk verbroken 

en ben uit mijn huis verdreven; mijn kleine kinderen zijn achtergelaten." De oude man zei tot haar: 

"Pleeg geen overspel meer, heb uw echtgenoot lief en eer hem, en terwijl gij naar uw huis terugkeert, 

drinkt van dit kristalwater en zuivert uzelf." Maar de vrouw antwoordde: "Ik kan niet teruggaan, maar 

laat Uw roep ook mijn huis bereiken en ik zal in Uw dienst blijven." 

57 De dagen gingen voorbij, en de kleinen, die alleen waren gebleven, zochten den goeden ouden 

man, omdat zij wisten, dat hij weldaden uitdeelde; en hij zeide tot hen: Wat zoeken jullie? Zij 

antwoordden: "Wij zijn alleen thuis, onze ouders hebben ons verlaten, en wij komen tot u om brood en 

onderdak te zoeken, wetende, dat wij dit bij u zullen vinden." De oude man zei tegen hen: "Kom binnen, 

jullie ouders zijn bij mij, rust uit en verenig je met hen." 

58 Allen herenigd in dat gezegende gezelschap hervonden de vrede, vergeving en verzoening 

voerden de boventoon, en zij keerden terug tot het dagelijkse leven. De vernieuwde vader, gereinigd van 

zijn melaatsheid, gaf zijn vrouw weer onderdak onder zijn dak en gaf warmte aan zijn kleine kinderen. Zij, 

berouwvol en rein, was de schoot van de echtgenoot en de wieg van hun kinderen. De kleintjes, die 

hadden gedacht dat zij hun ouders voor altijd kwijt waren, dankten de oude man omdat hij hen had 

teruggebracht en het mogelijk had gemaakt dat hun huis kon worden hersteld.  

(einde van de gelijkenis) 

59 In waarheid, zeg ik je: Als je Mij zoekt in je grootste moeilijkheden, zul je altijd de oplossing 

vinden. 

60 Ik ben de Oude der Dagen. Kom tot mij. Ik wijs niemand af, maar Ik gebruik je beproevingen om je 

te louteren en je dichter bij Mij te brengen. Komt allen, herwin vrede en gezondheid. Drink uit de 

kristalheldere bron en word beter. Want Ik ben het Boek des Levens en Ik heb u een andere bladzijde 

voorgelezen, opdat gij die bestudeert en sterk wordt in Mijn onderricht. Wil je doorgaan op deze weg? - 

Leer Mijn Wet en vervul elk van Mijn geboden. Veroorzaak geen bitterheid bij je Vader, laat Mij niet 

lijden. Bedenk dat Mijn offer voortduurt; door jullie twijfel en onbegrip kruisigen jullie Mij ieder moment. 

61 Aan jullie mannen heb ik een erfenis gegeven, een landgoed, een vrouw die aan jullie is 

toevertrouwd om lief te hebben en voor te zorgen. En toch is uw metgezel tot Mij gekomen, weeklagend 

en wenend voor Mijn aangezicht, wegens uw gebrek aan inzicht. Ik heb jullie gezegd dat jullie sterk zijn, 

dat jullie naar Mijn beeld en gelijkenis geschapen zijn. Maar ik heb u niet gezegd de vrouw te vernederen 

en van haar uw slavin te maken. Ik heb jullie sterk gemaakt, opdat jullie Mij kunnen vertegenwoordigen 

in jullie huis: sterk in deugd, in talent, en Ik heb jullie de vrouw gegeven als aanvulling in jullie aardse 

leven als metgezellin, opdat jullie in wederzijdse liefde de kracht vinden om de beproevingen en de 

veranderende lotsbestemmingen het hoofd te bieden. 

62 Vandaag roep Ik jullie naar Mijn Koninkrijk om jullie te redden; maar jullie moeten werken en 

verdiensten verdienen om hoger op te klimmen op het pad van licht dat Ik voor jullie heb uitgestippeld. 

Ik wacht met spanning op u; komt en gij zult ontvangen worden als gehoorzame kinderen, en er zal een 

feestmaal zijn in de hemelen. 

63 Waarom voel je vermoeidheid in je geest, hoewel Ik je op elk moment kracht geef? Distantieer u 

niet van Mij, ook al is er vermoeidheid of kilte die de mensheid in u heeft achtergelaten. Ik ben de 

Opstanding en het Leven; als jullie op Mij vertrouwen, zullen jullie kracht en vreugde herwinnen. Als je 
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steun nodig hebt, leun dan op Elia, je Herder, en hij zal je steun geven. Als u verlangt naar troost en 

tederheid, zoek dan uw toevlucht tot Maria, uw hemelse Moeder, en voel haar streling en haar 

genezende kracht. Begrijp haar liefde; ze voelt je pijn en staat je bij in je lijden. Hoe groot is haar lijden, 

wanneer gij dwaalt en wandelt als de blinden, nadat gij dit licht hebt gezien. 

64 Pijn heeft het hart van de mensheid overspoeld. Vandaag wordt de profetie vervuld die zegt: "De 

vaders zullen hun zonen verstoten, en zij hun vaders. Onder broeders zal er verwarring en haat zijn." Je 

ziet ook hoe de huizen plaatsen zijn van onenigheid en strijd. Maar Ik houd jullie in toom en zeg jullie de 

wapens van het verderf weg te werpen en elkaar niet te doden, te vluchten voor de chaos, tot Mij te 

komen en Mij te volgen in het werk van herstel. 

65 Ik vraag het je: Heb je geen troost en kracht ontvangen in Mijn Woord? Waren jullie niet diep 

ontroerd in Mijn aanwezigheid? - Ja, discipelen, ook al belijdt "het vlees" dit niet, de geest herkent Mij, 

dankt Mij en ontdekt de essentie van Mijn liefde op de bodem van dit Woord. Heb ik jullie in het tweede 

tijdperk niet beloofd dat ik zou terugkeren als de Geest van de Waarheid? Zie hoe ik alles vervuld heb 

wat ik je aanbood. 

66 Studeer, discipelen, om hen te onderwijzen die na jullie komen. Filosofen en wetenschappers 

zullen u opzoeken, en ik zal tot hen spreken door uw bemiddeling, en hun nogmaals bewijzen dat ik de 

armen en de eenvoudigen heb gebruikt. Sta op, arbeiders, en zaai de akkers die Ik voor jullie bereid heb, 

want zeer spoedig zal Ik komen als rentmeester en rechter om van jullie de oogst te eisen van het zaad 

dat Ik jullie gegeven heb. 

67 Ik bekleed jullie met Mijn genade, zodat jullie nederige meesters worden van jullie broeders en 

zieken genezen. Ontvang hen die hier komen op zoek naar licht, en wees licht voor allen. Beraadslaag en 

bekeer zondaars, maar beroem u niet dat gij Mijn discipelen zijt. Als jullie de pijn van jullie broeders 

aanvoelen en weten hoe je hen kunt troosten, als jullie in waarheid liefhebben en onbaatzuchtig hulp 

bieden zonder het bekend te maken, dan mogen jullie je Mijn leerlingen noemen. 

Mijn vrede zij met u! 



 

55 

Instructie 7  
1 Tot hen die Mijn manifestatie nog niet begrijpen zeg Ik: Deze man door wie Ik Mij openbaar is een 

mens zoals jullie en deze stoel die jullie zien in de hoek van de vergaderzaal, waarop de stemdrager van 

Mijn Woord rust, is niet de troon van De Heer. 

2 De troon die Ik bij u zoek is uw hart en daarin zal Ik Mij vestigen als het Mij weet te aanbidden 

zonder afgoderij of fanatisme. 

3 Jullie zijn zo zwak en zo geneigd tot afgoderij dat jullie, zonder het te beseffen, Mij aanbidden in 

de lichamen waardoor Ik communiceer, en jullie kijken naar deze plaatsen alsof ze heilig zijn. Maar 

wanneer jullie Mij niet meer in deze vorm hebben, zullen jullie begrijpen dat deze spreekbuizen niet de 

meest verheven middelen waren voor Mijn manifestatie. Wanneer de Goddelijke Straal, in plaats van 

neer te dalen op de menselijke geest, zich vestigt in je naar behoren voorbereide geest, zul je werkelijk 

de volmaakte vereniging hebben bereikt; want hierin zal geen dwaling noch duisternis zich vermengen 

met het licht van je Meester. 

4 De mens was van eeuwigheid af bestemd om zich met Mijn Geest te verenigen onder vele 

vormen, en deze, die jullie nu hebben door middel van de menselijke geest, is er een van. 

5 Indien gij onvolmaaktheid in dit woord vindt, schrijft het dan toe aan het verstand waardoor Ik 

Mijzelf meedeel, in gedachten houdend dat Ik deze woordvoerders heb gekozen uit de eenvoudigen, de 

onwetenden en de ongeschoolden, opdat Mijn openbaring door hen u zou verwonderen. Maar als jullie 

doordringen tot de diepere betekenis van Mijn Leer, wordt dan geen rechter over Mijn stemdragers, 

want Ik alleen ben verantwoordelijk om over hen te oordelen, Die tot hen spreekt op elk moment door 

het geweten. Meet daarom niet met uw meetlat, want met deze meetlat zult gij gemeten worden. 

6 Zij die geroepen zijn om Mijn werkers te zijn, voelen dat hun hart hen beweegt om naar Mij te 

luisteren en door te gaan met het betreden van deze plaatsen van gebed en actieve naastenliefde. 

7 Tot hen die vermoeden dat zij tot de uitverkorenen van dit Derde Tijdperk behoren en tot hen die 

reeds in de rangen van Mijn arbeiders zijn, zeg Ik: Houdt Mijn Geboden, overdenkt Mijn Vermaningen en 

verkrijgt helderheid over Mijn Woorden, opdat gij sterke soldaten moogt zijn die niet door beproevingen 

verslagen zult worden. 

8 Jullie moeten allen weten, dat Ik met het einde van het jaar 1950 zal ophouden in deze vorm tot 

jullie te spreken en dat het noodzakelijk is, dat dit gebeurt, opdat jullie Mij in volheid onder jullie kunnen 

voelen, terwijl jullie Mij volmaakte aanbidding brengen van geest tot geest. 

9 Met deze leringen die Ik jullie geef, breng Ik jullie dichter bij de tijd die Ik jullie aankondig, opdat 

jullie geleidelijk de verandering zullen begrijpen die zich na 1950 in jullie zal voltrekken. 

10 In die tijd moet je sterk zijn en voorbereid als je je aan mijn wil wilt onderwerpen en vooruitgang 

wilt boeken in je geestelijke ontwikkeling. 

11 Jullie moeten waakzaam zijn, want ieder ogenblik zal de verleiding op jullie afkomen om 

sommigen ertoe te verleiden een ontwikkelingsfase, waarvan Ik het einde heb aangegeven, onbeperkt 

voort te zetten en anderen om door gebrek aan voorbereiding en overdreven ijdelheid te zeggen, dat zij 

in het geestelijke Mijn Goddelijke Woord horen. Maar nu reeds waarschuw ik u, en ik wil dat u weet dat 

ik dan niet spreek met menselijke woorden, maar met ingevingen, met ideeën en gedachten. 

12 Om jullie Mijn leringen met menselijke woorden te geven, heb Ik Mijzelf doorgegeven door de 

menselijke geest; maar in de vereniging van geest tot geest zullen jullie niet tot Mij spreken, noch jullie 

Vader tot jullie met stoffelijke woorden. 

13 Indien gij u niet voorbereidt, zullen onduidelijke stemmen uw oren bereiken, u verwarren, en 

later zult gij uw broeders met hen verwarren. Ik maak jullie waakzaam, opdat jullie na afloop van deze 

verkondigingen niet zullen proberen ze opnieuw te ontvangen, want het zullen geen geesten van licht 

zijn die zich bekend maken, maar verwarde wezens die willen vernietigen wat jullie eerder hebben 

opgebouwd. 



U 7 

56 

14 Anderzijds, hij die zich weet voor te bereiden, hij die, in plaats van te willen uitblinken, zich nuttig 

tracht te maken, hij die, in plaats van de gebeurtenissen te verhaasten, geduldig afwacht, zal duidelijk 

Mijn onderricht horen, dat zijn geest zal bereiken door de gaven die in hem zijn, namelijk die van 

inspiratie, intuïtie, vooruitziendheid, door middel van gebed, geestelijke visie en profetische dromen. 

15 Ik bereid u voor, Mijn volk, opdat u Mijn wet niet ontheiligt door onwetendheid. Ik open jullie 

ogen voor het licht der waarheid, opdat jullie de immense verantwoordelijkheid zullen begrijpen die op 

jullie rust, en tegelijkertijd zullen jullie begrijpen hoe oneindig delicaat de taak is die Ik jullie binnen dit 

Werk heb toevertrouwd. 

16 Ik wil dat uw gehoorzaamheid u Mijn bescherming waardig maakt, en dat u zich met uw 

dwalingen, uw gebrek aan inzicht en uw ongehoorzaamheid niet blootstelt aan het gevaar dat het de 

gerechtigheid van de mensen zal zijn die uw schreden op aarde zal tegenhouden. 

17 Waarlijk, Ik zeg u, wie Mijn wet, die in zijn geweten bestaat, niet vervult, zal niet tot Mij komen; 

maar Ik zeg u ook, dat het droevig zou zijn, als gij u grote inspanningen zoudt getroosten om te zaaien, en 

wanneer de tijd van de oogst komt, teleurgesteld zijt over uw oogst, omdat gij beseft, dat al wat gij 

gedaan hebt, voor uw lichaam was en niets gericht was op de volmaaktheid van uw geest. 

18 Mijn volk, weent niet als gij Mij zo hoort spreken; denkt niet dat Ik onrechtvaardig ben als Ik eisen 

aan u stel en schrijft deze woorden niet toe aan de hardvochtigheid van de stemdrager. Ik weet dat ik 

reden heb om u te waarschuwen en u waakzaam te houden. 

19 Ik zal u onder de mensheid achterlaten om velen te redden die in duisternis wandelen omdat zij 

het licht der waarheid niet kunnen zien. Maar gelooft gij dat een blinde anderen kan leiden die blind zijn, 

indien gij niet de voorbereiding verkrijgt die gij moet hebben om waardig te zijn u Mijn discipelen te 

noemen? 

20 In waarheid, ik zeg u dat alleen hij over de deugd kan spreken die haar op zijn manier heeft 

uitgeoefend en in staat is haar te voelen. 

21 Waakt en bidt, Mijn volk, opdat het verantwoordelijkheidsbesef in u ontwaakt en gij bij elke stap 

de stem van het geweten hoort; opdat gij voelt dat gij de tijd van het licht bent binnengetreden waarin 

uw geest moet ontwaken en aandachtig zijn voor Mijn geboden. De komende generaties zullen jullie 

gelukkig prijzen, wanneer zij vernemen dat jullie werden uitverkoren om de grondslagen te leggen van 

een nieuwe mensheid, om de voorbodes te zijn van Mijn Leer van het Derde Tijdperk. 

22 Jullie allen hebben de pijn gevoeld in deze tijd, en jullie hart, geraakt op zijn gevoeligste snaren, is 

naar Mij teruggekeerd nadat de pijn was gezakt en heeft besloten Mij te volgen. Eén enkel woord van Mij 

is voldoende geweest om jullie te doen inzien dat Ik het ben die in deze vorm tot jullie spreek. De honger 

naar tederheid en liefde die jullie Mij toonden is afgenomen, en jullie verlangen alleen nog Mijn genade 

te behouden. Maar velen zullen niet weten hoe zij mijn manifestaties moeten interpreteren, die ik op het 

ogenblik in vele vormen aan de mensheid geef, noch zullen zij mijn woord begrijpen, en deze 

onwetendheid zal als een blinddoek voor hun ogen zijn, die hen verhindert mijn waarheid te zien. 

23 Als jullie Mij willen vinden, zoek Mij dan in de stilte, in de nederigheid van jullie innerlijke tempel 

en daar zullen jullie in verbondenheid zijn met Mijn Geest en Ik zal Mij door jullie bemind en aanbeden 

voelen. 

24 Maak geen beeld van Mij, noch tracht Mij te aanschouwen in enig voorwerp. Bouw de 

ontmoetingsplaats die jullie aan Mijn eredienst wijden niet met opzichtigheid; waar jullie ook zijn, jullie 

kunnen je geest verheffen. Als jullie willen samenkomen, is een eenvoudige kamer voldoende en als jullie 

in jullie hart het ware heiligdom voor Mij hebben opgericht, dan zullen jullie je broeders leren om het 

ook op te richten. 

25 Jullie tonen Mij jullie armoede en zeggen Mij dat jullie geen goederen op aarde hebben; maar 

bedenk dat Ik jullie vrede, liefde en geestelijke verheffing gegeven heb, die een grotere schat zijn. Wees 

de sterke, de wijze Israël, en als jullie je geïnspireerd voelen door Mijn Geest, spreek dan over Mij tot 

jullie broeders, genees de zieken, versterk de zwakken, bescherm de weerlozen; bij deze activiteiten 

zullen jullie de rijkdommen ervaren die rusten in jullie geest en jullie zullen je gelukkig voelen. 
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26 De "laatsten" zullen grote stappen voorwaarts zetten op dit pad, en jullie moeten vandaag de 

weg voor hen effenen. Wanneer die tijd komt, dank Mij en getuig aan uw broeders dat Mijn Woord is 

vervuld. Houdt niemand tegen in zijn geestelijke vooruitgang, want het is Mijn wil dat deze mensheid zich 

in korte tijd ontwikkelt. 

27 Ik ontvang uw voldoening, groot of klein. Ik geef u Mijn kracht en troost u in uw lijden; uw tranen 

zijn de beste irrigatie die u aan uw zaad geeft. Zoals een moeder vol smart is en in stilte haar tranen 

vergiet omdat haar kinderen niet begrijpen, zo zult gij waken en lijden voor hen die Ik aan uw zorgen heb 

toevertrouwd, opdat Ik tot u moge zeggen: Gezegend zijn Mijn dienaren. Gezegend zijn de zaaiers van 

het volmaakte zaad. 

28 Ik ontvang jullie, Wanderers. Ik ontvang u, zaaiers. Geleidelijk aan wendt gij u af van nutteloze 

gewoonten om uwen Heer te volgen, wetende, dat de belooning uwer strijd niet op aarde is. Je geeft 

jezelf over aan de wisselvalligheden van het leven. Wees gezegend. - Jullie hebben Mij niet om heerlijk 

voedsel gevraagd, jullie hebben genoegen genomen met een hard stuk droog brood. Weest gezegend, 

want gij hebt bewezen, dat gij niet uit bent op een aards ding, maar dat gij meer en meer in de 

voetstappen van Jezus van Nazareth treedt. 

29 De beproevingen hebben je niet bang gemaakt, en in waarheid zeg ik je: Ik heb op ieder van jullie 

een kruis gelegd; al jullie pijnen, alles wat de mensen van jullie hebben weggerukt, jullie gebrek, het 

lijden dat jullie allen en ieder van jullie in je hart dragen, dat is jullie kruis. Met geduld hebt u het 

doorstaan, en uw zachtmoedigheid is een beloning waard.  

30 Wie alleen zoekt wat van de wereld is, bewaart het niet bij mij. De goederen van de aarde bereik 

je met je materiële arbeid, maar de goederen van de geest bereik je alleen door voorbereiding en 

geestelijke vervulling. 

31 Ik ben jullie meester en ik zeg tegen jullie: Aangezien je je kruis al met geduld draagt, laat het niet 

halverwege achter. Wie heel wil zijn, zal zijn kruis dragen tot het einde van de levensweg. Wie zich er niet 

aan onderwerpt, zal zijn kruis nog zwaarder maken, en het zal hem ondraaglijk toeschijnen. 

32 Als jullie willen dat jullie vervulling in Mijn Leer verdienstelijk is, draag dan jullie lijden met 

geduld; en in het geval van degene die tot Mij zegt: "Meester, ik draag geen kruis met Mij," zie Ik dat hij 

slechts een last draagt van gebrek aan overgave; maar dit is niet Mijn wil. 

33 Wat heb je me te laten zien? Wat is het zaad dat je hebt verzorgd? Wat zijn de velden die je hebt 

bewerkt en vruchtbaar gemaakt door je vervulling? De tijd om de zaden te vervolmaken is nog niet 

gekomen, maar ik zal u niet ontmoedigen. Ik leer jullie, zodat jullie de grootste hoogte kunnen bereiken. 

Vergeet niet dat naar gelang je zaait, je zult oogsten. Als het graan dat je zaait doof is, zul je niets 

oogsten. Als je weinig zaait, zul je weinig oogsten. Daarom, wijdt u aan uw zaaien, en gij zult een beloning 

verdienen voor de toekomst. De rijpe vruchten zullen in Mijn graanschuur zijn. Ik laat de "Zeven Oren van 

Maïs" voor u om te cultiveren. Ik zal de vrucht van de eerste eisen, de vrucht van de tweede, en zo tot de 

laatste, en wanneer allen van goede smaak zijn, zal de oogst volmaakt zijn. Maar wat zijn deze korenaren 

waarover ik tot jullie spreek, geliefde discipelen? - Het zijn de zeven deugden van de geest. 

34 Versterk jezelf! De balsem is met u geweest, en Ik heb mijn licht aan uw geest gegeven. Mannen 

zullen je komen zoeken, maar ik zal ze bewijs geven door jouw bemiddeling. Wee degene die niet 

voorbereid is, want zij zullen aan hem en de Meester twijfelen. Ik maak jullie sterk voor het moment van 

beproeving, maar waarom zijn jullie verbaasd als het komt? Was Mijn woord niet profetisch? Daarom zeg 

Ik u: Maakt u gereed, Mijn volk, want gij zult op uw weg de hongerige wolf ontmoeten, die u in 

schaapskleren wil overvallen. Maar als jullie waakzaam zijn, zullen jullie hem ontmaskeren en verslaan 

met jullie wapens van liefde. 

35 De mensen zullen uw fouten zoeken om u te corrumperen. Net zoals ze de Meester in het 

Tweede Tijdperk hebben gepeild, zullen ze dat bij jou ook doen. Maar ik maak je wakker, bereid je voor 

en geef je intuïtie. 

36 In streken dichtbij en veraf zullen jullie Mijn Woord verspreiden. Ik zal nieuwe werkers uitrusten, 

zodat de boom na 1950 niet alleen zal staan. 
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37 Vrees de mensen niet, want waarlijk, Ik zeg u: Ik zal door uw mond spreken, door u van Mijn 

Woord getuigen, en de echo daarvan zal reiken tot aan de einden der aarde, tot de groten, tot de 

kleinen, tot de heersers, tot de geleerden en tot de theologen. 

38 De mensheid zal in jullie de boodschappers van de Heilige Geest zien. U zult onvolmaaktheid 

veranderen in perfectie. Laat uw woord zoet zijn, vol van tederheid, dan zullen de zieken erdoor gezond 

worden, en degene die van het pad is afgedwaald zal berouw hebben van zijn dwalingen en tot Mij 

terugkeren. 

39 Vandaag zijn jullie Mijn discipelen, morgen zullen jullie je omvormen tot meesters om een goed 

voorbeeld te zijn voor de mensheid. Ik zal jullie zien komen tot de bron van liefde en wijsheid, met een 

hart vol vreugde, en Ik zal tot jullie zeggen: kom en lest je dorst; en dan, wanneer jullie gedronken 

hebben en je tot Mij verheven hebt, zullen jullie Mij zien wijzen op de wegen van de wereld waar de 

dorstige menigte op jullie komst wacht. 

40 Kinderen van licht en vrede, de Vader roept u, maar gij moet deze naam door uw werken 

rechtvaardigen. Alleen zo zullen jullie in staat zijn om over Mij te spreken. Wee hem die vervuld is van 

ijdelheid, omdat hij meent overladen te zijn met gaven, of die zijn hart in bezit laat nemen door egoïsme; 

want zijn val zal niet lang op zich laten wachten en zal zeer pijnlijk zijn. 

41 De vrucht die Ik u gegeven heb om te delen met uw broeders en zusters heeft een smaak die u 

niet kunt verwarren noch veranderen, als u niet wilt dat uw werk onvruchtbaar is. Het is niet Mijn wil dat 

je bazuint dat je Mij liefhebt. Ik wil dat jullie geleidelijk een spoor van liefde, barmhartigheid en geloof 

achterlaten met jullie werken. 

42 Telkens wanneer jullie opstaan en verkondigen dat jullie Mijn uitverkorenen zijn, zij die dichter bij 

Mij staan en Mij beter dienen, zal Ik jullie op de proef stellen, zoals Ik deed met Mijn apostelen aan het 

Meer van Galilea. Dan zul je weten of je Mij in waarheid liefhebt en of je geloof standvastig is. Hij die Mij 

wil volgen moet nederig zijn. 

43 Gehoorzaamheid aan Mijn Wet betekent nederigheid in uw geest; wie gehoorzaam is, wordt 

omhuld door Mijn genade, terwijl wie naar zijn eigen wil wandelt en denkt dat hij zijn erfdeel bij zich 

heeft, zich in werkelijkheid van zijn gaven heeft beroofd. 

44 Dag aan dag onderwijs Ik jullie en rust Ik jullie uit voor de strijd, want spoedig zal Ik niet meer in 

deze vorm tot jullie spreken en het is nodig dat jullie sterk zijn om de beproevingen het hoofd te bieden. 

Blijf bij Mij, leer Mij te dragen in jullie hart en in de uren van beproeving zullen jullie Mij wonderen zien 

doen door jullie bemiddeling. 

45 Begrijpt, gij allen, wat Ik u heb willen zeggen, opdat gij niet denkt dat het onmogelijk is Mijn Leer 

in u te dragen. 

46 Interpreteer Mijn woorden juist, zodat jullie een nieuwe stap kunnen zetten op het pad van jullie 

spirituele volmaaktheid. 

47 Zouden jullie in staat zijn alles achter te laten om Mij te volgen, zoals zij die Mij in het Tweede 

Tijdperk op de voet volgden? Of wilt gij de verloren zoon uit Mijn gelijkenis navolgen, die het huis van zijn 

vader verliet om naar andere landen te gaan en het erfdeel dat hem gegeven was, te verkwisten? 

48 Gij blijft peinzend staan en durft Mij niet te antwoorden; maar vreest niet, want als Ik u geroepen 

heb, dan is het omdat Ik weet dat gij Mij liefhebt en Mij zult volgen tot aan het einde van de weg. 

49 Indien gij het verlies van uw leven of het lijden van bloedoffers vreest, zeg ik u nu reeds, dat gij 

deze beproevingen in uw geestelijke strijd niet zult ontmoeten. De aarde is reeds sinds de tweede Era 

vruchtbaar gemaakt met het bloed van de Meester en zijn discipelen. 

50 Uw verdienste zal zijn dat u de geestelijke wet vervult zonder uw plichten jegens het stoffelijke 

leven te verwaarlozen. 

51 Ik eis niet van allen dezelfde verzaking, noch zijn allen tot dezelfde opoffering in staat. In die tijd 

moesten Mijn discipelen zich volledig wijden aan het Werk dat Ik hun toevertrouwde, en daarvoor was 

het nodig dat zij ouders, kinderen, echtgenoot en alles wat zij in de wereld bezaten, in de steek lieten. 

Anderzijds, toen ik de scharen onderwees, toonde ik hun dat het essentieel was "aan God te geven wat 
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van God is en aan de Keizer wat van de Keizer is" om het leven te volbrengen dat de Schepper gegeven 

had. 

52 Die mensheid was gematerialiseerd en tegelijk weinig ontwikkeld; daarom zei ik tot de scharen: 

"De mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat van God komt". 

53 U bent ook een materialistische mensheid, maar tegelijk geëvolueerd, beter in staat om uw geest 

te geven wat hij nodig heeft en uw menselijk leven wat het nodig heeft. 

54 Jullie zijn geen nieuwkomers in Mijn Leer, want als jullie dat waren, zou Ik jullie de in steen 

gehouwen Wet hebben gegeven, zoals Ik deed in het Eerste Tijdperk. Maar omdat Ik tot u spreek over 

vergeestelijking en u de geheimen onthul die in die tijden niet aan de mensen werden getoond, is dat 

een teken dat u reeds in voorbije tijden Mijn discipelen was. Zie je, dit is waarom ik je soms zeg dat zij en 

jij hetzelfde zijn. 

55 Een parabel 

In een ver land woonde een vader met een van zijn zonen, van wie hij zielsveel hield. 

56 De zoon werd ziek en toen de vader zag dat zijn leven in gevaar was, bracht hij hem naar een 

heuvel waar een oude man was die het lot van dat land in handen had, en toen hij aan zijn voeten was 

aangekomen, zei hij tot de oude man: "Mijn zoon is ziek en mijn grootste wens is dat hij geneest, want 

als hij zou sterven, zou ook ik van verdriet sterven." 

57 "Uw zoon zal gezond worden en vol leven en kracht naar huis terugkeren," antwoordde de oude 

man hem, en terwijl hij deze woorden sprak, raakte hij de zieke aan en hij werd gezond. 

58 (14) Bij zijn thuiskomst zag de vader zijn zoon in goede gezondheid en kracht verkeren. (22) De 

tijd verstreek en die zoon voelde zich sterk en werd hoogmoedig; hij ging op een dwaalspoor en at giftige 

vruchten die zijn lichaam en geest ziek maakten. Hij schatte zijn vader verkeerd in en zijn hart koesterde 

slechts gevoelens van haat en verderf. 

59 Toen zijn vader hem verloren zag gaan in die afgrond van goddeloosheid, ging hij naar de heuvel 

en zei tegen de oude man: "Eerbiedwaardige oude man, mijn zoon is afgedwaald, waardoor hij in de 

afgrond is terechtgekomen." 

60 "Waarom weent gij?" zei de oude man tegen hem. 

61 "Ik ween bij het zien van de verdorvenheid van mijn zoon. Ik heb gehoopt dat zijn geest uit deze 

wereld zal worden weggenomen, maar dat ogenblik komt niet, en ik kan zijn slechtheid niet langer 

verdragen." 

De oude man antwoordde hem: "Gij hebt hem gevraagd te leven, en hij is in leven gebleven. Het 
werd tijd dat zijn levensreis op aarde tot een einde kwam. Maar besef nu dat je moet leren op de juiste 
manier te vragen en je te onderwerpen aan Mijn wil."  

(einde van de gelijkenis) 
 
62 Geliefde Israel: Ik ben altijd rechtvaardig in Mijn beslissingen. Waarom wil je je soms met Mijn 

hoge raad bemoeien? Weet gij niet, dat zij, die naar de geestelijke wereld vertrekken, het ware leven 

binnengaan? Verzet u niet tegen hen, maar help hen integendeel, opdat zij met uw toestemming mogen 

vertrekken en opdat hun stap van deze wereld naar de andere vol kalmte en geestelijk inzicht moge zijn. 

63 Zoekt Mij als Vader, kent Mijn liefde, Mijn wijsheid en Mijn gerechtigheid; komt tot Mij in de 

trappen van gebed, geloof en goede werken. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 8  
1 Het licht van Mijn Heilige Geest daalt op jullie neer, maar waarom stellen jullie Mij voor in de 

gedaante van een duif? Deze beelden en symbolen mogen niet langer worden aanbeden door Mijn 

nieuwe discipelen. 

2 Begrijp Mijn Leer, mensen: In dat Tweede Tijdperk, bij de doop van Jezus, openbaarde Mijn 

Heilige Geest zich in de gedaante van een duif, want deze vogel lijkt in zijn vlucht op de arbeid van de 

Geest, zijn witheid spreekt van zuiverheid, en in zijn zachte en milde blik is een afspiegeling van onschuld. 

- Hoe zou men het Goddelijke begrijpelijk kunnen maken voor die ongeschoolden, als men niet de 

figuren gebruikte van de wezens die hun in de wereld bekend waren? 

3 Christus, die op dit ogenblik tot u spreekt, werd voorgesteld door een lam, en zelfs Johannes zag 

Mij op deze wijze in zijn profetisch visioen. Dit alles is te danken aan het feit dat als jullie Mij zoeken in 

elk van Mijn werken, jullie altijd in de hele schepping een beeld zullen vinden van de Auteur van het 

leven. 

4 In Mijn Openbaring door Jezus kondigde Ik u de komst van de Heilige Geest aan, en de mensen 

geloofden dat het een Goddelijkheid was die, niet door hen erkend, in God was, zonder te kunnen 

begrijpen dat toen Ik sprak over de Heilige Geest, Ik tot u sprak over de enige God die de tijd aan het 

voorbereiden was waarop Hij Zichzelf geestelijk aan de mensen zou mededelen door het menselijk 

verstand. 

5 Met deze leringen vertrouw Ik jullie het zwaard van licht en waarheid toe, opdat jullie daarmee 

de strijd zullen aanbinden die Ik jullie zo vaak heb aangekondigd; maar Ik zeg jullie nogmaals dat deze 

wapens die Ik jullie toevertrouw, bestaan uit liefde en rechtvaardigheid, vergeving en barmhartigheid 

jegens jullie broeders. 

6 Slechts enkele jaren blijven over om u Mijn Leer in deze vorm te geven. Bewaar Mijn leringen, 

want aan het einde van 1950 zullen deze manifestaties ophouden en het is nodig dat jullie sterk worden 

in nederigheid en gehoorzaamheid, opdat jullie alle beproevingen zullen overleven. 

7 Denk niet, dat gij alleen op geestelijk gebied zult strijden; neen, Mijn volk, de komende strijd zal 

op alle gebieden plaats hebben, opdat datgene, wat afgedwaald is, zijn loop moge hervinden, opdat 

datgene, wat stilgestaan heeft, zich opnieuw moge ontwikkelen, en opdat datgene, wat bevlekt is, zijn 

zuivering moge bereiken. 

8 Dan zult gij de grondvesten van de menselijke instellingen zien schudden, de natuurelementen in 

gewelddadige beweging zien komen, verwoesting zaaien en het geloof van de mensheid op de proef 

stellen. 

9 Dit alles zal geschieden volgens 1950, en indien gij trouw blijft aan deze wet, zult gij alle 

veranderlijke lotgevallen in goede gezondheid overleven; maar indien gij ongehoorzaam wordt door u af 

te wenden van hetgeen ik u bevolen heb, dan zeg ik u nu reeds: gij zult blootgesteld worden aan de 

beproevingen en de ontketende elementen, en deze zullen niet langer gehoorzaam zijn aan uw bevelen. 

10 Ik wil deze pijn niet voor Mijn volk dat Ik zo lang heb onderwezen; Ik wil hun vrede, opdat zij in de 

uren van beproeving een woord van licht en troost kunnen brengen aan hen die gekweld worden. 

11 Wie verlangt er in deze tijd niet naar verlicht te worden door de Heilige Geest? 

12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als gij u weet voor te bereiden, zullen de tekenen groot zijn, die gij 

na 1950 zult zien. 

13 Toen Ik in de Tweede Era Mij voor de laatste maal aan Mijn discipelen zichtbaar maakte tussen de 

wolken, waren zij bedroefd toen Ik uit hun gezichtsveld verdween, omdat zij zich op dat ogenblik 

verlaten voelden; maar daarna hoorden zij de stem van de engelbode van de Heer, die tot hen zei: 

"Mannen van Galilea, wat zoeken jullie? Deze Jezus, die jullie vandaag zagen opstijgen naar de hemel, 

zullen jullie op dezelfde manier zien neerdalen." 

14 Toen begrepen zij dat wanneer de Meester tot de mensen zou terugkeren, Hij dat geestelijk zou 

doen. 
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15 Enkele dagen na Mijn kruisiging, toen Mijn discipelen rondom Maria waren verzameld, liet Ik hen 

Mijn aanwezigheid voelen, gesymboliseerd in het geestelijk visioen van een duif. In dat gezegende uur 

durfde niemand zich te bewegen of een woord te zeggen. Er was een ware verrukking bij de 

aanschouwing van dat geestelijk beeld, en de harten klopten van kracht en vertrouwen, wetende dat de 

Meester, die schijnbaar van hen was heengegaan, altijd in de geest bij hen aanwezig zou zijn. 

16 Discipelen, denk diep na over deze leringen en laat Mijn genade in jullie werkzaam zijn zoals in 

die tijd. 

17 Vandaag daal Ik tot jullie neer in stralend Licht, zoals Ik verscheen aan Mijn discipelen in de 

Tweede Era, toen Ik in de geest bij hen was vóór Mijn Hemelvaart, om hen te sterken en hen te bevrijden 

van hun ontsteltenis over de gebeurtenissen waarvan zij getuige waren geweest. In dezelfde heerlijkheid 

verschijn Ik aan jullie om jullie te zeggen: Eeuwig wordt Mijn offer herhaald, steeds weer sta Ik op uit de 

dood en stort Mijn Licht over jullie uit, opdat jullie het werk van de dag kunnen beginnen en alles kunnen 

volbrengen wat Ik jullie heb geleerd. 

18 Werk aan uzelf, opdat gij de geestelijke goederen ziet neerdalen uit mijn Rijk, die Ik u wil 

schenken. 

19 Het banket is voorbereid, het lam is geofferd, en het rijke voedsel staat klaar. Verzamel je rond 

Mij, discipelen, en geef jezelf te eten. Ik open het Boek der Wijsheid, opdat u de les kunt lezen die bij 

deze dag past. Kom tot Mij en neem het voedsel dat Ik u aanbied, want kort is de tijd van genade die Ik u 

schenk. 

20 Waarom verwondert gij u over Mijn woord, dat Ik u door een menschenmond geef, daar Ik te 

allen tijde menschen heb gebruikt om tot u te spreken en u te leiden? Toen Ik in het Tweede Tijdperk tot 

jullie kwam, werd Ik mens, opdat jullie Mijn schreden zouden volgen bij het zien van Mijn Werken. Jullie 

hebben Mij geboren zien worden, zien opgroeien, zien worstelen en zien lijden. Het was noodzakelijk dat 

de mensheid Mijn Liefde en Mijn Macht zou kennen, opdat Mijn voorbeeld onuitwisbaar zou zijn in al 

Mijn kinderen. Daarom weent ge, wanneer ge u deze gebeurtenissen herinnert, en voelt ge wroeging, 

omdat Ik niet ten volle gekend noch bemind ben geweest door de mensheid. Ook nu, in het Derde 

Tijdperk, geef Ik jullie een ander onderricht, dat is om jullie Mijn werk uit het verleden uit te leggen en 

jullie voor te bereiden op de nieuwe tijd waarin jullie zullen leven. 

21 Ik wil dat jullie morgen, wanneer jullie Mij niet meer in deze gedaante horen, naar Mijn 

voorbeeld leven en als meesters van de mensheid blijven. Wie zullen degenen zijn die de mensheid gaan 

redden als zij midden in de chaos zit? Wie zal Mij in de Derde Era vertegenwoordigen en van Mij 

getuigen? Wie zullen degenen zijn die de opmars van de elementen van vernietiging tegenhouden 

wanneer deze in de wereld losbreken? Wie zal Mijn apostelen navolgen en Mijn leer verspreiden? - Ik 

bereid jullie met Mijn Woord, met gaven van genezing en kracht, opdat jullie artsen, afgezanten en 

troosters zullen zijn, want de mensheid zal veel wenen voor en na Mijn vertrek. De komende tijden zullen 

de bitterste gisten van de beker bieden, en in die dagen zal Mijn Geest in elke geest trillingen 

veroorzaken die alle schepselen zullen verlichten om de heersende verwarring op te heffen. In die tijd zal 

smart alle geesten verenigen, en deze zullen het licht en de weg zoeken die tot Mij leidt. 

22 Zult gij Mijn wil volgen om hen te leiden die naar Mij komen zoeken? - Jullie zeggen Mij dat dit 

jullie bedoeling is en jullie vragen Mij om hulp om alle hindernissen te overwinnen die jullie in de weg 

staan. Ja, Mijn kinderen, Ik heb jullie gezegd dat Ik bereid ben jullie bij te staan, want zonder deze kracht 

zouden jullie niets kunnen doen. Jullie zijn zwak, arm en onwetend, maar Ik maak jullie tot erfgenamen 

van een koninkrijk van ware grootheid en niets zal Ik achterhouden in Mijn geheime schatkist; alles wat 

jullie als Mijn kinderen toebehoort, zal Ik jullie geven en Ik beveel jullie deze rijkdom te verdelen onder 

jullie broeders en zusters. 

23 Ik spreek tot u van eenheid, van harmonie en begrip, omdat Ik wil dat het Huis Israëls een ark van 

heil is, een bron van vrede en troost voor alle vermoeide dwalenden. Ik heb u de sterke genoemd en dat 

zult u zijn door de kracht van de deugden die Ik in u heb gelegd. Bedenk dat in al je worstelingen Ik je 

voorga en je Mijn teken nalaat. Begrijp dat er in uw geest geen vrede of vreugde kan zijn totdat u 
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verenigd bent. Ik wil jullie vrij zien van alle lijden, want jullie zijn al bijna aan het einde van jullie 

boetedoening, jullie staan voor de poorten van het Beloofde Land, waarin jullie zegevierend en heel 

zullen binnengaan, want dit is Mijn Wil. 

24 Ik wil niet dat jullie fanatiek worden door Mijn woord, noch wil Ik dat jullie een nieuwe afgoderij 

gestalte geven. Ik eis niet dat jullie je leven offeren, noch dat jullie de bloemen en de vruchten van jullie 

tuinen offeren, want zij zijn Mijn werk en jullie hebben geen verdienste om ze Mij te geven. Het is niet 

Mijn wil dat gij beelden maakt met uw eigen handen en ze daarna aanbidt, noch dat gij een tweede toren 

van Babel bouwt vol ijdelheid en hoogmoed. Wat Ik verlang als geschenk van jullie is een heiligdom dat 

naar Mij oprijst, gevormd uit jullie werken van liefde, uit gebeden en woorden die uit jullie harten 

ontspringen, en dat jullie in Mijn naam schenken aan geesten die hongerig zijn naar waarheid. Dit is de 

"dienst" die ik van je vraag. 

25 Jullie zijn onderworpen aan de evolutiewet, dit is de reden voor jullie reïncarnaties. Alleen Mijn 

geest hoeft niet te evolueren: Ik ben onveranderlijk. 

26 Vanaf het begin heb Ik jullie de ladder getoond waarop de geesten moeten klimmen om Mij te 

bereiken. Vandaag weet je niet op welk niveau van zijn je bent, maar wanneer je je omhulsel aflegt, zul je 

je graad van evolutie kennen. Stop niet, want je zou een hindernis zijn voor hen die na jou komen. 

27 Wees verenigd in de geest, ook al bewonen jullie verschillende niveaus, en op een dag zullen 

jullie verenigd zijn op het zevende niveau, het hoogste, en genieten van Mijn liefde. 

28 Jullie mannen, geschapen naar mijn beeld en gelijkenis, luister naar me. Gaat morgen niet 

spreken over deze Leer, als gij geen goed zaad bij u hebt, als gij niet weet wat ootmoedige onderwerping 

is en het tegendeel doet van wat Mijn Wet gebiedt. Ik adviseer u vandaag, opdat u morgen niet struikelt 

op de weg. 

29 Gij zult voor de vrouw zorgen die ik u tot echtgenote geef, gij zult haar koesteren, en in haar zal 

uw zaad vrucht dragen. Ik wil niet, dat gij van waarheid en gerechtigheid spreekt, terwijl gij de rozen 

ontbladert en ze daarna in de steek laat, want gij zult Mijn wet ontheiligen. Heb respect voor wat van jou 

is en voor wat van anderen is. Wees rechtvaardig en bevorder de vrede op aarde. De tijd zal komen dat je 

bereid zult zijn te spreken over onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, over liefde en vergeving. 

30 Gezegend is hij die zich vernedert op aarde, want ik zal hem vergeven. Gezegend is hij die 

belasterd wordt, want ik zal getuigen van zijn onschuld. Gezegend is hij die van Mij getuigt, want Ik zal 

hem zegenen. En wie door de uitoefening van Mijn leer wordt miskend, hem zal Ik erkennen. 

31 Wie van jullie heeft niet Mijn aanwezigheid gevoeld en is niet gevoed door Mijn Woord? "Vraag, 

en het zal je gegeven worden." - Zo gij Mij vroeger zocht in de sterren en in materiële dingen, zoekt Mij 

heden met uw geest in het Oneindige. Nader tot Mij door liefde, door gehoorzaamheid, en je zult vrede 

hebben. 

32 Hebt Mij lief en verafgoodt niet deze stemdragers door wie Ik Mijzelf bekend maak. Heb Mijn 

Woord en Mijn werken lief, zij gaan het menselijke te boven. Deze mondstukken zijn slechts Mijn 

instrumenten en zijn niet superieur aan u, maar zijn gelijk aan u. 

33 Les je dorst in Mijn onuitputtelijke bron, zodat je niet langer dorst. Ik wil niet dat Mijn kinderen 

honger en dorst blijven lijden. Daarom kom Ik tot u en breng u het Brood van het Eeuwige Leven, opdat 

gij geen ogenblik een gebrek aan geestelijke goederen zult gevoelen. Ik daarentegen dorst naar uw 

liefde, naar uw vrede, en gij hebt mij het water van uw verstand ontzegd. Tot op de dag van vandaag 

hebben jullie de brandende dorst naar erkenning van Mijn Wet, die jullie Mij als kinderen verschuldigd 

zijn, niet gelest. Maar Ik zal op jullie blijven wachten, want Mijn geduld is onuitputtelijk. Kom tot Mij en Ik 

beloof jullie dat het jullie aan Mijn bescherming niet zal ontbreken, want als jullie vandaag weten hoe Mij 

lief te hebben, zullen jullie op een dag tot Mij komen en Mij eindelijk begrijpen. 

34 Leef en neem van alles wat Ik voor uw welzijn op aarde heb geschapen, opdat de vrede niet van u 

moge wijken. Verslap niet in de strijd, opdat gij uw geestelijk heil zult bereiken. 

35 Wanneer de geest is voorbereid, is er geen nacht voor hem, geen vermoeidheid, noch slaap; in 

activiteit wint hij zijn kracht, en elke beproeving is een kostbare gelegenheid voor hem om zijn kracht en 
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volharding te bewijzen. Andere geesten, hoewel zwak, weten hoe Mij te zoeken in het uur van 

beproeving; hun geloof en vertrouwen doen hen erdoor komen. - Ik wil dat jullie nederig en gehoorzaam 

zijn, zodat jullie je kunnen laten leiden door je geweten, dat de Goddelijke vonk is die je geest leidt. 

36 Wat vragen jullie Mij en om wie roepen jullie? Je zegt tegen Mij dat Ik alleen je kan geven wat je 

nodig hebt. Gezegend zijt gij dus, die Mij zoekt en Mij deemoedig vraagt voor uw geliefde verwanten en 

voor hen die gij teder liefhebt en voor wier geestelijke vooruitgang gij bezorgd zijt, zonder dat zij 

bloedverwanten van u zijn. Jullie vragen Mij voor hen die in de gevangenis zitten en een straf uitzitten, 

en voor hen die ook als onschuldigen gevangen zitten. Je bidt voor de zieken die ver van huis lijden. Dit 

verlangen ontstaat in u omdat u begint lief te hebben en, in deze gewaarwording, vindt u meer en meer 

de opperste gelukzaligheid. Laat u door liefde bezielen om al uw werken uit te voeren, dan zullen zij een 

geestelijke inhoud hebben. 

37 Wanneer je bidt, zoek Mij in het Oneindige voorbij alle aardse dingen. Maak contact met Mij en 

wanneer je terugkeert naar je wereld, zal alle twijfel weggenomen zijn, er zullen geen hindernissen op de 

weg zijn en je zult je vol voelen van Mijn wijsheid. 

38 Ik heb jullie deze tijd gegeven opdat jullie hem kunnen gebruiken om Mijn leringen te 

bestuderen, opdat jullie je kunnen onderdompelen in Mijn Woord, afgewend van de genoegens van de 

wereld. Vandaag hebben jullie Mij heel dicht bij jullie, Mijn Licht heeft jullie geest beschenen, Mijn 

Wezen voedt jullie en Mijn voorbeeld hebben jullie eeuwig aanwezig. Denk niet dat Ik jullie alleen in het 

Tweede Tijdperk bewijzen van liefde heb gegeven; Mijn Aanwezigheid is eeuwig bij jullie. Ik vraag slechts 

van jullie dat jullie je voorbereiden om Mij te voelen in al Mijn Werken. In de beproevingen die de 

mensheid vandaag doorstaan, kun je de rechtvaardigheid van Mijn gerechtigheid zien. 

39 Jullie allen zullen het doel bereiken door de vervulling van je taak; daarom ben Ik gekomen om 

jullie Mijn onuitputtelijke leringen te geven, opdat jullie de ladder van jullie evolutie kunnen bestijgen. 

Het is niet Mijn bloed dat u zal redden, maar Mijn licht in uw geest zal u verlossen. 

40 In de Tweede Era, na Mijn vertrek, gaf Ik jullie Mijn Leer door Mijn apostelen; nu geef Ik ze jullie 

door bemiddeling van Mijn stemdragers, en daarin bied Ik jullie de Goddelijke Wijsheid aan die jullie 

geest voedt en troost. 

41 Ik vraag u uw hart te veranderen in een geestelijke bloem om het aan te bieden aan Maria, die u 

zoekt als Moeder en die u liefhebt omdat uit haar schoot de gezegende vrucht ontsprong die u het brood 

van het eeuwige leven bracht: Jezus. 

42 Maria is de bloem van Mijn Hemelse Tuin, wier essentie altijd in Mijn Geest is geweest. 

43 Zie je deze bloemen hier, die hun schoonheid verbergen in nederigheid? Evenzo was en is Maria: 

een onuitputtelijke bron van schoonheid voor hen die in staat zijn haar in zuiverheid en eerbied te 

aanschouwen, en een schat van goedheid en tederheid voor alle wezens. 

44 Ik gaf haar aan Jezus als Moeder; zij was de Goddelijke tederheid geïncarneerd in een vrouw. Zij is 

het die gij zoekt als voorspraak, die gij aanroept als troost in uw lijden, en deze goddelijke liefde spreidt 

zich als een mantel over de mensheid uit. 

45 Zij is degene die de engel van de Heer "Gezegend onder alle vrouwen" noemde. Zij is dezelfde die 

Christus aan het kruis verliet als de geestelijke moeder van alle mensen. 

46 Maria ging door de wereld met verberging van haar goddelijke natuur; zij wist wie zij was en wie 

haar Zoon was, en in plaats van zich op die genade te beroemen, verklaarde zij zich slechts een dienares 

van de Allerhoogste, een werktuig van de raadsbesluiten van de Heer. 

47 Maria wandelde zwijgend door de wereld, maar zij vervulde de harten met vrede, deed voorbede 

voor de behoeftigen, bad voor allen en vergoot uiteindelijk haar tranen van vergeving en medelijden met 

de onwetendheid en slechtheid van de mensen. Waarom zouden jullie je niet tot Maria wenden als jullie 

tot de Heer willen komen, want door haar hebben jullie Jezus ontvangen? Waren Moeder en Zoon niet 

verenigd in het sublieme uur van de dood van de Verlosser? Was het bloed van de Zoon niet vermengd 

met de tranen van de Moeder op dat moment? 
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48 Het is dus niet verwonderlijk dat u haar nu zoekt om u te leiden en u dichter bij de Meester te 

brengen. 

49 Gezegend zijn zij die deze bloem van nederigheid en zuiverheid in de hemelse tuin weten te 

ontdekken; maar ik zeg u nogmaals dat alleen het zuivere oog in staat zal zijn haar te vinden. 

50 Vandaag leggen jullie Mij jullie lijden voor opdat Ik het zal verlichten, en in waarheid zeg Ik jullie 

dat dit Mijn taak is, dat Ik hiervoor gekomen ben omdat Ik de Goddelijke Geneesheer ben. Maar voordat 

Mijn genezende balsem in jullie wonden werkt, voordat Mijn streling jullie bereikt, concentreer je op 

jezelf en onderzoek je pijn, onderzoek het, denk er grondig over na, al de tijd die nodig is, zodat jullie uit 

deze beschouwing de les kunnen halen die dit onderzoek inhoudt, evenals de kennis die erin verborgen 

ligt en die jullie moeten weten. Deze kennis zal ervaring zijn, zal geloof zijn, zal een glimp zijn in het 

gezicht van de waarheid, zal de verklaring zijn van vele beproevingen en lessen die u niet begrijpt. 

51 Onderzoek pijn alsof het iets tastbaars is, en je zult er de prachtige kiem van ervaring in 

ontdekken, de grote les van je bestaan, want pijn is de leraar in je leven geworden. 

52 Wie pijn als een leraar beschouwt en met zachtmoedigheid luistert naar de aansporingen tot 

vernieuwing, berouw en verandering, zal later geluk, vrede en gezondheid kennen. 

53 Onderzoek uzelf zorgvuldig, en gij zult zien hoeveel voordeel gij er uit zult halen. U zult uw 

tekortkomingen en onvolmaaktheden erkennen, ze corrigeren, en daardoor ophouden over anderen te 

oordelen. 

54 Gij vraagt Mij u te genezen, maar waarlijk, Ik zeg u dat niemand beter uw geneesheer kan zijn dan 

gij zelf. 

55 Wat baat het dat Ik u genees en uw pijn wegneem, indien gij uw fouten, zonden, ondeugden en 

onvolkomenheden niet wegdoet? Het is niet de pijn die de bron is van je kwalen, maar je zonden. Zie, dit 

is de oorsprong van pijn! Bestrijd dan de zonde, verwijder het van je, en je zult gezond zijn. Maar dat is 

jullie taak. Ik leer jullie alleen en help jullie. 

56 Als u door uw geweten de oorzaak van uw moeilijkheden ontdekt en alles in het werk stelt om ze 

te bestrijden, zou u de goddelijke kracht in volheid voelen, die u zou helpen om in de strijd zegevierend 

te zijn en uw geestelijke vrijheid te veroveren. 

57 Hoe groot zal uw voldoening zijn wanneer u voelt dat u er door uw eigen verdiensten in geslaagd 

bent uzelf van pijn te bevrijden en u vrede hebt verworven. Dan zul je zeggen: "Mijn Vader, Uw woord 

was mijn genezing, Uw onderricht was mijn redding." 

58 Stop nu met leven in een wereld van gissingen. U mag niet onwetend zijn over de waarheid, niet 

als mensen en nog minder als geesten. Hoe zul je overwinnaar zijn in de materiële strijd zonder het 

geestelijke leven te kennen? Hoe zul je groot, gezond, wijs en sterk zijn als je koppig je ogen sluit voor het 

eeuwige licht? 

59 Leef niet langer in de schemering! Word wakker en kom in het volle licht van de dag! Wees niet 

langer kleine kinderen en groei geestelijk! 

60 Noch kunt gij zeggen dat gij in vrede leeft, wanneer gij u met andere volkeren vergelijkt; maar 

wanneer gij u moedeloos voelt, put kracht uit Mijn Werk; wanneer de leer van het materialisme u wil 

overheersen, put licht uit Mijn Woord. Waarlijk, Ik zeg u, indien gij u niet voorbereidt, zoals Ik u leer, 

zullen velen van u in verwarring zijn, velen zullen Mij de rug toekeren en vele gelovigen van heden zullen 

morgen Mijn vijanden zijn en zullen opstaan om deze Waarheid te loochenen; Ik vergeef u bij voorbaat, 

maar indien gij u moedeloos gevoelt, put dan kracht uit Mijn Werk; indien gij u moedeloos gevoelt, put 

dan kracht uit Mijn Woord Al bij voorbaat vergeef ik je, maar ik maak je ook bij voorbaat bewust en hou 

je wakker. 

61 Nogmaals zeg ik u, dat gij uzelf zorgvuldig moet onderzoeken; zo zult gij u broederlijker gaan 

opstellen tegenover anderen, meer medelijden en begrip hebben voor uw naaste. Vandaag stoten vele 

daden van anderen u nog af omdat u uw eigen fouten vergeet. Maar als je je vlekken en je fouten kent, 

zul je de liefde begrijpen waarmee ik je vergeef en op je wacht. Dan zul je alleen maar kunnen zeggen: 
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"Als mijn Vader mij vergeven heeft nadat ik Hem zo gekwetst heb, dan is het mijn plicht om mijn 

broeders te vergeven." 

62 De mens weet niet hoe hij in zichzelf moet kijken, hoe hij zijn daden en gedachten moet 

onderzoeken. 

63 Geestelijke voorbereiding is wat jullie nodig hebben; maar wanneer jullie handelen volgens mijn 

woord, zullen jullie opwinding veroorzaken in het leven van jullie broeders, omdat de geest zich in jullie 

zal openbaren met al zijn gaven en krachten. 

64 Voorwaar, ik zeg u, de geschiedenis van het Spiritualisme zal met glanzende letters in de 

geschiedenis van de mensheid worden geschreven. 

65 Heeft Israël zich niet onsterfelijk gemaakt door de bevrijding van het Egyptische juk? Hebben de 

christenen zich in hun triomftocht niet onsterfelijk gemaakt door de liefde? Evenzo zullen de 

Spiritualisten zichzelf onsterfelijk maken in hun strijd voor de vrijheid van de geest. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 9  
1 Jullie gedenken op deze dag Mijn intocht in Jeruzalem; jullie herinneren je de tijd toen Ik onder 

jullie leefde als Jezus. Vandaag voelen jullie je weer sterk ten overstaan van Mijn nieuwe wonderen, en 

jullie getuigen in het openbaar dat deze Meester dezelfde is die tot jullie sprak in het Tweede Tijdperk; 

maar Ik zeg jullie niet te vergeten wat je met Jezus hebt gedaan, opdat je het in deze tijd niet herhaalt. Ik 

wist dat u na uw uitgelatenheid, als gevolg van de woorden van de priesters, zou verzwakken en dat uw 

Hosiaans gezang spoedig zou veranderen in "Kruisig Hem". 

2 O Mijn kinderen, jullie die Mijn verkondigingen door de eeuwen heen niet hebben herkend, noch 

zijn jullie wakker gebleven in afwachting van de vervulling van Mijn profetieën! 

3 Ik was het offerlam op het Pascha dat Mijn volk vierde. Pas later, toen de tijd voorbij was, hebben 

jullie de aard van Mijn Leer en de reden van Mijn offer herkend, en toen hebben jullie geweend en 

berouw getoond omdat jullie Mij niet herkend hadden. 

4 Vandaag zijn jullie in een nieuwe tijd van leringen en grote geestelijke manifestaties, en de 

Meester zoekt in jullie geest het zaad dat Hij in een andere tijd in jullie heeft geplant. Jullie zeggen tot 

Mij: "Waarom voelen wij Uw aanwezigheid niet, terwijl U zo dicht bij ons bent?" En ik antwoord je dat je 

gematerialiseerd bent, dat je bezig bent met de wetenschappen en alles wat tot de wereld behoort, 

waarbij je je geest vergeet. 

Angstig zeggen jullie Mij dat jullie afgedwaald zijn en Ik zeg jullie dat Ik gekomen ben om jullie de weg 

te wijzen met het licht van Mijn leringen die jullie zullen leiden naar een bestaan in een wereld van vrede. 

Luister naar Mij en Mijn Woord zal je doen ontwaken tot een nieuw leven, je twijfels en angsten zullen 

worden weggenomen. Uw geest, die een zware last draagt, zal vrede vinden wanneer hij Mijn vergeving 

voelt. 

5 Waarom laat je je zaak niet aan Mij over? Waarom maakt gij rechtvaardigheid voor u zelf door 

Mijn plaats als rechter in te nemen? Weet gij niet, dat gij leeft in een tijd van beproeving en afbetaling 

van uw schulden? Erkent dat jullie allen in overtreding zijn van Mijn Wet en dat Ik jullie niet heb 

veroordeeld of publiekelijk beschuldigd. 

6 Als Ik u de vrije wil heb gegeven, dan is het niet opdat gij over elkander zoudt oordelen, maar 

opdat gij uw geest zoudt vervolmaken in de praktijk van het goede, gesteund door het licht van het 

geweten. 

7 Ik maak jullie tot "werkers" en Ik geef jullie Mijn zaad van liefde opdat jullie het kunnen zaaien in 

de zieken, in de bedroefden, in de boosdoeners; en als iemand zich onwaardig voelt om het te 

ontvangen, laat hem dan tot Mij komen, Ik zal weten hoe Ik hem waardig kan maken, zodat hij zich niet 

veracht voelt. Roep jullie Hemelse Moeder aan, haar Goddelijke Liefde zal jullie bijstaan in deze strijd en 

jullie allen naar Mij leiden. 

8 Ik wil dat jullie, het volk dat Ik heb onderwezen, het op je nemen om de nieuwe scharen die na 

1950 zullen komen, te leiden om Mijn volk te vermenigvuldigen en te waken opdat zij gevoed worden 

met het Brood van het Eeuwige Leven, zoals Ik met jullie heb gedaan. 

9 Laat niet toe dat Mijn Woord wordt vervalst; wees waakzaam opdat de geestelijke betekenis 

ervan steeds bewaard blijft, en zorg ervoor dat uw uitleg juist is. Presenteer Mijn waarheid, en het zal 

leven, gezondheid en geloof brengen aan je broeders. Als Mijn Woord licht is dat van Mij uitgaat, moet 

het zich als een fakkel openbaren in allen die het kennen. Ik bied jullie dit licht aan omdat ik niet wil dat 

jullie in duisternis leven. 

10 Volmaak je geest met Mijn wijsheid, versterk jezelf zodat je vecht voor je spirituele opgang. - 

Jullie die verstoken zijn van alle sentiment, voel Mijn streling, zodat het egoïsme van de wezens om jullie 

heen geen schade in jullie harten achterlaat. - Jullie vragen Mij: "Waarom is er geen ware liefde onder de 

mensen? Waarom beoefenen de mensen geen echte liefdadigheid?" En ik antwoord je: Omdat jullie de 

bron van kristalwater, die Ik in jullie hart heb gelegd, hebben opgedroogd, omdat jullie je hebben 

verwijderd van de vervulling van Mijn Wet. 



U 9 

67 

11 Jullie hebben jezelf verdeeld en willen de noden van jullie broeders niet kennen; jullie 

beschouwen jezelf als vreemden, ook al leven jullie onder hetzelfde dak. Daarom waren jullie verbaasd 

toen jullie Mijn woord hoorden, want daarin openbaar Ik Mijn liefde, Mijn geduld en Mijn vergeving voor 

al Mijn kinderen. 

12 Ik bevoordeel niemand en ik vraag u zich te verenigen, elkaar lief te hebben en elkaar te 

vergeven. Ik heb je al genoeg tijd gegeven om na te denken en een nieuw leven te beginnen. Jullie fouten 

uit het verleden heb Ik jullie vergeven en Ik geef jullie de gelegenheid om je om te vormen tot Mijn 

goede discipelen. 

13 Het Boek des Levens opent zich voor u om elke geest te verlichten. Bestudeer elk van zijn lessen, 

zie niet overal geheimen in; vandaag is alles helderheid voor de geest. Kijk in de geheime kamers en weet 

alles wat ik u schenk. Ik zal niet langer een onbegrijpelijke Vader voor jullie zijn. Er is geen reden om Mij 

zo te zien, want al Mijn openbaringen lagen binnen het bereik van jullie begrip en alles wat Ik jullie 

geopenbaard heb, heb Ik te zijner tijd geopenbaard. 

14 Maak je niet onnodig zorgen. Alles wat je denkt nodig te hebben, heb je bij je. Ik heb Mijn Licht in 

uw geest geplaatst en u toevertrouwd wat nodig is voor het behoud van uw lichaam. Alle elementen 

dienen u; Ik heb alles geschapen voor uw verfrissing, en alles is nuttig wanneer gij het met mate gebruikt. 

De reden van uw lijden en smarten is een andere: de geest vindt geen rust in dit lege bestaan dat u op 

aarde hebt geschapen, en zijn rusteloosheid deelt zich aan u mee. Indien gij voornemens zoudt maken 

om waarlijk beter te worden, hoeveel goed zoudt gij dan uzelf doen en hoe zoudt gij de vrede herwinnen 

die gij verloren hebt. 

15 Discipelen, bereid je voor zodat je tot de mensheid kunt spreken over liefde, vergeving en 

gerechtigheid. Vergeet alles wat tot de wereld behoort om uzelf te verheffen tot de regionen van vrede 

en volmaakte liefde. 

16 Gij hebt geluisterd naar Mijn roep en zoekt Mij om Mijn les te leren; sommigen vragen om 

dagelijks brood, anderen zoeken Mij als geneesheer en raadgever. Maar sommigen komen alleen om 

Mijn Woord te doorzoeken, om er een fout in te ontdekken, maar Ik zeg tot hen: Dit zwakke punt dat u 

zoekt, zult u in Mijn Leer niet vinden. Als je daarentegen in jezelf kijkt, zul je daar de onvolmaaktheid 

vinden. - Zij die zo gehandeld hebben, hebben Mijn tegenwoordigheid niet herkend, omdat zij alleen in 

staat zijn menselijke werken te interpreteren, maar nog niet in staat zijn de boodschappen van God te 

begrijpen. Ik licht iedereen in en vergeef hun ongeloof. 

17 Ik zal niet toestaan dat ook maar één van Mijn kinderen afdwaalt of zelfs maar verloren gaat. De 

parasitaire planten verander ik in vruchtdragende, want alle schepselen zijn in het leven geroepen om 

een doel van volmaaktheid te bereiken. 

18 Ik wil dat je geniet van Mijn werk met Mij. Reeds vroeger heb Ik u doen delen in Mijn 

eigenschappen, omdat gij een deel van Mij zijt. Omdat alles Mij toebehoort, maak Ik jullie ook eigenaars 

van Mijn Werk. 

19 Jullie geesten hebben allen in Mij een Goddelijke Vader, en als Ik jullie in het stoffelijke leven 

menselijke ouders heb gegeven, dan was het opdat zij leven zouden geven aan jullie lichaam en jullie 

Hemelse Vader bij jullie zouden vertegenwoordigen. Ik heb tot u gezegd: "Gij zult God liefhebben boven 

al het geschapene," en heb daaraan toegevoegd: "Gij zult uw vader en moeder eren". Verwaarloos 

daarom uw plichten niet. Indien gij de liefde uwer ouders niet dankbaar hebt erkend, en gij hebt hen nog 

in de wereld, zegent hen en erkent hunne verdiensten. 

20 Ik wil dat jullie gelovig zijn, dat jullie geloven in het spirituele leven. Indien gij uw broeders naar 

de andere wereld hebt zien vertrekken, denk dan niet, dat zij ver van u zijn, noch dat gij hen voor eeuwig 

verloren hebt. Als je je met hen wilt herenigen, werk dan, verdien verdienste, en wanneer je in de andere 

wereld komt, zul je hen vinden die op je wachten om je te leren hoe je in de spirituele vallei moet leven. 

21 Mijn volk, gelooft gij dat het uw God is die dit woord geeft? - Waarom twijfelden jullie dan aan 

Mij toen jullie Mij aanriepen in het bed van pijn en de genezende balsem jullie ziekte niet onmiddellijk 
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genas? Bedenk dat Ik u op velerlei wijze beproef, omdat Ik wil dat gij sterk zijt; want indien gij Mijn 

discipelen zijt, moet gij velerlei beproevingen doorstaan, opdat gij geloofd moogt worden. 

22 Gij zijt het zaad van Abraham, Izaak en Jakob, die u grote voorbeelden van geloof en 

gehoorzaamheid hebben gegeven; hoewel gij dezelfde geest bezit, slaagt gij er niet in hetzelfde te doen.- 

Te allen tijde heb Ik Mijn discipelen op de proef gesteld. Hoe vaak heb ik Peter niet op de proef gesteld, 

en slechts in één daarvan twijfelde hij. Maar veroordeel hem niet slecht om deze daad, want toen zijn 

geloof was ontstoken, was hij als een fakkel onder de mensen, predikend en getuigend van de waarheid. 

23 Veroordeel Thomas niet; bedenk hoe dikwijls gij Mijn werken met uw handen hebt kunnen 

vatten, en dan nog hebt getwijfeld. Kijk niet met minachting naar Judas Iskariot, die geliefde discipel die 

zijn Meester verkocht voor dertig munten, want nooit is er een groter berouw geweest dan het zijne. Ik 

heb van elk van hen gebruik gemaakt om jullie leringen na te laten die tot voorbeeld zouden strekken en 

die eeuwig in de herinnering van de mensheid zouden blijven. Na hun stugheid hebben zij berouw 

getoond, zijn zij veranderd en hebben zij zich zonder voorbehoud aan de vervulling van hun zending 

overgegeven. Zij waren echte apostelen en lieten een voorbeeld na voor alle generaties. 

24 Kom naar de spirituele vallei, zodat jullie Mijn woord kunnen begrijpen. Terwijl je luistert naar 

Mijn onderricht, neem je afstand van de zorgen van de wereld en laat Mijn licht je geest verlichten. Ik 

bemoedig uw geloof en leid u eeuwig, opdat gij u zult voorbereiden om het eeuwige leven te genieten. 

25 "Waakt en bidt", zeg ik u telkens weer; maar ik wil niet dat u aan deze vriendelijke raad gewend 

raakt, maar dat u er over nadenkt en ernaar handelt. 

26 Ik zeg u te bidden, omdat zij die niet bidden zich overgeven aan overbodige, materiële en soms 

waanzinnige gedachten, die zonder het te beseffen broederoorlogen aanwakkeren en voeden. Maar 

wanneer gij bidt, verscheurt uw gedachte, als was zij een zwaard van licht, de sluiers der duisternis en de 

strikken der verzoeking, die thans vele wezens gevangen houden; zij verzadigt uw omgeving met 

geestelijke kracht en gaat de machten van het kwaad tegen. 

27 Wanhoop niet in het aangezicht van de strijd, en wanhoop ook niet als u nog geen succes hebt 

gezien. Besef dat het uw taak is te strijden tot het einde; maar gij moet er rekening mee houden dat 

slechts een zeer klein deel van dit werk van vernieuwing en vergeestelijking van de mensheid op u zal 

neerkomen. 

28 Morgen verlaat jij je post, en anderen zullen komen om je werk voort te zetten. Zij zullen het 

werk een stap verder brengen, en zo zal Mijn woord worden vervuld van generatie op generatie. 

29 Eindelijk zullen alle takken zich met de boom verenigen, zullen alle volkeren zich tot één volk 

verenigen en zal er vrede heersen op aarde. 

30 Bid, discipelen, en vervolmaak u in uw verheffing, opdat uw woorden van onderricht en liefde 

weerklank vinden in de harten van uw broeders. 

31 In waarheid, zeg ik je: Indien dit volk niet alleen zijn bestemming zou begrijpen, maar ook reeds 

zijn zending zou vervullen, zou de mensheid genade verkrijgen door zijn gebeden. Maar het ontbreekt u 

nog aan naastenliefde, opdat gij uw naasten als ware broeders moogt aanvoelen, opdat gij in waarheid 

de verschillen van ras, taal en geloof moogt vergeten, en bovendien elk spoor van wrok uit uw hart 

moogt uitwissen tegen hen die u hebben beledigd. 

32 Indien gij erin slaagt uw gevoelens boven zulk een grote menselijke ellende uit te tillen, zal in u 

het meest hartelijke en oprechte pleidooi voor uw broeders oprijzen, en deze trilling van liefde, deze 

zuiverheid van uw gevoelens, zullen de machtigste zwaarden zijn, die de duisternissen vernietigen, die 

door de oorlogen en hartstochten der mensen zijn ontstaan. 

33 Droefheid heeft u bereid, Israël, in slavernij hebt gij u gezuiverd; daarom zijt gij de aangewezenen 

om te zorgen voor hen die lijden. 

34 Waakt, Mijn volk, weest als de vogels die de nieuwe dag aankondigen en wekt hen die slapen, 

opdat zij de eersten zijn om het licht te ontvangen, en dan zal Ik hun zeggen: Hij die jullie werkelijk 

liefheeft, groet jullie op dit moment. 
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35 Allen die naderen om naar Mij te luisteren zullen de streling van Mijn Woord voelen, zij zullen 

zich gezalfd voelen door Mijn liefde en overladen worden met geestelijke goederen. 

36 Ik ben gelukkig omdat Ik gezien heb dat jullie alles verlaten hebben om aan Mijn tafel te zitten, en 

dit omdat jullie weten dat Mijn Woord jullie brood en jullie gelukzaligheid op aarde is. 

37 Deze instructie komt je hart binnen waar voornemens tot verbetering en nobele gevoelens zijn 

geboren. 

38 Indien gij veel geleden hebt en weende, totdat gij bereid waart de deuren uws harten voor Mij te 

openen, voorwaar, Ik zeg u: hij die veel geleden heeft, heeft tegelijk zijne overtredingen verzoend en zal 

vergeven worden. 

39 Gekwelde harten, verstil uw pijn en kom tot Mij. Verlicht uzelf met het licht van uw geweten en 

bewandel met vreugde het pad van Mijn leringen. 

40 Word goed in Mij, vergeet je verdriet en heb lief. Hij die liefde heeft, heeft alles. Hij die "liefde" 

zegt, zegt alles. 

41 Maar wanneer jullie begrijpen dat alles wat uit Mij voortkomt volmaakt, harmonieus en mooi is, 

vragen jullie je af: "Waarom leven de kinderen van God dan vernietigend en vernielend in de wereld? 

Welke macht beweegt hen om verkeerd te oordelen en te vernietigen, hoewel zij uit de zuivere bron van 

de Vader voortkomen? Wat zijn deze machten, en waarom heeft God met Zijn onbeperkte macht de 

opmars van de mensen die de vrede vernietigen, niet tegengehouden? Waarom staat Hij het kwaad 

onder de mensen toe?" 

42 Luister, leerlingen: de mens bezit als geestelijke gaven de vrije wil en het geweten; allen komen 

op de wereld met deugden en kunnen er gebruik van maken. In hun geest is het licht van het geweten; 

maar tegelijk met de ontwikkeling van het lichaam ontwikkelen zich ook de hartstochten, de kwade 

neigingen, en deze zijn in strijd met de deugden. God laat dit op deze manier gebeuren, want zonder 

strijd is er geen verdienste, en dit is dus noodzakelijk voor u om op te stijgen op het spirituele pad. 

Waarin zou de verdienste van de kinderen Gods bestaan, indien zij niet streden? Wat zou je doen als je 

leefde vol van geluk, zoals je verlangt in de wereld? Zou u, omringd door comfort en rijkdom, geestelijke 

vooruitgang kunnen verwachten? - Je zou stilstaan, want waar geen strijd is, is geen verdienste. 

43 Maar begrijp me niet verkeerd, want als ik spreek over strijd, bedoel ik datgene wat je ontwikkelt 

om je zwakheden en hartstochten te overwinnen. Deze strijd is de enige die ik de mensen toesta, opdat 

zij hun egoïsme en hun materiële begeerten kunnen beheersen, zodat de geest, verlicht door het 

geweten, zijn ware plaats kan innemen. 

44 Deze innerlijke strijd keur ik goed, maar niet die welke de mensen voeren in de zucht naar 

zelfverheffing, verblind door eerzucht en kwaadwilligheid. 

45 De ophef en de schanddaden van broederoorlogen hebben de gevoeligheid van het menselijk 

hart uitgewist, hebben de manifestatie van elk hoger gevoel, zoals naastenliefde en medelijden, 

verhinderd. 

46 Ik wil u niet zeggen dat iedereen zo is, neen, want er zijn nog mensen bij wie tederheid, 

medelijden en liefde voor hun naasten aanwezig zijn, die zo ver gaan dat zij zich opofferen om hen het 

kwaad te besparen of hen uit een of andere beproeving te verlossen. Als sommige mensen u deze hulp 

geven - wat zal dan uw hemelse Vader niet allemaal doen voor u die Zijn kinderen bent? Hoe kon je dan 

denken dat Hij je pijn en verlatenheid zou zenden? 

47 Ik ben dezelfde Meester die tot jullie sprak in het Tweede Tijdperk over de weg naar het Hemelse 

Koninkrijk; Ik ben dezelfde Christus die door de eeuwen heen de waarheid verkondigt, de eeuwige 

leringen die onveranderlijk zijn omdat zij openbaringen zijn die voortkomen uit Mijn Geest. 

48 Weet in Mij de Vader, want waarlijk, Ik zeg u, Christus is één met de Vader van eeuwigheid af, al 

voordat de werelden waren. In het tweede tijdperk is deze Christus, die één is met God, mens geworden 

op aarde in het gezegende lichaam van Jezus, en werd zo de Zoon van God, maar alleen met betrekking 

tot Zijn menselijkheid, want ik zeg u nogmaals dat er maar één God is. 
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49 Soms denk je dat ik te veel vanuit de geest tot je spreek en je menselijke noden en zorgen 

vergeet. Daarop zeg ik: "Zoek het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en de rest zal je daarbovenop 

gegeven worden. Dan zullen vrede, sereniteit, begrip, vergeving en liefde tot u komen, en in het stoffelijk 

rijk zult u alles in overvloed hebben. 

50 Ik ken en begrijp al jullie noden en neem het op Mij om al jullie zorgen te verlichten volgens Mijn 

wil en als jullie je soms teleurgesteld voelden omdat Ik jullie niet onmiddellijk gaf waar jullie om vroegen, 

dan zijn jullie daardoor niet minder geliefd bij de Vader; het is gebeurd omdat het zo heilzaam voor jullie 

is. 

51 Veel van Mijn kleine kinderen schrijven hun lijden toe aan de onrechtvaardigheden van het lot en 

menen vergeten te zijn door hun Vader. Nu vraag ik je: Tot welk doel heeft Mijn woord u gediend? 

Gelooft gij dat de Heer, de Auteur van het leven, niet de macht heeft uw kwalen te verhelpen, of dat Hij 

u niet kan helpen in iets stoffelijks, dat u niet helpt in uw geestelijke opgang? 

52 Ik geef je alleen wat goed voor je is. Hoeveel verzoeken doet gij niet, die u slechts nadelen of 

ongeluk zouden berokkenen, indien zij aan u werden ingewilligd. 

53 De man die op God vertrouwt en zijn lot voor Hem zegent, vervloekt het nooit, noch eist hij wat 

hem niet wordt geschonken. 

54 Wanneer hij arm of ziek is en zijn hart lijdt, hoopt hij vol vertrouwen op de wil van zijn Heer. 

55 Soms zeggen jullie tot Mij: "Heer, als ik alles had, als het mij aan niets ontbrak, zou ik meewerken 

aan Uw geestelijke werken en naastenliefde beoefenen." Maar weet, dat gij als mensen wispelturig zijt 

en dat alle voornemens van heden, daar gij niets bezit, zouden veranderen, indien ik u alles zou toestaan 

wat gij verlangt. 

56 Alleen de liefde van God voor zijn kinderen is onveranderlijk. 

57 Ik weet van te voren dat, als Ik u overvloedige gaven zou geven, gij zoudt omkomen, want Ik ken 

uw keuzen en zwakheden. 

58 Ik weet dat wanneer de mens een overvloed aan materiële goederen heeft, hij zich van God 

verwijdert omdat hij nog niet in staat of bereid is om zijn Heer te begrijpen. 

59 Besef hoeveel ik van je hou en vergeet je helemaal niet. Ik wil alleen niet dat je vergaat. 

60 Keer je af van de ijdelheden van de wereld, kom tot Mij door overtuiging, door liefde, niet door 

pijn. 

61 Valt niet af van het geloof wanneer gij behoeftig zijt; want indien het voor uw geestelijke 

ontwikkeling heilzaam zou zijn, u van de armoede te bevrijden, zou Ik u alles in overvloed geven. 

62 Bedenk dat de Vader het lot van Zijn kinderen met opperste rechtvaardigheid en volmaaktheid 

bestuurt. 

63 Dit zijn tijden van beproevingen, pijnen en bitterheid, tijden waarin de mensheid lijdt onder de 

gevolgen van zoveel onderlinge haat en kwade wil. 

64 Zie de slagvelden waar je alleen het gebrul van wapens hoort en de angstkreten van de 

gewonden, de bergen verminkte lijken die voorheen sterke lichamen waren van jonge mensen. Kunt u 

het zich voorstellen als ze voor de laatste keer de moeder, de echtgenoot, of de zoon omhelzen? Wie kan 

de pijn van dit afscheid meten die zelf deze beker niet heeft gedronken? 

65 Duizenden en duizenden gekwelde ouders, echtgenotes en kinderen hebben hun geliefden zien 

vertrekken naar de velden van oorlog, haat en wraak, gedwongen door de hebzucht en arrogantie van 

een paar mensen zonder licht en zonder liefde voor hun naasten. 

66 Deze legioenen van jonge en energieke mannen hebben niet naar hun huizen kunnen terugkeren 

omdat zij haveloos op de velden zijn achtergelaten; maar zie, de aarde, de Moeder Aarde, barmhartiger 

dan de mannen die de naties regeren en denken dat zij de meesters zijn over het leven van hun 

medemensen, heeft haar schoot geopend om hen te ontvangen en liefdevol te bedekken. 

67 Zie de karavanen van mannen van alle leeftijden, van vrouwen en kinderen, op de vlucht voor de 

vernietiging en op zoek, vermoeid, naar een plaats van onderdak en vrede. Hun voeten zijn al gekneusd 
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en bloeden, hun harten weerstaan de pijn niet meer, maar toch blijft er in het diepst van hun wezen een 

sprankje hoop. 

68 bid, mensen, bid voor hen en Mijn tederheid, verenigd met jullie gedachten, zal op hen neerdalen 

om hen te beschermen en hen te bedekken met Mijn mantel van liefde 

69 Denk na over de oorzaak van broederoorlogen en de verwoesting die zij veroorzaken, en u zult 

beseffen dat u niet zo ellendig bent als u denkt. Dan zullen uw klaagzangen ophouden en zult gij niet 

meer tot Mij zeggen: "Heer, ik ben de ellendigste op aarde; is het omdat Gij mij vergeten hebt?" 

70 Zie hoe oorlog alles vernietigt! 

71 Zie, deze bejaarde ouders, die wachten op de terugkeer van hun geliefde verwanten; honger 

klopt aan hun poorten, en eenzaamheid is hun metgezel. 

72 Zij die sterk genoeg waren om te lopen ontsnapten; de invaliden moesten blijven en ondergaan 

wat hen overkwam. Hun sombere gedachten lichtten pas op toen zij Mij in hun gebed smeekten: "Heer, 

verlaat Mij niet." 

73 Alleen ik ken de pijn die moeders verbergen die verlaten zijn door de slechtheid van de mens. 

74 Ik ben de enige die hun in de stilte en de eenzaamheid van hun leven zegt dat zij niet verlaten zijn 

in Mijn Koninkrijk. 

75 Bid, Mijn volk, en denk aan de arrogantie en de eerzucht die ontkiemen in de geesten van 

mannen die verwoesting, wanhoop en dood hebben gebracht aan anderen die daar geen schuld aan 

hebben. 

76 Denkt gij, na over Mijn woorden nagedacht te hebben, nog, Mijn volk, dat gij de ongelukkigste op 

aarde zijt? Gij antwoordt Mij: "Neen, Meester, wij verkeerden in dwaling, omdat wij anderen vergeten 

hadden en alleen aan onszelf dachten, en dachten dat de strijd om het dagelijks brood de bitterste beker 

was om te drinken." 

77 Hierop zeg ik u dat u zich rijk moet voelen omdat u het Goddelijk Woord hoort dat u voedt en 

sterkt, en dat u toch een beetje rust geniet. 

78 U kunt nog rekenen op enige dagen van rust, maar ook deze hoek van de aarde zal door pijn 

worden geschud; er zal dus geen plaats in deze wereld overblijven, die niet gereinigd zou zijn. 

79 Alles wat mijn apostel Johannes u heeft verteld, komt nu uit, woord voor woord en gebeurtenis 

voor gebeurtenis. 

80 Al deze tekenen, beproevingen en moeilijkheden die de mensheid doormaakt, zijn het meest 

tastbare bewijs dat een tijdperk nu ten einde loopt om plaats te maken voor een nieuw tijdperk. Het is 

niet de eerste keer dat zulke gebeurtenissen jullie overkomen, maar als jullie Mij begrepen en er op 

voorbereid waren, zouden jullie deze overgangsstap met kalmte nemen, zonder ontsteld te zijn. 

81 U nadert nu het midden van een eeuw, en hebt veel meegemaakt. Welke verrassingen, 

gebeurtenissen en beproevingen staan u te wachten in de komende halve eeuw? 

82 Ik zeg u slechts wat Ik vele malen tot Mijn apostelen van het Tweede Tijdperk heb gezegd: 

"Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking valt!" 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 10  
1 Beantwoord de vragen van je geweten in dit gezegende uur, want het is de tijd van het oordeel. 

2 Jullie staan voor jullie Rechter, want het is nodig dat Ik jullie een ogenblik aanraak met Mijn 

rechtvaardigheid, maar waarlijk, Ik zeg jullie: Mijn oordeel is liefdevol en rechtvaardig. 

3 Ik geef u grote bewijzen al de tijd dat Ik onder u woon. Waarom geloven jullie me niet allemaal? 

Willen jullie dat Ik jullie overlaat aan de grillen van menselijke boosaardigheid? - Dwaal niet af naar de 

wegen van de wereld. Kom tot Mij, Ik ben de weg die je naar het ware geluk leidt. 

4 Ik heb aan uw volk een zending van vrede en niet van oorlog toevertrouwd; verstaat, dat daarin 

Mijn goddelijk Woord weerklinkt, waarin Ik u heb geopenbaard, dat het Nieuwe Jeruzalem in de 

Geestelijke Vallei is; en daarin (het Nieuwe Jeruzalem) moeten alle geesten binnentreden langs de weg 

van de geestelijke hogere ontwikkeling en er de bewoners van worden. 

5 Tot op de dag van vandaag tonen jullie Mij jullie graanschuren met weinig zaad, en dat komt 

omdat jullie de akkers niet gebruiken die Ik geleidelijk voor jullie in gereedheid breng. Je broeders 

sterven voor je ogen, en jij blijft onaangeroerd. 

6 Denkt gij niet, dat gij op deze wijze Mijn wet verbergt? Jullie weten heel goed dat jullie het zijn 

die lang geleden een verbond met Mij hebben gesloten, een verbond dat geschreven is gebleven in het 

Boek des Levens. 

7 Uw hart belijdt dat u nog steeds als moedeloze soldaten bent. 

8 Luister naar Mij, mensen, want de beproevingen zullen komen en zij zullen jullie wakker 

schudden en jullie het staal geven dat jullie ontbreekt. 

9 Het is noodzakelijk dat uw geloof en uw kennis groot worden, zodat gij begrijpt dat gij in dit leven 

de bewaarders van de vrede moet zijn door middel van uw gedachten en gebeden. 

10 Een nieuw jaar begint voor jullie, waarvoor jullie aan Mij verantwoording zullen afleggen. Ik geef 

u deze tijd voor uw voorbereiding en voor uw strijd. 

11 Wanneer jullie je voorbereiden, zullen jullie niet wenen noch pijn voelen in jullie hart. Maar daagt 

Mijn gerechtigheid niet uit door ongehoorzaamheid, want dan zult gij zeker de beker der bitterheid 

moeten drinken. 

12 Word Mijn werkers, want de velden wachten op jullie zaad van liefde. Elia, de onvermoeibare 

Herder, heeft de paden en de velden reeds bereid, zodat gij uw werktuigen kunt grijpen en de velden 

kunt gaan bewerken. 

13 Uw werk is zeer delicaat, maar het zal niet moeilijk of vermoeiend zijn. Voor de witgloeiende zon 

van Mijn gerechtigheid zal de moederlijke mantel van Maria altijd als een weldadige wolk geplaatst zijn, 

die jullie haar hemelse bescherming schenkt, terwijl Mijn stem, als het suizen en koeren van vogels, jullie 

zal verrukken om jullie werk aangenaam te maken. 

14 Geliefde discipelen, Mijn stem heeft onvermoeibaar tot jullie gesproken in de Derde Era, Mijn 

Woord is verschenen als een stralende vuurtoren die de weg wijst aan de verloren schipbreukelingen. 

15 Ik heb jullie met Mijn onderricht geestelijke kracht gegeven, niet alleen om de wisselvalligheden 

van deze wereld te doorstaan, maar ook om de geestelijke taak te volbrengen die jullie in deze tijd op je 

hebben genomen. 

16 Niet allen zullen u met open armen ontvangen, wanneer gij Mijn leer verspreidt; sommigen zullen 

strikken zetten om u ten val te brengen. 

17 De strijd zal losbarsten, want zoals er zijn die de macht hebben om goed te doen, zo zijn er ook 

die de macht hebben om kwaad te doen. 

18 Ik reinig jullie en bereid jullie geestelijk en lichamelijk voor, opdat jullie de ingevingen van de 

Vader zullen begrijpen en ze later aan jullie broeders zullen overbrengen in dezelfde zuiverheid waarin Ik 

ze jullie heb overgebracht. 

19 U zult bewijzen dat deze leer geen theorie is, dat zij niet uit de boeken is overgenomen, dat zij in 

haar waarheid de boodschap van de Heilige Geest bevat. 
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20 Ik maak u gereed, want het leven op aarde zal elke dag veranderen, en wat vandaag "vrede" is, 

zal morgen oorlog zijn; wat vandaag als "licht" aan de mensen verschijnt, zal hen morgen op een 

dwaalspoor brengen. De mensheid bereidt haar vele wapens voor de strijd; houdt u de uwe gereed. 

21 In gebed en in de praktijk van Mijn Leer, zullen de mensen het licht vinden. Door te handelen 

volgens Mijn Wet zullen Mijn nieuwe soldaten de kracht vinden, en wanneer de dagen van pijn komen, 

zullen jullie je verenigen om jezelf te bemoedigen en voor allen te bidden. 

22 Mijn wet zal de ark van verlossing zijn in deze tijd. In waarheid, zeg ik je: Wanneer de wateren 

van de zondvloed ontketend zijn van goddeloosheid, van pijn en ellende, zullen de mensen van andere 

volken in lange treinen naar dit land komen, aangetrokken door zijn spiritualiteit, zijn gastvrijheid en zijn 

vrede; en wanneer zij deze openbaring hebben leren kennen en geloven in wat Ik heb gesproken als de 

Heilige Geest bij Mijn nieuwe komst, zal Ik hen ook "Israëlieten naar de Geest" noemen. Onder deze 

scharen zullen Mijn afgezanten zijn, die Ik zal terugzenden naar hun volkeren om hun broeders de 

Goddelijke boodschap van Mijn Woord te brengen. Toch zullen niet allen naar dit land komen om de Leer 

te kennen die Ik u bracht, want velen zullen haar geestelijk ontvangen. 

23 Jullie zullen dan zien hoe velen die Mij nooit gehoord hebben, net als de grote apostelen, vol 

geloof, liefde en ijver zullen opstaan, zonder acht te slaan op angsten en vooroordelen die jullie niet 

hebben kunnen overwinnen, en overal waar een deur opengaat zullen binnengaan om te getuigen van 

Mijn Woord. Zij zullen geen vrees hebben voor sekten en godsdiensten, want in plaats van hen als 

vijanden te beschouwen, zullen zij hen als broeders beschouwen. 

24 Zie niemand op deze weg als een vreemdeling, ontvang uw broeders met open hart en geef hun 

de onderwijzing die Ik u gegeven heb. 

25 Later, wanneer Mijn afgezanten over de wereld verspreid zijn, zullen zij zich allen verenigd voelen 

in hun zending. 

26 De "arbeider" zal het land bewerken, de voren trekken en zijn zaad erin leggen, met het geloof en 

het verlangen om een rijke oogst te oogsten. Maar de Meester zegt u: denk er altijd aan de geschikte 

grond te kiezen, zodat het zaad niet mislukt. U zult altijd vruchten oogsten die overeenkomen met de 

liefde waarmee u ze hebt gekweekt. 

27 Jullie zullen allen "arbeiders op Mijn velden" kunnen zijn, maar het is nodig dat jullie deze taak 

van tevoren aanvoelen en begrijpen. 

28 Dit werk bestaat erin het duistere verband te verwijderen van de onwetenden en fanatici, en hen 

te leren dat Ik de Ene God ben die allen moeten dienen. Ik bereid jullie voor om jezelf als voorbeeld voor 

anderen te stellen, omdat jullie in staat waren je ogen te openen voor het Licht en nederig te bekennen 

dat jullie onwetend waren. 

29 Door u zal Ik Mijn zaad zaaien en later de vruchten oogsten van de vervulling van Mijn wet. Je 

broeders zullen je vragen hoe je deze Leer hebt ontvangen, wat de aard van Mijn manifestaties was, en 

waarom je dit pad volgt; en op elke vraag zul je antwoorden met de absolute waarheid. Want indien gij u 

niet met de waarheid weet te verdedigen, zult gij niet sterk zijn en als verliezers staan; dan zal het zaad 

niet kunnen ontkiemen. 

30 Ik wil niet dat jullie aan het eind van de strijd geen oogst kunnen binnenhalen, nadat jullie je 

hebben afgewend van de verleidingen van de wereld om naar Mij te luisteren en Mij tot discipelen te 

worden genoemd. Het zou niet eerlijk zijn als jullie teleurstelling en bitterheid zouden oogsten, alleen 

maar omdat jullie niet op tijd geleerd hebben Mijn Werk te verdedigen door het te bestuderen en te 

doorgronden, om zo de beproevingen aan te kunnen. 

31 Mijn leer is één leer, die wijselijk in vele vormen is medegedeeld, opdat gij haar zoudt begrijpen, 

en waaraan gij niets hebt toe te voegen. En hoewel het een wet is, wil Ik die niet aan jullie opleggen, 

want dan zouden jullie in huichelarij vervallen; jullie zouden voldoening tonen terwijl jullie daden Mijn 

wet zouden overtreden. 

32 Ik heb het geweten in uw wezen gelegd opdat het u op al uw wegen zal leiden, want het geweten 

is in staat het goede van het kwade te onderscheiden, en het juiste van het onrechtvaardige. Met dit licht 
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zult gij niet worden misleid, noch kunt gij onwetend worden genoemd. Hoe zou de spiritualist zijn naaste 

kunnen bedriegen of zichzelf trachten te bedriegen als hij de waarheid kende? 

33 In het Tweede Tijdperk kwam een rijke jongeling tot Jezus en zei tot Hem: "Meester, ik geloof dat 

ik het koninkrijk verdien dat U belooft, want ik handel naar Uw leer." Jezus vroeg hem: "Vervult u de 

wet?" En de jongeling antwoordde: "Ja, Heer, ik vast, behandel mijn broeders goed, doe niemand kwaad 

en geef een deel van mijn bezittingen voor het onderhoud van de tempel." Toen zei Jezus tot hem: "Als je 

Mij wilt volgen, geef dan aan de armen wat je hebt en volg Mij." - Maar de jongeling bezat zoveel, dat hij 

zijn rijkdommen niet wilde opgeven en er de voorkeur aan gaf zich van de Heer af te scheiden. Hij dacht 

te vervullen en bedroog zichzelf. 

34 Hoe dikwijls heb ik u niet gezegd: beoefent actieve naastenliefde, laat deze deugd openbaar 

worden, maar draagt haar niet voor de show, want dan is zij geen onbaatzuchtige hulp meer en zult gij 

uzelf bedriegen. 

35 Discipelen, indien gij niet wilt bezwijken voor dwalingen in de praktijk van Mijn Leer, onderzoek 

dan uw handelingen met behulp van uw geweten; indien het u beschuldigt, onderzoek uzelf dan van 

onderop, zoek de dwaling en verbeter haar. Je geweten is een spiegel waarin je kunt zien of je oprecht 

bent of niet. 

36 De spiritualist zal herkend worden aan zijn daden, die, om zuiver te zijn, door het geweten 

moeten worden ingegeven. Hij die zo handelt, zal zich in zijn geest gerechtvaardigd voelen om zich Mijn 

discipel te noemen. 

37 Wie zal Mij kunnen bedriegen? - Niemand. Maar ik beoordeel je niet op wat je doet, maar op de 

intentie waarmee je het doet. Ik ben in je geweten en daarbuiten. Denkt u dat ik uw daden en hun 

bedoeling niet kan kennen? 

38 Bereid u voor op de strijd, opdat Mijn volk niet verkeerd begrepen wordt door uw slechte daden, 

want vaak zal de erkenning of niet-erkenning van Mijn Leer van u afhangen. Toch vraag ik je: Wat zal 

Mijn Woord kunnen verduisteren, daar het de Waarheid zelf is, daar het zuiverheid en volmaaktheid is? - 

Niets. Maar door je gebrek aan voldoening zou je wel eens kansen kunnen missen om je verdiensten te 

verdienen en je geest te verheffen. 

39 Indien iemand Mijn waarheid niet kent, is het omdat hij niet is gekomen om te drinken uit de 

fontein der wijsheid, die Mijn Woord is en die haar kristalheldere wateren overvloeit voor een ieder die 

dorst. 

40 De waarheid die Ik aan de "eersten" heb geopenbaard, aan de aartsvaders, de profeten en de 

rechtvaardigen, is dezelfde die Ik u heden presenteer, want Mijn Leer, die gij thans ontvangt, is de Wet 

van alle tijden. Ik leer jullie alleen de weg, zodat jullie je levensreis naar het doel kunnen voortzetten. 

41 Discipelen, hier is Mijn Woord, waarin jullie altijd Mijn waarheid zullen vinden; maar als jullie 

verkeerde of ingewikkelde interpretaties geven, als jullie Mijn Leer veranderen of er een verwarde 

voorstelling van geven aan hen die het nodig hebben, zullen jullie een slechte oogst oogsten. 

42 Wees voorzichtig met hoe jullie Mijn leer doorgeven en hoe jullie erover spreken, want jullie zijn 

verantwoordelijk voor een zeer grote erfenis. 

43 Ik ben de eigenaar van het zaad, jullie zijn de werkers, zie erop toe dat het ontkiemt, bloeit en 

vrucht draagt zoals Ik jullie heb geleerd. 

44 Maar voel je niet als knechten of slaven. Voel je vrij om lief te hebben en te werken binnen Mijn 

Werk. Ik ben het licht dat de paden verlicht, en jullie de dwalenden die het pad kiezen. 

45 Als iemand als een blinde loopt en dit licht niet ziet, als iemand traag is en het daarom niet vindt, 

als iemand van het pad afdwaalt, geef Mij dan niet de schuld, want waar jullie ook zijn, Ik spreek tot jullie 

in verschillende gedaanten. Besef dat hij die Mij wil vinden, moeite moet doen. 

46 Mijn woord komt in je hart zoals tarwe in vruchtbare grond, en wanneer je het ontvangt moet je 

het laten bloeien en vermenigvuldigen. 

47 Bestudeer dit woord, opdat gij de inhoud moogt kennen, en handel ernaar, opdat gij de waarde 

ervan moogt beseffen; en houd de kennis die gij door studie hebt verkregen niet alleen voor uzelf, maar 
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maak haar bekend aan de mensheid. Gij zult met vreugde zien, dat het door uw broeders goed 

ontvangen wordt, en gij zult hen zien ontwaken tot liefde en geloof. 

48 Na die tijd zullen de mensen tot u komen op zoek naar Mijn Leer en zonder Mijn Woord te 

hebben gehoord dat door de "spreekbuizen" is overgebracht, zullen zij weten dat Ik opnieuw ben 

gekomen en zullen zij de zekerheid hebben dat Ik in deze vorm tot de mensheid heb gesproken. 

49 Het ogenblik zal komen waarop Mijn Woord zich zal verspreiden onder alle volkeren, en Mijn 

geboden die in die tijd worden gegeven zullen leven en kracht verwerven door de eeuwen heen. Een 

ieder die zich voorbereidt zal Mijn aanwezigheid in zijn geest voelen, en uiteindelijk zal de mens Mijn wet 

gehoorzamen. De vrije wil zal door hem juist worden begrepen, en hij zal rechtvaardige werken 

verrichten in het kader van Mijn Goddelijke Wet. 

50 Opnieuw laat Ik jullie het spoor achter, zodat jullie Mij kunnen volgen. Wanneer je op zoek gaat 

naar mensen om de blijde boodschap te brengen, smeek ze dan niet om naar je te luisteren. 

Draag uw taak met waardigheid en zij die u geloven zullen degenen zijn die Ik heb uitverkoren om van 

hen Mijn discipelen te maken. - Geruchten zullen de ronde doen dat de Meester is teruggekeerd om Zijn 

nieuwe apostelen te roepen, en jullie zullen getuigen zijn van deze manifestaties, hun openbaren dat ook 

jullie zijn teruggekeerd naar de aarde, jullie die met Mij waren in de tweede Era en Mijn woord hoorden 

in Galilea en Judea. Maar als zij aan u twijfelen, zeg hun dan dat zij moeten nadenken over Mijn woorden 

en over de profetieën die aan Mijn apostelen zijn gegeven, dan zullen zij weten dat dit de waarheid is. 

51 Aan u die Mij hoort, geef Ik Mijn Woord door bemiddeling van de stemdragers; later zullen 

andere geslachten komen die alles zullen bestuderen wat Ik heb gesproken en dat in druk zal worden 

bewaard en dikke boekdelen zal vullen. 

52 Ik ben het Leven en ik beziel jullie op elk moment, maar ik moet worstelen met jullie ideeën en 

gedachten. Jullie werken brengen jullie pijn en dood, en jullie weten niet hoe Mij te zoeken om sterk te 

worden in het goede. Waarom kom je niet naar mij? Wie heeft Mij aangeroepen en niet Mijn 

Aanwezigheid gevoeld? Hoeveel ik van je hou en altijd van je gehouden heb! Nog vóór Ik u schiep, had Ik 

u in Mij lief, en vanaf het ogenblik dat gij uit Mijn Geest voortkwam, hebt gij Mijn gaven en Mijn geboden 

voor alle tijden ontvangen. 

53 De aarde waarop gij thans wandelt is niet uw eeuwig tehuis, is niet het land der belofte; daarom 

verlangt gij steeds naar een ander, hoger leven, streeft gij naar 

Volmaaktheid, want die komt u toe als een eeuwige erfenis; het is de staat van verhevenheid die uw 

geest zal bereiken na grote strijd. Wees niet tevreden met aardse goederen, want jullie weten dat jullie 

voorbestemd zijn om het volmaakte geestelijke leven te kennen, met al zijn genaden en schoonheden. 

54 Verwacht niet van uw broeders, dat zij zich door Mijn Goddelijk Werk alleen vernieuwen, zonder 

ervoor gestreden te hebben. Uw taak is te werken aan de fundamenten van een nieuwe mensheid die 

Mijn wet liefheeft en gehoorzaamt. Voor dit, is gebed je beste wapen. 

55 Ik spreek tot de geesten en de harten van alle mensen; Ik voed hen en er zal een tijd komen dat 

zij zich met Mij zullen kunnen verenigen van geest tot geest, en dan zullen er geen geheimen meer zijn 

tussen de Vader en de Zoon. Bereid u voor op de tijd dat Ik Mij niet langer bekend zal maken door het 

menselijk verstand. 

56 Schrijf Mijn Woord op voor de komende generaties en pas op dat je Mijn bevelen niet correct 

uitvoert. Ik wil niet dat Mijn nieuwe discipelen, zij die Mijn Woord alleen door de Schriften zullen kennen, 

onvolkomenheden in Mijn Leer zullen vinden als gevolg van uw gebrek aan voorbereiding. Het is Mijn Wil 

dat alle inhoud en waarheid van Mijn Werk in deze bladzijden vervat zijn. In dit boek dat Ik jullie heb 

toevertrouwd, heb Ik Mijn Woord verenigd dat in drie tijden is geopenbaard, en alles wat verborgen is 

gebleven of in mysterie is gehuld, zullen jullie begrijpen wanneer jullie je van geest tot geest verenigen 

met Mijn Goddelijkheid. 

57 Waarlijk, Ik zeg jullie, als jullie geloven dat Mijn manifestatie in deze tijd geen gebeurtenis is en 

dat met jullie verdwijning Mijn Werk zal zijn afgelopen, dan hebben jullie geen idee van de draagwijdte 
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ervan, noch hebben jullie het licht gezien van het Zesde Zegel dat alle geschapen dingen verlicht en 

verlevendigt en een nieuwe etappe markeert voor de vervolmaking van de geest. 

58 Als u de nederigheid van uw geest zou zien bij het horen van Mijn Woord, zou uw "materie" zich 

met dezelfde verenigen om één wil te vormen; maar het omhulsel van het lichaam is een hinderpaal voor 

uw geestelijke vooruitgang. Zie hierin de strijd, en daarin de noodzakelijke verdiensten voor uw 

geestelijke opgang. 

59 Wanneer je terneergedrukt bent door de beproevingen van het leven, klamp je dan aan Mij vast 

en je zult sterk zijn, en niemand zal je vrede vernietigen of je van je erfenis beroven. 

60 Ik wil u altijd brandend in uw liefde zien, opdat gij niet zijt als de graven, die slechts heet zijn 

zolang de zon haar stralen nederzendt, en tegen de avond weer koel zijn, wanneer zij zich verbergt. 

61 Wees niet alleen ontroerd als jullie Mijn Woord horen, maar heb Mij lief en heb elkaar altijd lief, 

zoals Ik jullie liefheb. 

62 In dankbare harten heb ik dit gebed gehoord: "Heer, onvermoeibaar schenkt Gij ons zovele 

weldaden." Maar ik zeg u: Ik ben jullie Vader en zie jullie nood. Hoe zou Mijn Geest niet bewogen 

moeten worden in jouw gebed? Ik heb u in de eenzaamheid van uw slaapkamer getroost en u verlicht, 

opdat uw geestelijk gebed nuttig moge zijn. 

63 Ik laat een gedenkboek na in de harten van Mijn discipelen, opdat na 1950, wanneer Mijn Woord 

niet meer door het menselijk verstand wordt gehoord, zij het zullen zijn die Mijn boodschap aan de 

mensheid brengen. 

64 Hoeveel leringen hebben jullie niet gehoord en geleerd in deze onopvallende gebedshuizen waar 

Mijn Woord zich bekend maakt, hoewel er geen riten, altaren of beelden in zijn; hier hebben jullie geen 

leegte meer gevoeld in jullie harten. 

65 Gezegend zijt gij, die met zachtmoedigheid en nederigheid naar Mij geluisterd hebt, want morgen 

zult gij de menigte verbazen met de diepe betekenis van uw woord. 

66 Discipelen, nu is voor jullie de tijd gekomen om de grootsheid en zuiverheid van Mijn Werk te 

beseffen, zodat wanneer jullie het in de toekomst verkondigen, jullie handelingen in overeenstemming 

zullen zijn met Mijn Onderricht. 

67 Een menigte nadert dit volk; weest dus uitgerust; ik wil niet, dat zij u met oneerlijke activiteiten 

verrassen, want zij zullen zeggen: "Zijn dit de nieuwe discipelen van den Heer?" 

68 Nadat ik zoveel tot u gesproken heb, wil ik niet dat zij uw graanschuur leeg van goede werken 

vinden. 

69 Morgen zullen jullie worden ondervraagd en op de proef gesteld door mannen die jullie willen 

zien verzwakken om jullie te beschuldigen en mijn waarheid te ontkennen. 

70 Verwacht niet dat Mijn Woord, geschreven in boeken alleen, het wonder zal verrichten van de 

bekering van de mensheid; het is nodig dat grote soldaten van Mijn Zaak opstaan om Mijn Waarheid te 

bezegelen en te bevestigen met hun geloof, moed en liefde als wapens. 

71 Het zal niet nodig zijn te vragen of de weg vrij is of niet, noch zullen jullie op zoek moeten gaan 

naar de menigte, want Ik zal het op Mij nemen de behoeftigen op jullie pad te plaatsen. 

72 Het is noodzakelijk dat er onder de mensheid mensen opstaan die de grootheid van Mijn Wet 

erkennen en ervoor zorgen dat zij wordt erkend. 

73 Jullie die Mij in deze tijd gehoord hebben - wees groot door nederigheid, door Mijn Woord, door 

jullie deugdzaamheid en goede vervulling van Mijn Wet! Maar denk niet dat jullie de grootste van de 

mensheid zullen zijn omdat jullie naar Mij geluisterd hebben. Hoevelen die zich afzijdig houden van Mijn 

leer, op de dag dat zij u horen, zal uw getuigenis voldoende zijn om grotere werken te volbrengen dan gij. 

Gij zult u daarover zeer verheugen, want deze werken zullen de vrucht zijn van uw vervulling. 

74 Nu versterk Ik u en sluit de wonden die de mensheid u heeft toegebracht, zodat u over het 

nodige staal zult beschikken wanneer de strijd begint. 
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75 Wees u ervan bewust dat het licht van het Zesde Zegel u verlicht, de Zesde Kandelaar verlicht de 

mensheid; maar hoewel allen door dit licht worden verlicht, worden sommigen zich ervan bewust dat zij 

in een zinvolle tijd leven, terwijl anderen alle leringen ongehoord voorbij laten gaan. 

76 Waarom, als u allen gelijk geschapen bent, bezit u dan niet allen geloof? - Vanwege je vrije wil en 

de verschillende ontwikkeling van je geest. Daarom, terwijl sommigen hopen dat een hoger licht en een 

hogere macht hen zal leiden, vertrouwen anderen op wat zij geloven dat hun eigen krachten zijn, en 

wanneer zij die missen, voelen zij zich verloren. 

77 Lang geleden is jullie geest uit mij voortgekomen; niettemin zijn niet allen op dezelfde wijze 

voortgegaan op de geestelijke weg van ontwikkeling. 

78 Alle lotsbestemmingen zijn verschillend, ook al brengen ze je naar hetzelfde doel. Aan sommigen 

zijn deze beproevingen voorbehouden, aan anderen die. Het ene schepsel gaat door het ene pad, het 

andere volgt een ander. Jullie zijn niet allemaal op hetzelfde moment ontstaan, en jullie zullen ook niet 

allemaal op hetzelfde moment terugkeren. Sommigen lopen voorop, anderen erachter, maar het doel 

wacht op jullie allemaal. Niemand weet wie er dicht bij is of wie er ver van afdwaalt, want jullie zijn nog 

te klein om deze kennis te bezitten; jullie zijn mensen en jullie ijdelheid zou jullie ondergang worden. 

79 De Vader zegt u allen volhardend te zijn, en tot hen die geloof hebben, zegt Hij de weg te 

verlichten van hen die in duisternis wandelen. 

80 Denk eens goed na over uw levensloop, en u zult zien dat u nu eens krachtig, dan weer traag hebt 

gewandeld; op andere momenten bent u gevallen en daarna weer opgestaan, totdat u er eindelijk in 

geslaagd bent een vastere en stevigere stap te zetten. 

81 Ik alleen ken uw ontwikkeling, hoewel ik u moet zeggen dat de werkelijk superieure geest kennis 

heeft van zijn vooruitgang zonder verwaand te zijn. 

82 Door de gave van de intuïtie kunt u weten of uw gang overdreven traag is, of dat u in een 

adembenemend tempo loopt, of u bent gestopt, of dat u, naar uw mening, vaste voet hebt gekregen. 

83 Door uw geweten kunt gij weten of de weg, waarop gij wandelt, geoorloofd is, dan wel of gij dien 

hebt gemist. 

84 Om een weldadig spoor van uw doortocht door de wereld na te laten aan hen die na u komen, is 

het nodig dat u Mijn Wet vervult; daarmee zult u grote werken nalaten en uw nagedachtenis en 

voorbeeld zullen onuitwisbaar zijn. 

85 Discipelen, ik ben de leeuwerik onder wiens vleugels jullie leven als jonge vogels. Ik zeg jullie ook 

dat het Zesde Zegel het enige is dat open is en jullie in deze tijd verlicht. 

86 Besef dat velen van Mijn werkers, die de eerste discipelen van het Spiritualisme waren, in de 

grote dwaling zijn vervallen te geloven dat de zegels plaatsen van samenkomst zijn, dat de zegels in dit 

volk zijn losgemaakt, en dat zij hun eigenaars zijn. 

87 Ik laat hen onophoudelijk Mijn gerechtigheid voelen, want zij zijn in deze tijd als eerstgeborenen 

die Ik geroepen en uitgenodigd heb aan Mijn tafel, aan wie Ik Mijn woord van liefde had voorbehouden. 

Zij lopen door de straten van de wereld en dragen hun gaven en opdrachten met zich mee, zonder te 

willen weten wat zij met zich meedragen. Zij denken dat zij Mijn wet vervullen en zij veroordelen hun 

broeders. 

88 zij weten niet waarheen zij gaan, noch vermoeden zij de grootheid van Mijn Werk, en toen Ik hen 

riep om Mij te horen boven het menselijk verstand uit, en Ik hun vroeg: geloven jullie in Mijn 

Aanwezigheid in deze vorm? velen van hen verloochenden Mij. 

89 Ik heb tot hen gezegd: "Toont Mij uw scharen volgelingen, noemt Mij de wonderen op die gij 

verricht hebt, doch zij hebben Mij slechts weinig vrucht getoond. Ik heb hen gewezen op de grote 

menigten die samenkomen waar Mijn Woord wordt gehoord, op de ontelbare getuigenissen van Mijn 

macht, en Ik heb hen eraan herinnerd: "Aan zijn vruchten herkent men de boom." - Dit is het zesde zegel, 

onder wiens licht u allen Mij moet volgen. Vandaag verlicht de Zesde Kandelaar, die het Goddelijke 

Woord is, u. 
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90 Ziet, onder Mijn volk zijn de kinderen der twijfel naast de kinderen des geloofs, zij die Mij 

verloochenen en zij die Mij volgen: Sommigen neigen naar materialisme, en anderen streven naar 

spiritualiteit. Dit is de hoofdoorzaak van uw strijd in deze tijd. 

91 Maar Mijn leer is helder als het licht van de dag. 

92 Het Lam Gods heeft de zegels losgemaakt, en dit alleen zal in staat zijn ze opnieuw te verzegelen. 

93 Het Nieuwe Jeruzalem is niet in dit volk, noch in enig ander volk; deze stad is geestelijk, ook al zult 

gij haar vanaf heden kunnen bewonen. 

94 Het is niet Elia die de zegels heeft losgemaakt; hij was de voorloper, zodat het zesde zegel te 

zijner tijd zou worden losgemaakt en geopenbaard. Elia vertegenwoordigt het Zesde Zegel, en zijn 

opdracht is een zeer hoge; hij openbaarde u dat een nieuwe tijd van openbaring voor u was 

aangebroken. 

95 De zeven gemeenten van Asia, die heiligdommen waren waar de stem van Mijn apostelen 

weerklonk als boodschap aan alle geslachten der volkeren, zijn een prachtig beeld van het Boek der 

Zeven Zegelen. 

96 Roque Rojas kwam in de wereld met de zending het eerste communicatieorgaan te zijn waardoor 

Elias de eerste werkers van het Derde Tijdperk opriep, en onder hen die als eersten opdrachten 

ontvingen ontstond een maagd met de nodige spiritualiteit en toewijding opdat in haar het wonder van 

Mijn manifestatie door de menselijke geest zou kunnen geschieden. Sindsdien, en door deze 

bemiddeling, heeft Mijn Woord de periode van deze manifestatie aangegeven, die begon met de 

manifestatie van Elias, en die zal duren van 1866 tot 1950. 

97 Vele organen van verstand zijn bereid, opdat gij Mijn onuitputtelijk Woord zoudt bezitten, dat de 

bron is van wijsheid en openbaringen tot het laatste ogenblik van Mijn manifestatie. 

98 Later zal de tijd van vergeestelijking komen, en hoewel jullie Mijn Woord niet meer zullen horen, 

zullen jullie Mij dichter bij jullie voelen. 

99 Ongeacht de goede voorbereiding van sommigen en de slechte voorbereiding van anderen, zal Ik 

blijven neerdalen om Mijzelf bekend te maken. Omwille van de goede bedoelingen van sommigen en het 

gebrek aan voorbereiding van anderen, zal Mijn Geest in deze vorm aanwezig zijn tot 1950, want niets zal 

kunnen verhinderen dat Mijn Wil wordt volbracht. 

100 Maar zij die aan dit voedsel iets vreemds toevoegen en de scharen water te drinken geven dat 

niet kristalhelder en zuiver is, zullen aan Mij verantwoording moeten afleggen. 

101 Het is Mijn wil dat jullie terugkeren naar de plaatsen waar jullie gefaald hebben om een taak uit 

te voeren. 

102 De paden zijn geplaveid, de velden wachten op het zaad. Maak u gereed en laat het uur van uw 

strijd komen. Dan zullen jullie elkaar omhelzen als broeders, dan zullen jullie op weg gaan en Mijn Wil in 

jullie laten geschieden. 

103 Vergeet niet dat Mijn werk zuiver is en gij zult het liefhebben tot het einde. 

104 Je moet op je levensweg actieve naastenliefde beoefenen; dat is je taak. Je hebt vele spirituele 

gaven om onbaatzuchtig te helpen op verschillende manieren. Als jullie weten hoe jullie je moeten 

voorbereiden, zullen jullie bereiken wat jullie onmogelijk noemen. 

105 De liefdesactiviteit die je met een muntstuk verricht - hoewel het ook een liefdesactiviteit is - zal 

niettemin de minder verheven activiteit zijn. 

106 Liefde, vergeving en vrede moeten jullie brengen in de harten van jullie broeders. 

107 Ik wil geen Farizeeërs en hypocrieten meer beschermd in Mijn wet. Ik wil discipelen die de pijn 

van hun medemens voelen. Allen die berouw tonen zal ik vergeven, welke sekte of godsdienst zij ook 

aanhangen, en ik zal hun het ware pad duidelijk maken. 

108 Gezegend zijn zij die Mijn leer brengen in vreemde landen, want Mijn wet en Mijn 

beschermengelen zullen hen beschermen. Ik heb jullie gezegd dat door één van Mijn kinderen die is 

toegerust, een uitgestrekt gebied kan worden gered. Maak u deze genade waardig, en Ik zal u vele 

dingen schenken. 
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109 Ik spreek tot jullie op vele manieren, zodat mijn woord jullie sterkt en jullie niet zwak worden 

wanneer jullie het geloof het meest nodig hebben. 

110 Hebt elkander lief als gij samen zijt, hebt elkander lief als gij ver van elkander zijt, en de zegen van 

de Vader zal nederdalen op deze broederschap. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 11  
1 Mensheid, zoek uw zaligheid in de liefde van uw hemelse Vader, want waarlijk ik zeg u, de 

vereniging met God zal u de zaligheid in uw geest doen gevoelen. 

2 Wanneer de mens het spirituele pad betreedt, zal hij eindelijk de weg naar gelukzaligheid 

gevonden hebben. Discipelen, grijp het wonder dat je het Koninkrijk der Hemelen in je geest kunt 

hebben en voelen! 

3 Nogmaals, Ik geef jullie lessen door het onderricht van de Liefde, want hoewel jullie bezig zijn de 

lessen van het leven te leren, dat voor jullie een school is, hebben jullie nog niet alles doorgrond wat het 

jullie op je weg openbaart. 

4 O Mijn geliefde kinderen, jullie die weeklagen als verloren schapen en met bange stem roepen 

om jullie Herder! Als je je ogen sluit voor de werkelijkheid om je heen, dan denk je uiteindelijk dat Ik de 

oorzaak ben van al je ellende op aarde; anderen geloven dat Ik onverschillig ben voor hun wel en wee. 

5 Hoe ondankbaar zijt gij als gij zo over uw Vader denkt en hoe onrechtvaardig oordeelt gij over 

Mijn volmaakte gerechtigheid! 

6 Denk je dat ik je niet hoor als je zegt dat je je alleen voedt met bitterheid, dat de wereld waarin je 

leeft een wereld zonder geluk is en dat het leven dat je leidt geen bestaansreden heeft? 

7 Jullie voelen Mij alleen wanneer jullie denken dat Ik jullie kastijd, dat Ik jullie geen genade schenk, 

en jullie vergeten de tederheid en de goedheid van jullie Vader; jullie klagen over jullie leven in plaats 

van Zijn weldaden te zegenen. 

8 Dat komt omdat je je ogen sluit voor de waarheid en alleen maar lijden en tranen ziet in je 

omgeving, en in wanhoop vervalt omdat je gelooft dat alles zonder beloning zal blijven. 

9 Hoe anders zou uw leven zijn als in plaats van deze opstandigheid, dit gebrek aan begrip, uw 

eerste gedachte elke dag was uw Vader te zegenen, en uw eerste woorden die van dankzegging waren 

voor zovele weldaden die Zijn liefde u schenkt! Maar jullie zijn niet meer in staat deze deugden te voelen, 

omdat het vlees jullie geest heeft verstoord en jullie Mijn Leer hebben vergeten; daarom spreek Ik tot 

jullie over deze gewaarwordingen die jullie uit je hart hebben verbannen. 

10 Het lot heeft de genade die God erin gelegd heeft. Het lot van de mensen is vol van goddelijke 

goedheid. 

11 Vaak vind je die goedheid niet omdat je niet weet hoe je ernaar moet zoeken. 

12 Als gij voor uzelf een harde en bittere weg baant binnen de bestemming die Ik voor elke geest 

heb bepaald, dan wil Ik die verzachten, maar nooit de bitterheid ervan vergroten. 

13 Mensen hebben elkaar nodig in de wereld, niemand is te veel en niemand is te weinig. Alle levens 

zijn voor elkaar nodig voor de aanvulling en harmonie van hun bestaan. 

14 De armen hebben de rijken nodig en de laatsten die. De slechten hebben behoefte aan de 

goeden, en de laatsten aan de eersten. De onwetenden hebben behoefte aan de wetenden, en de 

wetenden aan de onwetenden. De kleintjes hebben de ouderen nodig, en de ouderen hebben de 

kinderen nodig. 

15 Ieder van u is door de wijsheid Gods in deze wereld geplaatst op zijn plaats en dicht bij degene bij 

wie hij moet zijn. Aan ieder wordt de kring toegewezen waarin hij moet leven, en waarin zich 

geïncarneerde en gedesincarneerde geesten bevinden met wie hij moet samenleven. 

16 Zo zullen jullie, ieder op zijn eigen manier, geleidelijk al diegenen ontmoeten wier taak het is jullie 

de liefde bij te brengen die jullie verheft; van anderen zullen jullie de pijn ondergaan die jullie zuivert. 

Sommigen zullen u leed brengen omdat u het nodig hebt, terwijl anderen u hun liefde zullen geven om 

uw bitterheid te compenseren; maar allen hebben een boodschap voor u, een les die u moet begrijpen 

en waarvan u gebruik moet maken. 

17 Ik zeg jullie nogmaals dat jullie de boodschap die ieder wezen voor jullie inhoudt niet hebben 

herkend, hoewel jullie Mijn onderricht volgen. 



U 11 

81 

18 Zoek in elk van uw broeders zowel de goede kant, die hij u aanbiedt om van hem te leren, als de 

slechte kant, opdat gij hem kunt helpen zich te verheffen; zo zult gij met wederzijdse bijstand het 

levenspad bewandelen. 

19 Stop voor een moment en denk na, want je hebt veel laten passeren dat je goed zou kunnen 

doen. Laat deze kansen niet voorbijgaan, want het zijn lessen die je laat gaan. 

20 Ieder mens is een les, een verwachting van liefde of van liefdeloosheid, die jullie uiteindelijk zijn 

zoete of bittere waarheid zal geven; en zo zullen jullie van les tot les gaan, nu eens lerend, dan weer 

onderwijzend, want jullie moeten ook aan jullie broeders de boodschap overbrengen die jullie naar de 

aarde hebben gebracht. 

21 In waarheid, ik zeg u dat als de mensheid deze leringen zou begrijpen, zij op aarde niet zo zou 

wenen. 

22 Vergeet niet dat elke geïncarneerde en gedesincarneerde geest* die in welke vorm dan ook je 

levenspad kruist, je zal helpen bij je bestemming. 
* geïncarneerde geest: verblijft nog in zijn vleselijk lichaam; gedesincarneerde geest: verblijft niet langer in zijn 

stoffelijk lichaam. 

23 Hoeveel Geesten van Licht heb Ik voor jullie naar de wereld gezonden, en jullie hebben niet 

stilgestaan om Mijn liefde voor jullie te zegenen! 

24 Aan vele geesten die Ik tot jullie zond, schonken jullie geen aandacht, zonder te beseffen dat zij 

deel uitmaakten van jullie lot, maar omdat jullie niet begrepen hoe jullie ze moesten ontvangen, bleven 

jullie met lege handen achter en vergoten later tranen van spijt. 

25 Mensheid, uw bestemming is om in harmonie te zijn met alles wat geschapen is. Deze harmonie, 

waarover ik tot u spreek, is de grootste van alle wetten, want daarin vindt gij de volmaakte gemeenschap 

met God en zijn werken. 

26 Bestudeer de geesten die u omringen en hen die uw levenspad kruisen, zodat u hun deugden 

kunt waarderen, de boodschap die zij u brengen in u kunt opnemen, of hun kunt geven wat zij van u 

moeten ontvangen. 

27 Waarom hebt gij uw naasten veracht, die het lot op uw pad heeft gebracht? Je hebt de deur van 

je hart voor hen gesloten zonder te weten welke les zij je brachten. 

28 Dikwijls hebt gij juist diegene weggehouden, die een boodschap van vrede en troost tot uw geest 

bracht, en dan klaagt gij, wanneer gij het zijt, die hun beker met bitterheid hebt gevuld. 

29 Het leven brengt onverwachte veranderingen en verrassingen met zich mee, en wat zul je doen 

als je morgen verlangend moet zoeken naar degene die je vandaag hooghartig hebt afgewezen? 

30 Bedenk dat het mogelijk is dat je morgen vol verlangen degene zult moeten zoeken die vandaag 

verworpen en veracht is, maar dat het vaak al te laat zal zijn. 

31 Als jullie kinderen zijn, begrijp en waardeer de goedheid van jullie ouders. Als jullie ouders zijn, 

heb dan begrip voor jullie kinderen. Indien gij echtgenoten zijt, leert elkander kennen en bemint 

elkander; maar indien gij dit nog niet zijt en wacht op hem die uw lot zal vervoegen, maakt u dan gereed 

om hem te ontvangen, om hem te begrijpen. 

32 Schep niet nog meer bitterheid voor uzelf door dwalingen en lichtzinnigheden, en aangezien u 

niet hebt leren lezen in het boek des levens, lees dan tenminste in de geestelijke edelmoedigheid van 

hen die u direct omringen. 

33 Mensheid, versta Mijn Woord, leer van Mij en zie hoe Ik niemand van hen die tot Mij naderen van 

Mij afwijs, want Ik weet dat jullie allen Mijn kinderen zijn, dat jullie allen behoefte aan Mij hebben. 

34 Leert deze leer, opdat gij zult begrijpen, dat gij meesters zult worden; maar leert eerst broeders 

te zijn. 

35 U allen moet beseffen dat het uw lot is de grote lessen van het leven te leren; want alleen zo zult 

u de top van uw volmaaktheid bereiken, alleen zo zult u groot worden. Anders zult gij altijd 

ontevredenheid, klachten en onbegrip, lastering en verwijten aan uwen Heer in u dragen. 
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36 Laat Mijn leringen je raadgever zijn op je pad, en je zult een kracht in je voelen die je nooit zal 

laten wanhopen, en die je stap voor stap zal leiden naar de hoogste top van begrip. 

37 Troost hen die je ziet wenen. God heeft je naar hen geleid, want daar is je taak. 

38 Begrijpt Mijn Leer, opdat gij in uw leven niet nog meer dwalingen begaat; want iedere belediging 

die gij uw broeders aandoet, hetzij door woorden, hetzij door werken, zal een onuitwisbare herinnering 

in uw geweten zijn, die u onverzoenlijk zal verwijten. 

39 Ik zeg u nogmaals dat u allen nodig bent opdat het goddelijk plan zal worden vervuld en er een 

einde komt aan de zo grote geestelijke ellende onder de mensen. 

40 Zolang egoïsme bestaat, zal pijn ook bestaan. Verander je onverschilligheid, je egoïsme en je 

minachting in liefde, in mededogen, en je zult zien hoe snel er vrede tot je zal komen. 

41 Denk diep na over al Mijn lessen! 

42 Ken jullie zelf! Ik heb het bestaan van de mensen van alle tijden overwogen, en weet wat de 

oorzaak is geweest van al hun pijn en ongeluk. 

43 Vanaf de eerste tijden heb ik mensen hun leven zien nemen uit afgunst, uit materialisme, uit 

honger naar macht; zij hebben altijd hun geest verwaarloosd, in de overtuiging dat zij slechts materie 

waren, en toen het uur kwam om de menselijke gedaante op aarde te verlaten, was alles wat zij in hun 

stoffelijk leven hadden geschapen, zonder enige gelukzaligheid voor de geest te oogsten; want zij 

zochten er niet naar, dachten er niet aan, bekommerden zich niet om de deugden van de geest, noch om 

kennis. Zij waren tevreden te leven zonder de weg te zoeken die hen naar God zou leiden. 

44 Zolang gij, die het leven niet liefhebt omdat gij het wreed noemt, het belang van het geweten in 

de mens niet erkent en u er niet door laat leiden, zult gij niets van ware waarde vinden. 

45 Het is het geweten dat de geest verheft tot een hoger leven boven de materie en haar 

hartstochten. Spiritualisatie zal u de grote liefde van God doen voelen als u erin slaagt deze in daden om 

te zetten. Dan zul je de zin van het leven begrijpen, je zult de schoonheid ervan zien, en je zult de 

wijsheid ervan ontdekken. Dan zul je weten waarom ik het leven heb genoemd. 

46 Wie zal het wagen deze leer te verwerpen, zeggende dat zij niet waar is, nadat hij haar heeft 

leren kennen en begrijpen? 

47 Wanneer je begrijpt dat je ware waarde in je geweten ligt, zul je leven in harmonie met alles wat 

door je Vader geschapen is. 

48 Dan zal het geweten het arme mensenleven verfraaien; maar voor het zover is, moet de mens 

zich afkeren van alle hartstochten die hem van God scheiden om de weg van gerechtigheid en wijsheid te 

volgen. Dan zal voor u het ware leven beginnen, het leven dat gij thans onverschillig beschouwt, omdat 

gij niet weet wat gij veracht en geen voorstelling hebt van zijn volmaaktheid. 

49 Mensheid, gij zijt door de eeuwen heen geestelijk inert gebleven, omdat gij hebt geloofd dat waar 

geluk en ware vrede tot het menselijk bestaan behoren, zonder te begrijpen dat zij deel zijn van het 

Geestelijk Leven, dat het ware leven is. 

50 Zoek hen die u liefhebben en hen die u verafschuwen; heb het leven lief dat u wreed hebt 

genoemd, zonder te weten dat het als een open boek vol wijsheid voor u is. Laat u raken door de 

vreugden en het lijden van anderen. Zie in ieder mens een Meester en voel uzelf als een levend symbool 

van het goede, niet van het kwade, want overeenkomstig uw werken in het leven zal het symbool zijn dat 

u belichaamt. 

51 De mensen hebben zich de hel voorgesteld als een plaats van eeuwige kwelling, waar naar hun 

mening allen heen zullen gaan die Mijn geboden hebben overtreden. En zoals zij deze hel schiepen voor 

de zware overtredingen, zo bedachten zij een andere plaats voor de minder zware overtredingen, en 

evenzo een andere voor hen die noch goed noch kwaad hebben gedaan. 

52 Hij, die zegt, dat men in het hiernamaals noch zich verblijdt, noch lijdt, spreekt niet de waarheid; 

niemand is zonder lijden, noch zonder vreugde. Lijden en vreugden zullen altijd vermengd zijn, zolang de 

geest niet de hoogste vrede bereikt. 
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53 Luister, Mijn kinderen: de hel is in de geïncarneerden en de gedesincarneerden, in de bewoners 

van deze wereld en van de "geestelijke vallei"; de hel is het symbool van zwaar lijden, van 

verschrikkelijke wroeging, van wanhoop, van pijn, en van de bitterheid van hen die zwaar gezondigd 

hebben. Maar van deze gevolgen zullen zij zich bevrijden door de ontwikkeling van hun geest tot liefde. 

54 De hemel daarentegen, die het symbool is van waar geluk en vrede, is voor hen die zich hebben 

afgewend van de hartstochten van de wereld om in gemeenschap met God te leven. 

55 Raadpleeg uw geweten en u zult weten of u in de hel leeft, of u boete doet voor uw 

overtredingen, of dat u doordrongen bent van de vrede van de hemel. 

56 Wat de mensen hemel of hel noemen, zijn geen bepaalde plaatsen; het is de essentie van uw 

werken die uw geest oogst wanneer hij de "geestelijke vallei" bereikt. Ieder beleeft zijn hel, bewoont zijn 

wereld van boetedoening, of geniet van de gelukzaligheid die verheffing en harmonie met de Goddelijke 

Geest geeft. 

57 Ik ben jullie Vader, en jullie zijn Mijn zeer geliefde kinderen. Kom, stijg uit boven alle geschapen 

dingen, en kom tot Mij. 

58 Geliefde discipelen, deze tijden zijn tijden van oordeel voor de mensheid. De termijn is verstreken 

voor u om te beginnen met het betalen van uw schulden. U bent nu de oogst aan het verzamelen van de 

vroegere zaaiingen, het resultaat of de gevolgen van uw werken. 

59 De mens heeft een tijd om zijn werk te doen en een andere om zich te verantwoorden voor wat 

hij gedaan heeft; dit laatste is de tijd waarin gij leeft. Dit is waarom jullie allemaal lijden en wenen. Zoals 

gij een tijd hebt om te zaaien en een andere om te oogsten, zo heeft God ook een tijd, die Hij u schonk 

om Zijn wet te vervullen, en een andere om Zijn gerechtigheid te openbaren. 

60 U leeft nu in de tijd van het Goddelijke oordeel. De pijn doet wenen, de mensheid reinigt zich in 

haar eigen tranen, want niemand wordt gespaard voor de verzoening (van zijn schuld). 

61 Dit zijn tijden van gerechtigheid, waarin gij u moet bezinnen op uw lot, opdat gij door bezinning 

en vergeestelijking de stem van het geweten moogt horen, die noch misleidt noch bedriegt, maar u leidt 

op het pad van vrede. 

62 Het moeilijkste voor de geest is vergeestelijking via de materie; het moeilijkste voor de mens is 

zichzelf in essentie te kennen. Laat je leven niet verloren gaan; leer alle lessen ervan. Uw taak is wijsheid 

te verwerven, de mensen rondom u te onderrichten en uzelf te vervolmaken in de geest. 

63 Mijn volk, als jullie weten dat jullie spirituele bestemming groot is, ga dan de weg van de liefde en 

ontsteek je licht van geloof aan de goddelijke vlam van Mijn wijsheid. 

64 Kom tot Mij, mensheid, Ik ben de Hoop, Ik ben de beloofde Trooster die jullie Zijn boodschap van 

vrede brengt in deze tijd van chaos. Omdat jullie veel hebben geweend en geleden, stromen Mijn troost 

en Mijn liefde in jullie als een fontein van barmhartigheid. 

65 Waarlijk, Ik zeg u dat gij dikwijls Mijn wet hebt overtreden, maar het is evenzeer waar dat gij u 

zult zuiveren in Mijn liefde. Wat zouden jullie doen als ik op dit moment, in plaats van jullie te troosten, 

alleen als rechter tot jullie zou komen? 

66 Ik ben de Meester van liefde die jullie komt helpen met jullie kruis. Ik ben je reisgezel die je 

stappen leidt en je bijstaat in je eenzaamheid en bitterheid. Ik ben de goede vriend waar je op hebt 

gewacht. Ik ben het voedsel dat je geest nodig heeft, want Mijn liefde is het voedsel dat je leven geeft. 

67 Te allen tijde hebben jullie Mij nodig gehad, maar het meest in deze tijden waarin de mensheid 

de beker van pijn aan het leegdrinken is. Daarom ben ik bij jullie, want ik ben jullie redder. - U weent, en 

ik zegen uw wenen, want de tranen van zondaars zijn de gezegende dauw waarmee harten bevrucht 

worden. 

68 Uw geest heeft zich uit de materie verwijderd om Mijn woord in de geestelijke wereld te horen 

en heeft zonder woorden tot Mij gesproken. 

69 De meer ontwikkelde geest weet, dat het menselijk woord de uitdrukking van het geestelijk 

denken verarmt en vermindert; daarom laat hij de stoffelijke lippen zwijgen, om op te staan en in de taal, 

die God alleen kent, het geheim uit te drukken, dat hij in het diepste van zijn wezen verborgen draagt. 
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70 Zet je pijn opzij, stijg boven je tranen uit en blijf naar Mij luisteren. Erken dat de Derde Tijd voor 

de mensheid is aangebroken, en voel de verantwoordelijkheid om je voor te bereiden. Je bekent tot Mij 

en verheft je geest. Ik hoor uw gebed en schenk u Mijn genade en Mijn vergeving. 

71 Jullie loven Mij met geestelijke liederen wanneer jullie Mij zien neerdalen van de "berghoogte" 

naar jullie huis en wanneer jullie Mijn woord horen beeft jullie geest en zeggen jullie tot Mij: "Heer, wij 

weten dat U bij ons bent". - Maar niet allen hebben Mijn komst bespeurd en het is nodig dat Mijn 

woorden en Mijn bewijzen voortdurend worden herhaald om tot jullie bewustzijn te brengen dat Ik eens 

te meer tot de mensen ben gekomen. Ik heb in de mens een huis gezocht, een tempel om in te wonen, 

en Ik heb het nog niet gevonden; maar Ik zal niet ophouden de rotsen te polijsten totdat Ik ze veranderd 

heb in harten die Mijn aanwezigheid voelen, en daarmee Mijn gerechtigheid en Mijn liefde. 

72 Als u het gevoel hebt dat u in een woestijn van onbegrip dwaalt, wees dan moedig en ga vooruit. 

Maar als Ik jullie volgens Mijn Wil door woestijnen en bergen laat trekken om de blijde boodschap naar 

andere landen te brengen, ga dan aan het werk, want als jullie water tekort komen, zal Ik het uit de 

rotsen laten stromen om jullie dorst te lessen, en als jullie kracht tekort komen voor de lange reis, zal Ik 

jullie verkwikken. 

73 Het werk dat ik je toevertrouw is delicaat. Laat geen snode handen deze schat stelen om later te 

zeggen dat het de vrucht is van hun inspiratie, en daarmee zichzelf te verheffen en de argeloze te 

vernederen. 

74 Wanneer gij tot Mij zult komen, zal Ik u vragen en rekenschap vragen van alles wat Ik u gegeven 

heb; maar velen uwer zullen tot Mij zeggen: "Heer, ik heb mijn erfenis verloren." Dan zal Ik u opdragen 

het te zoeken en gij zult niet tot Mij terugkeren voordat gij het hebt teruggevonden en aan al Mijn 

geboden hebt voldaan. - Als Ik niet op deze wijze tot u zou spreken, zoudt gij in slaap vallen en uzelf niet 

kunnen redden. 

75 De essentie van Mijn woord dat je vandaag bewaart, zal morgen van je lippen vloeien in woorden 

van wijsheid ten bate van de mensheid. Als u volhardt op deze weg, zult u daarin gezonde en heilzame 

vreugden vinden die uw geest zullen voeden. 

76 Heb vertrouwen in de grootheid van het mosterdzaadje, en je zult grote wonderen zien 

gebeuren. Vandaag, evenals in de tweede Era, zeg Ik u: Beveel een "berg" van plaats te veranderen, en 

gij zult gehoorzaamd worden; breng een halt aan het woeden der elementen, en gij zult het 

verwezenlijkt zien worden; zeg een zieke in Mijn naam dat hij gezond wordt, en hij zal zich van de ziekte 

bevrijd zien. Maar wanneer u een wonder wordt geschonken, wees dan niet onverschillig; bespeur en 

waardeer de Goddelijke werking in uw geest. 

77 Vele rampen zullen de mensheid overkomen; de natuur zal omwaaien, de elementen zullen hun 

banden verbreken: Vuur zal gehele landen verwoesten, het water van de beken zal buiten zijn oevers 

treden, de zeeën zullen veranderingen ondergaan; er zullen gebieden zijn die onder het water bedolven 

zijn, en er zullen nieuwe landen verschijnen. Vele schepselen zullen hun leven verliezen, en zelfs zij die 

lager zijn dan de mens zullen omkomen. Alles zal in beroering en verwarring zijn, en als jullie je nu niet 

voorbereiden, zullen jullie zwak zijn in de beproevingen en niet in staat zijn anderen kracht te geven, en 

zo zullen jullie geen goed voorbeeld kunnen nalaten aan de komende geslachten, die zich met Mij 

moeten verenigen van geest tot geest. Als jullie hun weg niet effenen, zullen zij Mij zoeken op de weg 

van de wetenschap en niet op de weg van de vergeestelijking, en dat is niet Mijn wil. 

78 Na het jaar 1950 zult u het begin van deze grote beproevingen meemaken. Kijk en bid. Ken Mij, 

mensen. Handel naar Mijn Woord, dat alle deugden omvat, en wees gered. Voorwaar, Ik zeg u: wie naar 

Mijn woord luistert en ernaar handelt, zal gered worden en het eeuwige leven binnengaan. De tempel 

waarvan Ik tot Mijn discipelen zei dat Ik hem in drie dagen zou oprichten, is de tempel die Ik vandaag in 

jullie geest bouw. Deze tempel is onverwoestbaar; Ik heb zijn fundamenten aan uw vaderen 

toevertrouwd, en zijn voltooiing zal door uw kinderen worden beleefd. 

79 Laat niemand deze tempel ontheiligen, noch afgoderij, hebzucht, egoïsme of huichelarij toelaten, 

want duisternis en wroeging zullen de enige beloning zijn die zij zullen verkrijgen. Maar als je angstvallig 
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waakt over dit innerlijke heiligdom dat je in je geest draagt en dat de woning is waarin je Vader wil 

wonen, zul je karavanen van mannen, vrouwen en kinderen van heinde en verre zien komen, die aan de 

poorten van deze woning zullen kloppen in verlangen naar geestelijke hulp. 

80 Velen zullen als wolven komen en trachten u te slim af te zijn; maar gezien de oprechtheid en 

waarachtigheid van uw eredienst en ook van uw werken, zullen zij in makke schapen veranderen. 

81 Denk na en laat Mij u ondervragen in de stilte van uw slaapkamer; deze vragen zullen dezelfde 

zijn die de mensen u zullen stellen en Ik wil dat gij u van nu af aan voorbereidt om hun het schuldige 

antwoord te geven. 

82 En toen Ik u Mijn Leer en Mijn Geboden gaf, vervulde Ik u met kracht, opdat gij zoudt strijden 

zonder te verslappen. Geliefde kinderen, het is voor jullie niet mogelijk om de hoogte van de berg te 

bereiken met het gewicht van jullie kruis, zonder eerst de weg van het lijden af te leggen.* 
* Een verwijzing naar het einde van Jezus' leven: voordat Hij de hoogte van Golgotha bereikte, waar Hij 

gekruisigd werd, moest Hij Zijn kruis door de straten van Jeruzalem dragen. 

83 Wanneer zal op aarde de man verschijnen die al Mijn leringen zal vervullen, zoals Mijn Wet 

vereist: de man van grote en lichtende geest, van hoge gevoelens en heldere intelligentie? 

84 Als u denkt dat het woord "mens" een schepsel betekent - zwak, klein, en gedoemd om eeuwig 

door het kwaad te worden meegesleept - dan vergist u zich schromelijk. De mensen hadden hun 

materiële en geestelijke smeltkroes van lijden, opdat de vrucht van hun strijd, ervaring en evolutie zou 

zijn dat zij ware mensen zouden worden. Denk je dat jouw zaad niet in staat is om zulke vruchten voort 

te brengen? Israël, twijfel niet aan mijn woord. Gedenk, dat Ik Abraham en Jakob beloofd heb, dat hun 

zaad een zegen en een troost zou zijn voor alle volken der aarde. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 12  
1 Wees gezegend op deze morgen van heilig gedenken, waarop het volk de nagedachtenis van de 

Messias eert. 

2 Ik breng jullie niet alleen hoop, maar mooie realiteiten. 

3 De storm van lijden die u in uw leven doorstaat zal van korte duur zijn; dit alles zal voorbijgaan en 

u zult ophouden te wenen en te lijden. 

4 Het bestaan van een mens op aarde is slechts een ogenblik in de eeuwigheid, een levensadem die 

de mens voor een tijd bezielt en onmiddellijk weer vertrekt om later terug te keren en adem te geven 

aan een nieuw lichaam. 

5 Verheugt u dat geen pijn eeuwig duurt; uw lijden is tijdelijk en gaat zeer spoedig voorbij. 

6 De tijd van boetedoening en zuivering is vluchtig voor hem die de beproevingen met spiritualiteit 

beziet; maar voor hem die geheel opgaat in materialisme, zal wat in werkelijkheid zeer spoedig voorbij is, 

lang zijn. 

7 Zoals de slagen van je hart voorbijgaan, zo gaan in het oneindige de levens van mensen voorbij. 

8 Er is geen reden tot vrees, want als een zucht iemand ontglipt, als een traan vergoten wordt, of 

als een woord gesproken wordt, zo gaat het lijden van de mens voorbij. 

9 In de oneindige tederheid van God moeten al uw pijnen en smarten in het niets oplossen. 

10 Indien pijn u verwondt, is het niet omdat zij van Mij tot u komt, maar omdat gij haar vroeger hebt 

gezocht en de wet der gerechtigheid moet worden vervuld. 

11 Toch blijft niemand hulpeloos alleen achter, jullie hebben allemaal iemand om jullie aan te 

moedigen en te beschermen, jullie hebben vele dierbaren achter de sluier van de materie. Maar je kent 

ze niet en je weet niet op welke manier ze je liefde van gene zijde tonen. Zij zijn de geesten die in het Rijk 

van het Licht wonen, die de kleine broeders, de zwakken, de gevallenen en de zieken helpen en troosten. 

12 De Verlichte Wezens zijn de hoge afgezanten van de Heer die, bij de uitvoering van belangrijke en 

moeilijke taken, alles wat hun is opgedragen ordenen en bijhouden. 

13 Ik noem hen verlichte mensen, want zij zijn het die Mijn zaad van liefde in hun geest hebben 

laten bloeien. Dit zijn de verlichte mensen die jullie nog niet kennen omdat jullie geen spirituele 

gevoeligheid hebben. 

14 Opdat Mijn aanwezigheid door jullie zou kunnen worden gevoeld, was het nodig Mijn gedachten 

door een menselijk lichaam te laten klinken; maar waarlijk, Ik zeg jullie, het universum is gevuld met 

geestelijke trillingen die ook jullie zouden kunnen horen, als jullie geestelijke voorbereiding en 

bekwaamheid jullie daartoe in staat zouden stellen. 

15 Ik moest in deze vorm tot u spreken om mij hoorbaar te maken; omdat Ik u wil bevrijden van uw 

ketenen van onwetendheid, deze banden, die u hinderen, wil verbreken en u wil helpen om mijn leer 

werkelijk te begrijpen. 

16 Hij die gebonden is door de zwakheden van de wereld zal Mij niet in volheid kunnen voelen. Geen 

mens wiens hart verhard is, kan volmaaktheid bereiken. 

17 Ik moet Mij laten voelen in jullie harten, opdat jullie Mij begrijpen en Ik moet Mijn leringen vaak 

herhalen, zoekend naar het moment waarop jullie toegerust zijn om Mij te ontvangen. 

18 Jullie moeten begrijpen dat Ik gekomen ben om de ketenen te verbreken die jullie tot slaven van 

de pijn hebben gemaakt, om jullie te bevrijden van het lijden dat jullie voor jezelf hebben geschapen en 

dat jullie nog langer hebben laten duren omdat jullie je fouten en onvolkomenheden steeds weer 

herhalen. Maar als jullie stijfkoppig zijn in het kwaad, ben Ik voortdurend in Mijn Liefde om jullie te 

redden; en zelfs als jullie je bevinden in de holen van ondeugd of in de diepste afgrond van jullie 

hartstochten, daar zal Ik de verlorenen zoeken om hen binnen te brengen in het Koninkrijk van het Licht. 

Maar jullie moeten nederig zijn en rechtvaardig*, zodat Mijn zaad in jullie kan bloeien. 
* In de zin van de Bijbel en deze Goddelijke Leer betekent het woord "rechtvaardig": de wet van God - in het 

nieuwe gebod van de liefde - met daden vervullen en voor Gods gerechtigheid staan. 
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19 In waarheid, ik zeg u: Ook al zie ik dat gij u hebt bevrijd van wat verdorven en nutteloos is, dat gij 

u hebt ingespannen om u af te wenden van de boze wegen, toch kan ik u nog niet zeggen dat gij reeds in 

staat zijt een volk te leiden; want er ontbreekt u nog veel om tot vergeestelijking te komen. 

20 Ik kom ook om idealen in jullie wakker te maken, zodat jullie je kunnen bevrijden van 

onwetendheid; want met deze keten die aan materialisme bindt, kunnen jullie niet verschijnen als Mijn 

apostelen, noch voorbeelden geven van ware liefde. 

21 Ik ben de Zon der Waarheid die de mist van onwetendheid oplost; kom uit uw duisternis en 

ontvang de verlichtende en verwarmende stralen van Gods inspiratie. 

22 Als jullie Mij al begrepen hadden, zouden jullie Mij ten volle voelen binnenkomen in jullie geest 

als wijsheid, als leven, en als jullie geest en hart Mijn woorden van licht zouden bewaren, zouden jullie 

spoedig behoren tot het getal van de verlichten. 

23 O gezegende morgen, gevuld met gebeden, liederen en zegeningen! Als de mensen tenminste 

voor enkele ogenblikken de grootheid van de betekenis ervan zouden inzien - hoeveel vrede en hoeveel 

licht zouden zij dan voor hun geest oogsten! 

24 Kijk, Mijn volk, kijk naar de hemel, kijk er goed naar, en jullie zullen zien dat in elke ster een 

belofte schuilt, een wereld die op jullie wacht; het zijn werelden van leven die beloofd zijn aan de 

kinderen van God, en die jullie allen zullen bewonen. Want gij allen zult Mijn Rijk leren kennen, dat niet 

alleen voor bepaalde wezens is gemaakt; het is geschapen als het universele huis waar alle kinderen des 

Heren zich zullen verenigen. 

25 Jullie moeten echter altijd helder van geest zijn, vrij van (donkere) wolken, moeten altijd wakker 

zijn om Mijn inspiratie tot je te voelen komen. 

26 Wanneer iemand die verlicht is door Mijn Wijsheid op een dag de aarde zal regeren, zal alles in 

harmonie zijn; maar tot op heden hebben jullie Mijn Leer niet aanvaard, jullie hebben niet de leiders van 

de aarde of van één natie willen zijn, en daarom zijn er oorlogen. 

27 Hoor nu iets dat belangrijk voor je is en je zal troosten in je pijn: 

28 In de toekomst zal Ik jullie verlichte geesten zenden die als heersers naar de aarde zullen komen, 

en zij zullen geen oorlogen meer toestaan, omdat zij weten dat deze planeet voor alle mensen is, en dat 

de strijd tussen de volkeren, die teruggaat tot het begin van de mensheid, het onmiskenbare bewijs is 

van nijd, wrok, wantrouwen, verdeeldheid en haat onder de mensen. 

29 Deze morgen, verlicht door de herinnering aan Mijn komst naar deze wereld in Jezus, is nog 

helderder geworden door jullie verheffing. 

30 Laat het gebed niet achterwege, ook al is het zo kort dat het niet langer dan vijf minuten duurt; 

maar onderwerp uzelf daarin aan een nauwkeurig onderzoek met het licht van uw geweten, opdat u uw 

daden in het oog houdt en weet waarin u moet verbeteren. 

31 Als u in uw verheffing in het gebed het begrip tijd zou verliezen, zal dat een teken van 

vergeestelijking zijn, omdat u in staat bent geweest uit de tijd te treden, al was het maar voor enkele 

ogenblikken, die tijd die de slaven van het materialisme alleen voor hun pleziertjes of voor de 

vermeerdering van hun geld verlangen. 

32 Zij die zichzelf dagelijks onderzoeken, zullen hun manier van denken, leven, spreken en voelen 

verbeteren. 

33 De geestelijke ontwikkeling van de mens, zijn transformatie, zijn vernieuwing en verheffing zijn de 

reden voor de manifestatie van mijn woord in deze wereld. 

34 Ik wil dat jullie de volmaaktheid bereiken, zodat jullie je geluk en vrede kunnen uitwerken. 

35 Indien gij, ondanks dit dagelijks gewetensonderzoek, niet op het pad van het goede wandelt, zult 

gij verantwoordelijk zijn voor uw misstappen, uw vallen en uw dwalingen. 

36 Indien sommige van Mijn leringen niet juist zijn weergegeven omdat zij zijn uitgesproken door 

een woordmiddelaar met weinig spreekvaardigheid, wend u dan tot de geestelijke kant van het woord 

zonder stil te staan bij die armoede van uitdrukking, en gij zult in de waarheid van Mijn leringen de 

goddelijke essentie van Mijn leringen vinden. 
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37 Voor velen die Mijn Woord horen, schijnt het de grootste lering te zijn die men thans op aarde 

kan ontvangen; voor anderen wekt het de indruk geen waarheden te bevatten. Toch is het niet de eerste 

keer dat Mijn openbaringen door de mensen worden verworpen. 

38 Vele meesters en boodschappers zijn naar deze wereld gekomen, en toen zij begonnen Mijn zaad 

van waarheid en liefde te zaaien, hebben jullie hen gedood omdat de duisternis van de mensheid zoveel 

licht niet kon verdragen. 

39 De profeten, patriarchen en zieners zijn martelaren geweest, slachtoffers van de menselijke 

slechtheid, omdat de mensen de waarheid die van hun lippen kwam niet konden bevatten, noch de 

goedheid van hun hart. 

40 Alle verlichten hebben het kruis van het lijden gekend, met alle kwellingen en bitterheden die de 

mensen hun broeders weten aan te doen. 

41 Dit lijden is noodzakelijk voor iedere Meester, het zijn doornen waar hij overheen moet, en 

bitterheid die hij moet leren kennen, opdat te midden daarvan de grootheid van zijn geest zichtbaar 

wordt. 

42 Jullie kennen deze weg nog niet, maar jullie zullen hem leren kennen en moeten afleggen 

wanneer jullie geïnspireerd door mij aan het werk gaan, vervuld van de kracht, die de liefde geeft. 

43 Voor jou is liefde een mooi woord, maar tot vandaag ben je niet tot de ware betekenis ervan 

doorgedrongen. 

44 Hij die meester is, weet wat zijn lot is en zegent het, en weet wat het lot van zijn broeders is. 

45 En wat is je lot? - Dezelfde als die welke de Meester der Meesters heeft uitgebeeld en die aan alle 

boodschappers is gegeven: te redden, lief te hebben en zondaars te verlossen. 

46 Uw bestemming is een verlicht man en een profeet te zijn; op een dag zult u dat zijn en dan zult u 

het lijden kennen van hen die u de weg wezen. Tegelijkertijd zult u de liefde en moed kennen die hen 

vergezelden op hun reis door het leven. 

47 Zij allen moesten in een innerlijke strijd zegevieren in het moeilijkste uur van lijden en 

beproeving; en toen hun geweten hun vroeg of zij van hun zending wilden afzien of onder het volk 

wilden blijven dat hun de dood had gegeven, antwoordden zij vastbesloten dat zij bij hun volk wilden 

blijven, want dit was hun zending, ook al zouden hun broeders die niet op dezelfde wijze verstaan. Zij 

hielden standvastig vol met hen die zij liefhadden, zolang er nog een ademtocht van leven in hen was. Zij 

wisten dat de duisternissen van de mensheid moesten worden opgeheven, maar waarlijk, Ik zeg u, zij 

werden niet gedreven door zelfzuchtige belangen, hoewel hun beloning in Mijn Koninkrijk werd 

bewaard. 

48 Ik ben het Boek voor allen, en jullie hebben Mij hier als bewijs daarvan. Ik ben nog steeds bij je 

omdat Ik van je hou en je Mij nodig hebt. - Om de zaligheid te veroveren, zijn er twee wegen die jullie uit 

eigen wil kunnen gaan: die van de liefde en die van de pijn, maar waarlijk, Ik zeg jullie dat op welke weg 

jullie ook gaan, Ik jullie helper zal zijn. Wanneer gij de hoge gevoelens van den gelouterden geest kent, 

zult gij ook zeggen: Ik zal bij de zondaars blijven. 

49 Ik vraag hen die met liefde in mijn werk hebben gewerkt: Wat voelde je toen je werkte voor het 

goede, voor het welzijn van anderen? 

50 U zegt tot mij: "Meester, een vloeibaarheid heeft ons hierin omringd, en een kracht heeft ons 

gedreven voort te gaan zonder vermoeidheid of moeheid." 

51 Ben je moe geworden om naar Mij te luisteren? - Nee, Meester", zeg je tegen mij. Ik werd het ook 

niet moe om bij u te zijn vanaf het begin van uw schepping. 

52 Ik geef jullie Mijn leringen, Mijn goddelijke raadsbesluiten, Mijn wetten en Mijn regels voor de 

eeuwigheid, en soms hebben ook jullie, in de uitoefening van Mijn woorden, leringen gegeven door jullie 

naastenliefde, toen jullie werkten voor het welzijn van anderen. 

53 Als iemand van u onaangeroerd blijft door Mijn onderricht, is hij als een rots; maar luistert allen 

aandachtig naar Mijn Woord, want niemand kan ongevoelig blijven voor dit licht. 
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54 Iemand vraagt Mij: "Meester, waarom zijn er mensen die grote zendingen op aarde brengen en 

anderen niet?" En ik antwoordde u dat de mensen die vandaag slechts een kleine missie hebben, morgen 

de grote verlichte zullen zijn. 

55 Leef altijd waakzaam, want op uw weg zullen er zijn die zeggen dat zij bij Mij horen; maar geloof 

hen niet reeds op het eerste ogenblik, geloof omwille van dat wat zij in nederigheid, in wijsheid en liefde 

tonen. 

56 Anderen zullen u zeggen, dat zij met Mij in verbinding staan, terwijl zij de eersten zijn om 

bedrogen te worden. Daarom moet je altijd waakzaam zijn voor de taak die je hebt en de positie die je 

bekleedt. Je moet je ogen en oren openen, en ook veel dingen vergeven. 

57 Jullie moeten veel dingen weten, zodat jullie hun kunnen vertellen wat de ware weg is en hoe 

jullie je kunnen bevrijden van slavernij, van onwetendheid. Begrijp dat u verplicht bent de waarheid die u 

predikt met werken te bewijzen. 

58 Deze planeet zal worden omgevormd, want de mensen zullen worden vergeestelijkt, en dan 

zullen zij volmaakte aanbidding aan God aanbieden. 

59 Het moment van stilte is aangebroken, het moment van jullie verbondenheid met Mij, opdat 

jullie je verenigen met Mijn Goddelijke Geest, zoals de golven in elkaar overvloeien in de zee. Stilte - niet 

alleen op de lippen, maar ook in de innerlijke tempel van de mens, want het is jullie geest die tot Mij 

spreekt, en het moment is plechtig. 

60 Wees stil en hoor Mij, gij dwalenden op vele wegen, die het stof van vele wegen met u 

meebrengt; laat Mij het licht zijn op uw pad van bestemming. 

61 Uit verschillende godsdiensten hebt gij dit woord vernomen, waardoor gij hebt geleerd, dat de 

enige geestelijke wet, de enige ware leer, die de mensen zal regeren, deze zal zijn: "Hebt elkander lief". 

Maar deze leer zal worden verspreid door hen die door deze leringen zijn verlicht, niet door hen die de 

wet overtreden, noch door de goddeloze predikers van een eeuwige hel. 

62 Op de lippen van Mijn nieuwe afgezanten zal geen leugen of godslastering liggen, zij zullen niet 

de leer onderwijzen van een onrechtvaardige, wrede, onbarmhartige God, die niet in staat is al Zijn 

kinderen te redden, maar van de God van ware liefde en volmaakte rechtvaardigheid. 

63 Ik zeg u zelfs niet, dat deze geestelijke leer de godsdienst der wereld zal zijn, want ik heb nooit 

godsdienst gebracht, maar wet. Ik beperk Mij ertoe jullie te zeggen dat de Wet die op aarde zal 

zegevieren en blijvende geldigheid zal hebben om het bestaan van de mensen te verlichten, de Wet van 

Liefde zal zijn, die Ik jullie in Mijn Leer heb uitgelegd, opdat jullie haar ten volle zullen erkennen. 

64 De mensheid zal nog vele valse werken van liefde en naastenliefde doen totdat zij leert lief te 

hebben en ware liefdevolle activiteit uit te oefenen, en velen zullen nog van godsdienst naar godsdienst 

moeten dwalen totdat hun geest tot hogere kennis stijgt en zij eindelijk begrijpen dat de enige wet, de 

universele en eeuwige leer van de geest die van de liefde is, waartoe allen zullen komen. 

65 Alle godsdiensten zullen verdwijnen en alleen het licht van de Tempel van God zal overblijven, 

schijnend in en buiten de mens, de Tempel waarin u allen één aanbidding van gehoorzaamheid, liefde, 

geloof en goede wil zult aanbieden. 

66 Uw geweten staat klaar om u bewust te maken van uw iedere stap, en het maakt u onrustig als u 

Mijn wet overtreedt. Daarop heb je het besluit genomen om niet weer in het kwaad te vervallen. 

67 Ik heb ook hen gezien die in stilte zieken troosten en genezen, die zonder op te scheppen het 

juiste woord weten te geven dat redt, berispt en sterkt. 

68 Als je naar Mij luistert, veredelt je hart zich en verheft je geest zich boven het egoïsme van de 

materie, denkt aan anderen en maakt hun lijden en beproevingen tot de zijne. Jullie zouden willen dat er 

geen oorlog meer was, want jullie beginnen van vrede te houden; toch zal de oorlog zijn weg van 

vernietiging en dood voortzetten, want nog steeds denken en voelen niet alle mensen zoals jullie op dit 

moment doen. De tijdslimiet die aan de machthebbers is gegeven, zal echter niet veel langer duren, en 

spoedig zult u hun heerschappij en macht tot as zien vergaan. 
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69 Wat is de schuld van deze mensen voor God, en hoe zullen zij die moeten betalen? - Alleen Ik 

weet het, maar waarlijk Ik zeg u, niemand zal aan de wet van verzoening ontkomen. Daarom zeg Ik u: 

terwijl zij doorgaan met de wereld te vernietigen die God hun gegeven heeft om in te leven, zult gij 

waken en bidden voor uw broeders, want zij weten niet wat zij doen. Want als zij het wisten, zouden zij 

met hun tranen, met hun bloed en zelfs met hun leven al lang weer opgebouwd hebben wat zij verwoest 

hebben. 

70 Blijf bidden voor vrede in de wereld, het is uw plicht; bid dat de mensen elkaar mogen begrijpen 

en liefhebben. 

71 Als de mensen zouden beseffen dat de aarde geschapen is voor allen, en als zij zouden weten hoe 

zij de materiële en geestelijke schatten waarmee hun bestaan bezaaid is, op een rechtvaardige manier 

kunnen delen met hun broeders, waarlijk dan zeg ik u, reeds hier op aarde zou u de vrede van het 

Geestelijk Koninkrijk beginnen te voelen. 

72 Ik ben onder u geweest, hoewel Ik u nogmaals zeg dat Ik niet ben afgedaald tot de materie, maar 

slechts Mijn Goddelijke gedachten heb gezonden naar een menselijk brein, waardoor zij zijn omgezet in 

woorden. 

73 Als iemand zou zeggen dat het voor Mij onmogelijk is langs deze weg met de mensheid te 

communiceren omdat Ik oneindig ben en jullie het niet waard zijn Mij te ontvangen, dan zeg Ik: In plaats 

van jullie kleinheid te aanschouwen, openbaar Ik Mijzelf aan jullie omdat jullie Mij nodig hebben. 

74 Mijn goddelijke geest kent geen afstanden noch barrières, in elke vorm ben ik bij jullie want mijn 

aanwezigheid is universeel. 

75 Spoedig zal ik geen gebruik meer maken van deze stemdragers, want deze vorm van verkondiging 

zal eindigen in 1950. - Ik ben jullie Vader, en jullie, Mijn kinderen, leren om rechtstreeks met Mij te 

spreken. Herinneren jullie je niet hoe de Goddelijke Meester jullie onderwees in zijn tijd? Bedenk dat 

Jezus geen tussenpersonen zocht om met de Vader te spreken. 

76 Mijn Woord, Mijn Leerrede, lijkt vandaag alleen voor u bestemd te zijn, maar in werkelijkheid is 

het voor allen, want de wijsheid en de liefde ervan omvatten het hele universum en verenigen alle 

werelden, alle geïncarneerde en gedesincarneerde geesten. Kom tot Mij als je Mij nodig hebt; zoek Mij 

als je je verloren voelt. 

77 Ik ben jullie Vader die jullie lijden kent en die jullie troost. Ik breng jullie de liefde bij die jullie zo 

hard nodig hebben, voor jezelf en om die uit te dragen naar de mensen om jullie heen. 

78 Wanneer jullie mijn aanwezigheid in waarheid herkennen door de wijsheid, die ik via deze 

stemdragers openbaar, erken dan ook dat de tijd gekomen is om te beginnen met het opbouwende werk 

op het spirituele pad. 

79 Ach, als allen die zijn opgeroepen zich maar haastten; voorwaar, ik zeg u, de tafel des Heren zou 

vol zijn met discipelen en zij zouden allen hetzelfde voedsel eten! Maar niet allen die opgeroepen waren, 

zijn gekomen; zij hebben andere bezigheden aangenomen, waardoor de Goddelijke oproep op de 

tweede plaats is gekomen. 

80 Gezegend zijn zij die haastig zijn gekomen, want zij hebben hun beloning ontvangen. 

81 Te allen tijde, maar tegenwoordig meer dan in het verleden, voelt de mens zich meester over zijn 

daden, onafhankelijk van enige geestelijke wet. Hij heeft zichzelf veranderd in een egoïstisch wezen dat 

alleen aan zichzelf denkt. Zijn hart is zonder liefde jegens anderen, en daarom lijkt de mensheid op een 

immense woestijn, droog en dor. Kunnen de mensen zich in deze toestand verenigen, elkaar begrijpen en 

elkaar op een eerlijke en nobele manier helpen? - Nee! Indien de mensheid het kwade zaad niet uit haar 

hart verwijdert, zal zij zichzelf blijven vernietigen; sommigen zullen anderen wantrouwen en blijven 

twisten zolang zij zonder liefde zijn. 

82 Dit is de akker waarop Ik Mijn zaad zaai in de Derde Eeuw, waarvoor Ik een volk van arbeiders aan 

het voorbereiden ben, een volk waarvan het hart verwijderd is van egoïsme, dat nadenkt over Mijn 

Waarheid en zich bekeert tot het goede. 
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83 Maar voordat gij tot Mij kwam, zocht gij geluk en vrede voor uzelf, zonder eraan te denken uw 

geluk op te geven om dat van anderen te bereiken, of de behoeften van uw naaste voor uw begeerten te 

stellen. 

84 Wanneer jullie de wet van liefde vervullen, zullen jullie je eenheid en harmonie bereikt hebben, 

zullen jullie ophouden te lijden, en zal de vrede der volkeren, die de mensen tot nu toe niet bereikt 

hebben, in de mensheid gevestigd worden. 

85 Hoe gemakkelijk zou het met een beetje vergeestelijking zijn voor mensen om elkaar te kunnen 

begrijpen! 

86 Ik vraag hen die deze leer erkennen als een waarheid die de mensheid kan redden en verenigen: 

Waarom besluit je het niet in praktijk te brengen? Zijt gij tevreden het te beschouwen als een 

eenvoudige leer van wijsheid, of als een andere theorie? 

87 De mens wil zichzelf redden zonder zijn geestelijke natuur te erkennen, en dit is zijn grootste 

fout. Zolang hij op aarde leeft en zich sterk voelt, is hij erop gebrand elke gedachte te vergeten, die hem 

aan de eeuwigheid of het geestelijk leven herinnert. Hij verliest deze intuïtieve kennis niet, maar hij wil er 

niets van weten, en pas wanneer de dood hem nadert en hij in zichzelf de doodsstrijd voelt, gebeurt het 

dat hij in een ogenblik fouten wil goedmaken en verloren tijd wil inhalen; maar dan is het al te laat, want 

niet alles komt tot inkeer. Het is de wet der gerechtigheid te oogsten wat men gezaaid heeft, ook al zal 

het berouw hem helpen met liefde en geduld de verzoening van zijn schuld te dragen, die in 

werkelijkheid zijn werk van herstel en vernieuwing zal zijn. 

88 Je luistert en tegelijkertijd bevestig je dat ik echt tot je spreek. U laat uw geweten tot u spreken, 

en het zegt u dat uw geloof dikwijls een schijnvertoning was, omdat u niet de zekerheid had van het 

bestaan van het eeuwige leven voor de geest. Ongetwijfeld was het uw bedoeling om met volle teugen 

van uw aardse bestaan te genieten en pas op het laatste ogenblik voorbereidingen te treffen voor de 

stap naar het geestelijke leven. Het idee van een leven na dit leven was als een geruststelling van het 

geloof om op terug te vallen als het zover was, en om de angstige momenten van vertrek te kunnen 

overleven. 

89 Ik vraag u: Is dit hoe de mens zou moeten leven? Is dit hoe jullie je geloof in de Vader tonen, en is 

dit hoe jullie ware geestelijke verheffing bereiken? 

90 Denk na over alles wat ik u in deze instructie heb verteld, en u zult eindelijk beseffen dat de mens 

zich altijd heeft vergist met zijn zelfzuchtige en materiële gevoelens. 

91 Doorgrond Mijn Leer, die de mens de vereniging van geest met geest door de liefde openbaart en 

alle deugden die daaruit voortvloeien, alsmede uit alle gewaarwordingen en gaven van de geest; en zeg 

of zij niet de sleutel is die voor de mensheid de poorten van eeuwige vrede en onvergankelijke wijsheid 

kan openen. 

92 In de drie perioden waarin Ik de evolutie van de mensheid heb verdeeld, heb Ik voor jullie met 

Mijn Licht dezelfde rechte en smalle weg uitgestippeld voor de opgang van de geest, de enige weg van 

liefde, waarheid en gerechtigheid. 

93 Ik heb jullie geleid van lering tot lering, van openbaring tot openbaring, totdat de tijd kwam dat Ik 

jullie zeg dat jullie je reeds met Mij kunnen verbinden van geest tot geest. Zou de mensheid in het Eerste 

Tijdperk op deze manier verbonden zijn geweest? - Neen, het was gedwongen zijn toevlucht te nemen 

tot materiële erediensten, tot riten en ceremoniën, tot traditionele feesten en symbolen, opdat het het 

Goddelijke en het geestelijke dicht bij zich zou kunnen voelen. Uit dit onvermogen om het geestelijke te 

benaderen, zich tot het goddelijke te verheffen, het diepere te kennen en de mysteries te ontrafelen, zijn 

de verschillende godsdiensten ontstaan, elk naar gelang de mate van geestelijke achterstand of 

geestelijke vooruitgang van de mens, de een meer toegewijd aan de waarheid dan de ander, de een 

meer vergeestelijkt dan de ander, maar allen strevend naar hetzelfde doel. Het is de weg die de geesten 

door de eeuwen en eeuwen heen volgen, de weg waarheen de verschillende godsdiensten wijzen. 

Sommigen zijn slechts met de grootste traagheid vooruitgegaan, anderen zijn stil blijven staan, en nog 

anderen zijn bezweken voor bedrieglijke leerstellingen en zijn bedorven geworden. 
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94 Een nieuw tijdperk is voor de mensheid aangebroken; het is het tijdperk van het licht, waarvan de 

aanwezigheid een hoogtepunt zal zijn op de geestelijke weg van alle mensen, opdat zij mogen ontwaken, 

nadenken, zich ontdoen van de zware last van hun tradities, fanatisme en dwalingen, en zich dan 

verheffen tot een nieuw leven. 

95 Sommigen vroeger en anderen later, beetje bij beetje zullen alle godsdiensten en sekten de 

onzichtbare tempel bereiken, de tempel van de Heilige Geest, aanwezig in Mijn Werk, onwrikbaar als een 

pilaar die zich verheft tot in het oneindige, wachtend op mensen van alle volkeren en geslachten. 

96 Wanneer allen het binnenste van Mijn Heiligdom zijn binnengegaan om te bidden en zich onder 

te dompelen, zullen sommigen en anderen dezelfde kennis van Mijn Waarheid bereiken. Daarom zullen 

allen, wanneer dit hoogtepunt op de Weg is bereikt, in dezelfde Wet verenigd opstaan en hun Vader op 

dezelfde wijze aanbidden. 

97 Waarom zou iemand verbaasd zijn over mijn nieuwe onthullingen? Waarlijk, Ik zeg u, de 

aartsvaders uit de oude tijden hadden reeds kennis van de komst van dit tijdperk, en de zieners uit 

andere tijdperken hadden het gezien, en de profeten hebben het aangekondigd. Het was een Goddelijke 

belofte aan de mensen lang voordat ik door Jezus in de wereld kwam. 

98 Toen Ik aan Mijn discipelen Mijn wederkomst aankondigde en de vorm aangaf waarin Ik Mijzelf 

aan de mensen bekend zou maken, was er reeds veel tijd voorbijgegaan sinds de belofte aan u was 

gedaan. 

99 Nu heb je het verloop van die tijd voor je ogen, hier komen die profetieën uit. Wie kan hier nog 

verbaasd over zijn? - Alleen zij die in duisternis hebben geslapen, of zij die Mijn beloften in zichzelf 

hebben uitgeblust. 

100 Hier is Mijn licht dat op allen wacht om hen op hun weg te doen stoppen, want Ik zal hun de 

geestelijke schat openbaren die zij in zich dragen en die zij tot nu toe niet hebben kunnen ontdekken. Ik 

zal hen ervan overtuigen dat zij de materie al te zeer hebben verkend, dat zij zich al hebben overgegeven 

aan het vergankelijke en vluchtige. Ik zal hen leren in hun eigen geest het geweten te zoeken dat de 

Goddelijke essentie is die Ik in ieder mens heb gelegd. 

101 Waarlijk, ik zeg u, dat gij nooit hebt doorgegeven al wat groot en goed is, dat in uw geest bestaat, 

want gij weet het niet eens. Hoe zult gij elkander liefhebben met de volmaaktheid, welke Ik u geleerd 

heb, indien gij elkander niet als broeders erkent? Het is noodzakelijk dat jullie gebruik maken van de 

essentie die de geest in zich heeft, opdat jullie liefde liefde zal zijn en jullie barmhartigheid ware 

barmhartigheid, iets meer dan lege woorden, iets meer dan armzalige geldstukken, iets meer dan het 

stuk droog brood dat op jullie tafels wordt achtergelaten, die de enige middelen zijn die jullie gebruiken 

om jezelf wijs te maken dat jullie naastenliefde bedrijven en elkaar liefhebben. 

102 Hoe mooi zal uw wereld zijn wanneer de mensen in hun geest de gezegende schat hebben 

ontdekt waarmee hun Schepper hen vanaf het moment van hun schepping heeft begiftigd! 

103 Ik geef u deze leer, opdat gij daardoor naar het verleden moogt kijken om uw begin te zoeken, 

opdat gij uw heden moogt onderzoeken en daarna naar de toekomst moogt kijken, die u vol wijsheid, 

arbeid, strijd en goddelijke beloningen wacht. 

104 Gij zijt zondaren, maar gij hebt Mij lief en wanneer gij aan Mij denkt, tracht gij Mij te behagen 

door liefde te bewijzen aan uw broeders. Jullie zijn zondaars, ik weet het, maar jullie bidden als je 

verdriet hebt. Jullie zijn zondaars, maar jullie zijn bereid je brood te delen met degene die aan je deur om 

liefdadigheid komt vragen. 

105 Voor al het goede dat jullie doen om Mijn welbehagen te wensen, ontvang Mijn streling, voel 

Mijn troost, ontvang Mijn zegen. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 13  
1 Het huis van de Vader is in feeststemming, het feestmaal is gereed, want dit volk is, evenals de 

verloren zoon, teruggekeerd naar het huis van de Vader. Gaat aan tafel zitten en eet van het voedsel; het 

uur is gunstig en genadig. 

2 Zelfs in het Tweede Tijdperk placht Ik aan tafel te zitten, omringd door Mijn discipelen. Zij wisten 

dat Jezus de Messias was, wiens komst was beloofd om Zijn volk te redden. Jullie hebben Mij niet 

lichamelijk gezien zoals zij Mij zagen, maar door het innerlijk van dit woord voelen jullie de aanwezigheid 

van de Meester, die beloofd had terug te komen en jullie de Geest van Waarheid te zenden om jullie alle 

vroegere leringen uit te leggen en opdat jullie zouden begrijpen wat jullie niet begrepen hadden. 

3 Maar wie is de geest der waarheid als niet de wijsheid van God zelf? Waar zult gij het kunnen 

vinden, zo niet in deze geestelijke leer, die u alles uitlegt en verlicht? 

4 Ik heb u voorzegd, dat Ik zou wederkomen, toen de mensheid op het toppunt van haar 

goddeloosheid en verwarring was; daarom voelen de mensen, wanneer zij zien dat hun wetenschap en 

bederf een vrucht hebben voortgebracht die in volle rijpheid is, dat er nog iets Goddelijks moet worden 

geopenbaard. Dit voorgevoel is een gevolg van Mijn geestelijke aanwezigheid die tot iedere geest 

spreekt, en van Mijn rechtvaardigheid als Vader die zich onder de mensheid manifesteert. 

5 Jullie zullen Mij niet meer als mens zien; nu moeten jullie je voorbereiden om Mij in de geest te 

zien. In een "wolk" steeg de Meester op, toen Hij nog voor de laatste maal zichtbaar was voor Zijn 

discipelen, en het was u aangekondigd dat Hij in diezelfde gedaante zou wederkomen. 

6 Nu spreek Ik tot u door dit verstand, door Mij bereid; morgen zal Mijn stem weerklinken in uw 

hart en in alle geesten. Want Mijn Woord is als het luiden van een welluidende klok, die zowel de 

geïncarneerden als de gedesincarneerden wekt en tot nieuw leven doet opstaan. Het is een 

allesomvattende oproep. Van oudsher heb Ik u gezegd, dat geen van Mijn kinderen verloren zou gaan, en 

dat indien één schaap in gevaar zou zijn, Ik de negenennegentig in de schaapskooi zou laten om het 

verlorene te gaan zoeken. 

7 Voorwaar, Ik zeg u, o Mijn nieuwe discipelen, gij zult datgene begrijpen, wat geen van Mijn 

discipelen van het tweede tijdperk heeft begrepen. 

8 Hoe dikwijls, wanneer ik met hen sprak, keken zij elkaar aan om te zien wie van hen had 

begrepen wat Jezus had gezegd; en omdat zij de woorden van de Meester niet konden uitleggen (aan 

elkaar), vroegen zij Hem tenslotte om duidelijker te zijn in Zijn onderricht. - In waarheid zeg Ik jullie dat 

Mijn woord niet duidelijker kon zijn, maar in die tijd was de geest nog niet voldoende ontwikkeld om al 

het onderricht dat hij had ontvangen te begrijpen; de tijd moest verstrijken, de mensheid moest 

geestelijk vooruitgaan, zodat zij, verlicht door het licht van de vergeestelijking, de betekenis van de 

Goddelijke openbaringen kon begrijpen. 

9 Maar toen het uur was aangebroken dat deze discipelen tot de mensen zouden spreken over 

Mijn leer, wisten zij alles wat nodig was om hun broeders te onderrichten; en wat zij nog niet wisten, 

openbaarde de Heilige Geest door hun mond, want zij waren reeds voor deze taak toegerust. 

10 Indien gedurende de tijd, dat zij met de Meester leefden, sommigen zijn leer op de ene wijze 

interpreteerden en anderen op een andere, toch waren zij, toen de tijd van hun strijd en prediking 

kwam, allen verenigd in één ideaal, dezelfde wijsheid die hen bezielde, dezelfde liefde. Ieder ging zijn 

weg door andere provincies, maar hun geesten, hun gedachten waren verenigd in de zending die zij te 

volbrengen hadden, en de gedachtenis aan Jezus bemoedigde hen. 

11 Zij wilden altijd graag samenkomen om indrukken uit te wisselen over hun strijd, hun 

tegenslagen, maar ook om zich te verheugen over de overwinningen die zij hadden behaald. Zij gaven 

elkaar aanmoediging, moed en geloof. 

12 Zij wisten hoe zij het zaad moesten zaaien dat Ik hun toevertrouwde, want de een zaaide geen 

tarwe en de ander onkruid, neen, zij allen zaaiden één zaad, en dit was het zaad der liefde, dat Ik hun 
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leerde. Daarom was de vrucht die uit de harten der mensen voortkwam, die van de liefde. Begrijpt gij 

wat ik zeg, als ik tot u spreek over de daden, die uw broeders in dien tijd verrichtten? 

13 Denkt niet, of gij grooter of kleiner zijt dan zij; ik zeg u alleen, dat gij hen moet liefhebben, zooals 

zij u hebben liefgehad, toen zij den weg voor u hebben vrijgemaakt, u hebben geleerd uwen Heer te 

volgen, en hun leven voor u hebben gegeven. Wees als zij in hun geloof, in hun ijver, in hun activiteit van 

liefde. 

14 Voel je werkelijk als Mijn discipelen! Ik heb u in Mijn Leer de Goddelijke Wet gebracht, die in uw 

geweten aanwezig is. - Wat is het dat je vreest van andere leringen, theorieën, wetenschappen, of 

filosofieën? Of misschien bent u bang voor hen die de oude geschriften bestuderen, de godsdiensten die 

zich christelijk noemen? Voorwaar, Ik zeg u: de leer die Ik u geef is slechts de verklaring, de bevestiging 

van de tekenen die u in het verleden zijn gegeven. 

15 Ik ben niet gekomen om u verwarring te brengen, om die toe te voegen aan de verwarring die 

reeds in de wereld is, maar veeleer om u daaruit te bevrijden, zoals Mozes eens deed met zijn volk dat hij 

bevrijdde uit Egypte, waar het slaven waren. 

16 Ik wil u als in die tijd in een veilig land brengen, en daartoe heb Ik een nieuw hoofdstuk van mijn 

boek voor u geopend, opdat gij daardoor het smalle en rechte pad herkent, dat Ik door de tijden heen 

met mijn wet voor u heb uitgestippeld. 

17 Vervul, zodat je niet hoeft terug te keren naar de aarde in tijden van pijn om de vruchten te 

plukken van je fouten of die van je egoïsme. Vervul uw zending; dan zult ook gij wederkeren, maar het 

zal zijn in een tijd van vrede, om u te verkwikken in de zorg voor het zaad, dat gij hebt achtergelaten, 

toen gij begon. Nu zal Mozes u niet leiden om u te verlossen, zoals hij in de eerste tijd deed; het zal uw 

geweten zijn dat u leidt. 

18 In schijn zullen de mensen op eigen houtje op zoek gaan naar vrede en waarheid; maar voorwaar, 

Ik zeg u: de geest van Elia zal zich openbaren aan de volken en natiën en hen oproepen tot bevrijding. 

19 Het spreekt tot u "Het Woord" dat altijd in God was, hetzelfde dat in Christus was en dat u 

vandaag kent door de Heilige Geest; want "Het Woord" is Woord, is Wet, is Boodschap, is Openbaring, is 

Wijsheid. Als u "Het Woord" hebt gehoord door de woorden van Christus, en het nu ontvangt door de 

inspiratie van de Heilige Geest - waarlijk, ik zeg u, dit is de stem van God die u hebt gehoord; want er is 

maar één God, maar één Woord, en maar één Heilige Geest. 

20 Onderzoekt, verstaat en bereidt u voor, opdat de tijden der benauwdheden u niet verrassen, en 

opdat mijn woord niet onvruchtbaar wordt, waarvan gij morgen getuigenis moet afleggen aan de 

mensen, naar mijn wil. U moet standvastig zijn opdat uw geloof niet zwak wordt, want één enkel 

moment van zwakte kan de oorzaak worden van uw mislukking. 

21 Tegen het jaar 1950, moet je uitgerust zijn. Deze date zal onvergetelijk zijn voor dit volk. 

22 Wie zal die datum nog meemaken? Wie zal getuige zijn van de geboden en verordeningen en 

Mijn nieuwe profetieën, die Ik u op die dag zal geven? Gij weet het niet, maar ik voeg er aan toe: Wie 

zullen diegenen zijn, die waarlijk voorbereid zijn op deze beproeving, en om de ware weg van de strijd te 

volgen? 

23 Gij weet het niet; Ik zeg u alleen, dat als er voor u jaren ontbreken, zij voor Mij slechts enkele 

korte ogenblikken zijn, want Ik leef niet onderhevig aan de tijd, en gij wel. Maar als gij meent, dat u nog 

vele jaren resten, en dat gij genoeg tijd zult hebben om u voor te bereiden, zelfs indien gij die verspilt, 

vergist gij u zeer. Wees niet overmoedig, want de tijd gaat snel, en niets zal Mijn Wil veranderen. Zal je in 

staat zijn om de tijd te stoppen? - "Nee," antwoord je me. Dan zullen jullie ook niet kunnen verhinderen 

dat Mijn verordeningen geschieden. 

24 Denk diep na, bereid u voor opdat u vreugde zult voelen in deze manifestatie, en gebruik de tijd 

in de beoefening van alles wat u spiritualiteit geeft. Zo zult gij het uur niet vrezen waarop gij Mijn woord 

niet meer zult horen. 

25 Ik heb tot u gesproken over vele beproevingen en heb u gewaarschuwd. Mijn Woord, vol van 

goede leringen en vol van liefde, is de kracht en de streling die uw Heer u geeft. 
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26 Ik wacht op je op de top van de berg, waar ik je vrede zal geven. Ik ben in drie tijdperken tot jullie 

gekomen om jullie te onderrichten en dit is het derde waarin Ik jullie verenig om jullie Mijn laatste 

leringen te geven. Mijn taak als Meester was niet voltooid bij het kruis. Vandaag, met het licht van Mijn 

leringen, zullen jullie veel meer kunnen begrijpen dan jullie tot dan toe hadden ingezien. 

27 Maar hoe weinigen zijn zij die zich hebben voorbereid om Mij te ontvangen. Velen zie Ik onder u, 

die hun lamp hebben gedoofd en in duisternis blijven, en anderen, die Mij reeds vergeten zijn. Ondanks 

jullie spirituele vooruitgang hebben jullie de volmaaktheid niet bereikt, en terwijl sommigen zich hebben 

ontwikkeld, zijn anderen blijven stilstaan. 

28 Vanaf het begin der tijden heb Ik jullie geleerd te bidden, opdat jullie altijd in verbondenheid met 

Mijn Goddelijkheid zouden zijn. Ik heb je gezegd dat je de goddelijke wet en ook de menselijke wet moet 

vervullen. Wat Ik aan de eerste mensen gaf, is hetzelfde wat Ik jullie vandaag geef om te vervullen. 

29 Geliefde kinderen van Israël, zijn jullie niet moe geworden van al dat zwerven? Heeft de last van 

je boetedoening je niet bezwaard? Is zoveel pijn die je hebt doorstaan niet vermoeiend voor je 

geworden? Ben je zo vertrouwd met pijn dat je al ongevoelig bent geworden? Voel je geen liefde meer 

voor je vader of voor je broers? - Je bent in een diepe geestelijke lethargie geraakt en onverschillig voor 

elk hoog sentiment. Jullie leven een ademloos en onmenselijk leven en hebben jullie geestelijke plichten 

vergeten; maar Ik wil dat jullie je geest voorbereiden om Mijn Woord te ontvangen en Mij in jullie harten 

te laten wonen, zodat jullie weer in genade kunnen leven. 

30 Ik wil jullie leiden naar een leven op andere niveaus, waar jullie in harmonie zullen zijn met de 

hoge geesten, zodat jullie kunnen blijven opstijgen zonder jezelf tegen te houden. Wanneer jullie Mij 

gaan volgen, zullen jullie niet langer onverschillig zijn, zullen jullie de beker van het lijden niet langer 

ledigen; jullie zullen het leven liefhebben en verenigd zijn met al jullie broeders. 

31 Bereid u voor, ga naar uw broeders in Mijn naam, droog de tranen van hen die lijden, geef moed 

aan de zwakken, richt de gevallenen op en red de verlorenen. Draag het licht overal. Velen zullen Mij 

herkennen in hun menselijk leven, en anderen wanneer zij in de "Geestelijke Vallei" zijn. Het is Mijn Wil 

dat allen ontwaken, zodat Ik Mijn zaad van liefde in jullie geest kan planten. 

32 Jullie zullen zien dat sommigen zullen geloven in Mijn manifestatie in dit Derde Tijdperk wanneer 

zij Mijn onderricht horen door bemiddeling van de Stemdrager; anderen zullen dat doen door jullie 

getuigenis, en nog veel meer (mensen) door de geschriften die bewaard zijn gebleven van Mijn Woord. 

33 Ik wil dat jullie allemaal sterk zijn, zodat jullie niet terugdeinzen voor de eerste hindernis, noch 

bang zijn voor een vijand. Ik rust jullie uit zodat jullie wonderen kunnen verrichten en jullie broeders 

kunnen veranderen door de bewijzen die Ik jullie zal geven. 

34 Begrijp Mij, grondvest uw geloof op de vastheid van de rots, zodat niets het kan vernietigen. Laat 

uw lippen niet zwijgen uit vrees voor een berisping, en verberg niet voor uw broeders dat Ik in deze tijd 

gekomen ben. Ontwikkel de gave van het woord en laat uit uw hart de liefde en wijsheid stromen die Ik u 

heb toevertrouwd. 

35 "Waak" over uw natie, laat geen oorlog toe. Open de poorten van uw hart en laat binnen degene 

die gij een vreemdeling noemt, zowel de man van goede wil als degene die het kwade in zijn hart draagt; 

want zijn geest zal in dit land verlicht worden en hij zal zijn als een hulpvaardige moeder voor allen. Ik 

maak de graanschuren gereed, opdat gij de hongerigen moogt voeden, en geluk en vrede moogt zijn 

onder al Mijn kinderen. 

36 Bereidt u geestelijk voor, opdat gij op uw toekomst kunt vooruitlopen en beseft dat gij na 1950 

zult blijven als Mijn gezanten om hen na te volgen die Mij in een andere tijd volgden. Zij wisten dat zij 

Mijn geestelijke tegenwoordigheid zouden behouden, zelfs als zij Mij als mens zouden zien verdwijnen, 

en dat zij door Mij begeleid en verlicht zouden blijven worden. Ik werd verkwikt toen ik hun geloof zag, 

hun eenheid, hun bezieling, en zeer spoedig bracht hun woord het volk van die tijd in beweging, want zij 

begrepen hoe zij alles in praktijk moesten brengen wat hun Meester hun had geleerd. 
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37 Maak jezelf ontvankelijk, mensheid, en ontvang het licht van Mijn Geest uitgestort op alle 

geschapen dingen. Ik onderwijs een volk dat jullie een vredesboodschap zal brengen. Ik zal door zijn 

mond spreken; indien gij het verwerpt, hebt gij Mij verworpen. 

38 Herinner de mensheid eraan dat telkens wanneer Ik tot hen kwam, Ik hen verraste door afgeleid 

te worden door wereldse dingen, en dat zij juist daarom Mijn aanwezigheid niet voelden. Maar hoe 

zouden zij kunnen begrijpen dat gij zo lang wacht, terwijl gij een bewijs hebt gegeven van uw ongeduld 

bij de uittocht uit Egypte, daar gij niet eens een paar dagen op de terugkeer van Mozes kon wachten? 

Toen deze van de Sinaï afdaalde en de tafelen der wet meebracht, vond hij het volk overgegeven aan 

afgoderij. In enkele ogenblikken van zwakheid hadden zij de naam van de ware God uit hun hart gewist 

om die te vervangen door een gouden kalf. 

39 Daarop noemde de Heer dat volk stijfkoppig. Daarom verwondert het Mij niet, dat Ik na een tijd 

zie, dat de mensen, hoewel zij Mijn belofte bezitten, hun geloof hebben verwaarloosd, dat zij hun lamp 

hebben laten doven en dat zij in Mijn plaats evenveel afgoden hebben gesteld als zij thans aanbidden. 

Zouden zij Mij vandaag kunnen herkennen, nu Ik tot hen ben gekomen? - Het is natuurlijk dat alles wat 

van mij is, hen vreemd voorkomt. 

40 Ik openbaarde jullie dat Mijn terugkeer in een wolk zou zijn. Vandaag, nu Ik reeds onder u ben en 

dus dat woord heb vervuld, zeg Ik u in waarheid dat de "wolk" het equivalent is van "Mijn aanwezigheid 

in de geest". In dezelfde gedaante als waarin Mijn discipelen Mij zagen opstijgen nadat Ik Mijn Werk in 

het Tweede Tijdperk had voltooid, ben Ik in deze tijd tot de mensheid neergedaald. 

41 Gedenk, dat toen Mozes door de Heer naar de berg Sinaï werd geroepen, een wolk deze berg 

bedekte, en dat op de derde dag, uit het midden van de wolk, de stem van Jehovah werd gehoord. Die 

manifestatie werd door allen gezien, die wolk was zichtbaar voor de schare die aan de voet van die berg 

was verzameld. Het was de Heer die u toen al liet inzien dat Zijn koninkrijk en Zijn verblijfplaats alle 

materiële dingen te boven gaan. 

42 Hoewel de Heer Zijn aanwezigheid materialiseerde in die wolk,* en het volk deed beven door Zijn 

manifestaties van macht en gerechtigheid, werd dat volk met verharde geesten en harten alleen ontrouw 

aan het verbond dat zij met God hadden gesloten in momenten van angst. 
* D.w.z. zichtbaar gemaakt voor de fysieke ogen 

43 Nu Ik "in de wolk" kom, vestig Ik Mij in uw geest; daarom zijn Mijn manifestaties in dit Derde 

Tijdperk onzichtbaar voor sterfelijke ogen. Alleen de geest, met zijn hoge gevoeligheden, kan Mijn 

openbaringen zien, voelen en begrijpen. 

44 Dit geestelijk zintuig, dat Ik in jullie aan het ontwikkelen ben, opdat jullie alles wat jullie vanaf het 

begin van je leven tot nu toe is geopenbaard, zullen herkennen en overwegen, zal het zintuig zijn dat alle 

valse interpretaties, die de mensen over het Goddelijke hebben gemaakt, zal vernietigen. Heel geleidelijk 

zal het Licht doordringen in het hart van Mijn kinderen en daarom zeg Ik jullie dat het uur niet ver meer 

is dat zij uit zichzelf zullen begrijpen wat er kan gebeuren in het leven van de mensen. 

45 Sommigen vragen zich bij het horen van dit woord af: Is de Heer in deze tijd bijvoorbeeld 

neergedaald om Zich alleen in ons, die Zijn onderricht door menselijk toedoen hebben vernomen, te 

doen gevoelen, of heeft Hij het onder de gehele mensheid gedaan? - In waarheid zeg ik je: De geestelijke 

wolk geeft haar beschermende schaduw aan de gehele wereld, zoals zij deed in het Eerste Tijdperk, toen 

zij al Zijn volk bedekte dat aan de voet van de berg Sinaï was. 

46 Discipelen van de nieuwe tijd, bestudeer Mijn Woord, want jullie hebben Mijn wijsheid nodig in 

jullie strijd. 

47 Kijk naar de bladzijden van het Boek waarvan het zegel door het Lam is losgemaakt. De stem van 

het goddelijk Woord komt uit het Boek des Levens en bereikt hen die dood zijn voor het leven der 

genade, om hen op te wekken tot nieuw leven. 

48 Een menselijk lichaam is niet absoluut noodzakelijk voor Mij om Mijzelf hoorbaar te maken voor 

de mensen. Hier heb je Mij die tot je spreekt in de geest, door de menselijke geest, zonder fysiek het stof 
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der aarde te hoeven betreden. Deze manifestatie is de voorbereiding geweest voor de directe verbinding 

van geest tot geest tussen jullie en jullie Schepper. 

49 Zalig zijn zij die Mijn geestelijke komst verwachten in deze tijd, want zij zullen Mij zien komen "in 

de wolk". 

50 Mensen hebben zich gewijd aan de studie van het Oude Testament, hun hersenen gepijnigd in 

het onderzoek en de uitlegging van de profetieën en beloften. Degenen onder hen die het dichtst bij de 

waarheid zijn gekomen, zijn degenen die de geestelijke betekenis van Mijn leringen hebben gevonden, 

want degenen die koppig vasthouden aan de materiële interpretatie en de geestelijke betekenis van Mijn 

manifestaties niet begrijpen of niet willen vinden, zullen verwarringen en teleurstellingen moeten 

ondergaan, zoals het Joodse volk die meemaakte toen de Messias kwam, die zij zich op een andere 

manier hadden voorgesteld en anders verwachtten dan de werkelijkheid hem toonde. 

51 Ik geef jullie deze uitleg bij het oplossen van het Zesde Zegel van het Boek des Levens. 

52 Opdat Ik jullie deze nieuwe openbaringen zou kunnen geven, was het noodzakelijk, dat jullie in de 

tijd tussen Mijn openbaring aan de mensheid als mens en Mijn komst in de geest op dit ogenblik, vele 

reïncarnaties op aarde zouden doormaken, opdat, wanneer Ik jullie de vroegere les zou vragen, jullie 

geest zou weten, hoe te antwoorden, en wanneer Ik hem nieuwe openbaringen zou schenken, hij deze 

zou kunnen begrijpen. 

53 Het Boek van de Zeven Zegels is het verhaal van uw leven, van uw evolutie op Aarde, met al zijn 

strijd, hartstochten, conflicten, en uiteindelijk met de overwinning van goedheid en rechtvaardigheid, 

van liefde en vergeestelijking over de hartstochten van het materialisme. 

54 Geloof in de waarheid dat alles gericht is op een geestelijk en eeuwig doel, zodat gij aan elke les 

de juiste plaats kunt geven die zij verdient. 

55 Zolang het licht van het Zesde Zegel u verlicht, zal er een tijd zijn van strijd, verzaking en 

zuivering; maar wanneer die tijd voorbij is, zult u een nieuwe periode hebben bereikt waarin het Zevende 

Zegel u nieuwe openbaringen zal brengen. Hoe tevreden en gelukkig zal de geest van hem, die rein en 

voorbereid bevonden is, de nieuwe tijd ontvangen. Zolang het Zesde Zegel u verlicht, zullen materie en 

geest worden gezuiverd. 

56 De tijd nadert dat uw geest zich volledig op aarde zal manifesteren. Tot nu toe was zij daartoe 

niet in staat door de verharding en het materialisme die haar nog steeds gevangen houden; maar na de 

zuivering zullen de mensen hun geest laten openbaren en zich ontplooien in deugdzaamheid. Het vat zal 

zuiver en doorzichtig zijn en de inhoud ervan zien en ook laten overlopen. 

57 Vóór hun vertrek naar het hiernamaals zullen de mensen van deze aarde een wereld van vrede 

maken, een plaats waar het licht van de geest eeuwig zal schijnen. 

58 Maar jij, slaap niet met de gedachte dat het anderen zullen zijn die de vervulling van deze 

profetie zullen meemaken en die vrede zullen genieten. Weet je of jij het niet zal zijn die tot die tijden zal 

komen? - Voorwaar, Ik zeg u: er is geen zaad zonder vrucht, noch werken zonder beloning. 

59 Veel lijden zullen de mensen moeten doorstaan om die tijd te zien komen, maar u die wacht 

moet niet bang zijn, want in uw strijd, of in uw eenzaamheid, is er altijd een stralende ster om uw weg te 

verlichten, en die ster is Elia. 

60 Jullie scharen die deze stem horen, Ik vraag jullie: Zijn jullie bereid Mij op deze weg te volgen in 

gehoorzaamheid aan Mijn geboden? Zult u de moed hebben om over deze leer te spreken met uw 

broeders? Gelooft gij dat gij reeds in staat zijt Mij te aanbidden zonder de noodzaak van riten en 

symbolen? Zult gij u niet schamen u spiritualist te noemen tegenover de verschillende godsdiensten? Zult 

gij niet wankelen of spijt hebben dat gij met dit werk begonnen zijt? Zult gij niet twijfelen aan de kritiek 

en de aanvallen van uw naasten op u, noch zult gij afvallig worden, wanneer zij u onrechtvaardig 

behandelen en u uit hunne woningen verdrijven? 

61 Denk niet dat ik u ondervraag omdat ik niet weet hoe u zich morgen zult voelen, noch hoe u zich 

zult gedragen tegenover beproevingen. Gij weet wel, dat Mij niets onbekend is, maar als Ik u deze vragen 
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stel, dan is het opdat gij ze zelf herhaalt en er over nadenkt, want boven dit nadenken zult gij tot het 

Licht komen, tot de beslissing, tot de kracht en het vertrouwen in Mij. 

62 Als Ik u niet zou waarschuwen om u voor te bereiden, hoe zoudt gij dan tegenspoed en 

beproevingen kunnen doorstaan? 

63 Mijn volk, wees geduldig en wijs jegens de mensheid; wanhoop niet, bedenk dat juist in 

beproevingen jullie mooiste voorbeelden moeten geven van vergeving, van naastenliefde en 

standvastigheid. 

64 Maar vreest niet, want hoewel Ik u gezegd heb, dat Ik u geestelijk rijk zal maken, zal het u ook 

niet ontbreken aan de dingen, die voor uw menselijk leven noodzakelijk zijn. Weet, dat hij, die zich 

vergeestelijkt heeft, bereikt heeft dit alles te bezitten, en als hij erin slaagt één te worden met de Heer 

van alle geschapen dingen, als een zoon, zelfs al heeft hij geen aardse goederen, dan zal hij zich 

erfgenaam en zelfs eigenaar voelen van alles wat zijn hemelse Vader bezit. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 14  
1 Jullie komen op zoek naar het licht en Ik geef het jullie, want jullie hebben geloof en verwachten 

het van Mij. Ieder die Mij zoekt, vindt Mij; ieder die op Mij hoopt, ontvangt Mij. 

2 Het zou gemakkelijker zijn voor de Koningsster om te stoppen met schijnen dan voor Mij om ook 

maar één van Mijn kinderen af te wijzen die Mij zoeken. 

3 Ik kom u te hulp om uw fouten te corrigeren, want ik wil niet dat uw verwarring voortduurt. 

4 De tijd, die ik je voor deze leer heb gegeven, loopt ten einde en het is noodzakelijk, dat je je 

voorbereidt, want in de verbinding van geest tot geest, die je na 1950 zult bereiken, zul je in mijn leer 

een nog grotere wijsheid vinden. 

5 De niet-ingewijden zullen worden omgevormd tot "kind-discipelen", de "kind-discipelen" tot 

discipelen, en de discipelen tot meesters, levende voorbeelden van goede werken onder de mensheid. 

6 Voelt u niet klein als ik u "kind-discipelen" noem, want voor de wijsheid van de Heer is het al veel 

om een kind te zijn. 

7 Ik heb vele discipelen en "kind discipelen," niet alleen hier onder u, maar verspreid over de 

mensheid, in sekten en religies, zoals allen, naar gelang hun ontwikkeling, de verschillende stadia 

bezetten die de oneindige ladder van vergeestelijking vormen. 

8 Maar gij moet ook weten, dat Ik niet alleen in deze wereld discipelen heb; herinnert u, dat Ik u 

gezegd heb: "In het huis des Vaders zijn oneindig veel woningen. Er zijn Mijn kinderen in onmetelijke 

scharen die leven om van Mij te leren. 

9 Weet dat men in dat koninkrijk mijn leer beter begrijpt, waar men dus ook meer vooruitgang 

boekt. 

10 Daar komen zij die deze wereld verlaten met verdriet en teleurstelling; zij die dorsten naar 

waarheid en kennis, zij die hongeren naar liefde, de vernederden. 

11 Daar wacht hun Meester op hen om hun grotere leringen te geven dan die welke de mensheid 

hun heeft ontzegd. 

12 Dan zullen zij die op aarde onbekend en arm waren in het ware licht schijnen en zij zullen met 

verbazing zien hoe zij die in deze wereld met vals licht schenen in het hiernamaals zullen wenen om hun 

geestelijke ellende. 

13 In de werelden van vrede die jullie zullen bewonen, zullen zij die op aarde hebben geweend en 

Mij hebben gezegend de aangenaamste verrassingen ontvangen, een beloning die zij niet hadden 

verwacht toen zij hun kelk van lijden leeggoten. 

14 Het doet er niet toe dat zij ogenblikken van hopeloosheid en twijfel hebben gehad; deze 

ogenblikken van zwakheid vergeef Ik hen, omdat zij ook grote dagen van pijn hebben gehad, waarin zij 

overgave toonden en Mij zegenden. 

15 Deze kinderen van Mij hebben ook hun Golgotha beleefd en veel geleden op hun weg van 

boetedoening; maar zij die Mijn wet vervullen bereiken gelukzaligheid en geestelijke voldoening in het 

eeuwige leven, ook al leven zij slechts enkele ogenblikken op de goede weg. 

16 Dus mijn eeuwige liefde beantwoordt aan de enige kortstondige liefde van mannen. 

17 Gezegend zijn zij die vallen en opstaan, wenend en Mij zegenend, gewond door de slechtheid van 

hun broeders, Mij vertrouwen en Mij het heiligdom van hun hart aanbieden. 

18 Deze kleinen en verdrukten, bespot en toch zachtmoedig, zijn zwak in schijn, maar in 

werkelijkheid zijn zij sterk van geest; en grotere openbaringen zijn voor hen weggelegd zodra zij deze 

wereld te boven zijn. 

19 Om in de Tweede Eeuw Mijn discipel te zijn, was het onontbeerlijk niet alleen grote geestelijke, 

maar ook lichamelijke kracht te bezitten; want men moest de wreedheid van de mensen doorstaan, de 

folteringen en de beproevingen, waaraan zij in hun ruwheid en onwetendheid degenen blootstelden die 

iets predikten dat buiten hetgeen zij in de wereld kenden lag. 
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20 Nu hebben jullie geen grote fysieke kracht nodig, het goddelijke plan is anders; maar jullie zullen 

Mijn medewerkers blijven om Mijn Leer onder de mensheid te verspreiden. 

21 In deze tijd zult gij strijden tegen de onwetendheid van een mensheid die, hoewel 

gematerialiseerd op alle gebieden, minder wreed en meer geëvolueerd is door de ervaring die zij in haar 

vorige incarnaties heeft opgedaan. 

22 Als je tegenwoordig iemand kent die zijn aanbidding van God niet begrijpt en uitdrukt zoals de 

meesten dat doen - ook al vervreemd je je daarvan en neem je er aanstoot aan - dan roep je niet meer 

dat hij levend verbrand moet worden. 

23 Wanneer je nu onverwacht een zieke bezetene tegenkomt, vlucht je niet langer voor hem met de 

kreet dat hij vol duivels zit. 

24 Velen begrijpen reeds dat dergelijke wezens niet bestaan en dat zij slechts verwarde geesten zijn 

die een moment van helderheid ontberen om in makke schapen te veranderen. 

25 U begint al te beseffen dat dat wezen dat u de duivel of Satan noemt, niets anders is dan de 

zwakheid van uw vlees, de neiging tot de lagere hartstochten, de verslaving aan genoegens en de 

begeerten van het lichaam, hoogmoed, eigenliefde, ijdelheid en al datgene waarmee het vlees de geest 

verleidt. 

26 Gij doet en denkt nog aan vele onbetamelijke werken; maar verheugt u, want gij gaat steeds 

meer vooruit in uw evolutie, ook al veronderstellen sommigen onder u het tegendeel, omdat gij u laat 

leiden door uw onvolmaakte oordelen. 

27 Dit gebeurt omdat jullie nog niet in staat zijn de zichtbare en onzichtbare schepping die jullie 

omringt te begrijpen, en daarom dwalen jullie in jullie interpretaties. 

28 Maar al naar gelang uw geestelijke ontwikkeling en dus uw behoefte om Mijn openbaringen 

beter te doorgronden, zend Ik u Mijn boodschappers om u te leiden en al naar gelang Ik uw geest bereid 

vind, spreek Ik tot u van Mijn wijsheid om u tot volmaaktheid te leiden. 

29 Mijn gerechtigheid beproeft jullie ook in volmaakte overeenstemming met wat jullie zijn, altijd 

met eerbied voor de vrije wil die jullie door de liefde van jullie Vader is geschonken. 

30 U hebt allen een vermoeden of intuïtieve kennis van het bestaan van het Opperwezen, en deze 

innerlijke kennis is het licht dat uw geest geleidelijk heeft verworven op de lange weg van geestelijke 

evolutie. 

31 Een nieuwe zon komt nu naar je geest om je te verlichten, een nieuw boek om je te leren waar je 

zo naar hebt verlangd en op hebt gewacht. 

32 Voelen jullie niet, geliefde mensen, dat de mensheid de leugens, de mythen en zoveel vals licht 

niet langer kan verdragen? Het is niet langer opportuun de geest te voeden met de verkeerde 

interpretaties die aan Mijn Wet worden gegeven. 

33 Jullie bereiden je voor op het ontvangen van grotere kennis, en hoewel jullie eeuwenlang 

gescheiden zijn geweest in sekten, filosofieën en religies, zullen jullie je zeer spoedig moeten verzamelen 

rond Mijn nieuwe openbaring, wiens stroom van wijsheid jullie zal doen inzien dat jullie eindelijk het 

"boek van het ware leven" hebben gevonden, dat van de geest. 

34 Jullie hebben dringend behoefte aan Mijn Woord; jullie kwijnen weg van geestelijke dorst bij 

gebrek aan die dauw die uitgaat van Mijn volmaakte Liefde. Het ontbreekt u aan verkwikking in de geest; 

daarom kom ik tot u om u de vrucht van de boom des levens aan te bieden. 

35 Ik kom u liefdevol op uw fouten wijzen; en ook u moet met dezelfde liefde en barmhartigheid op 

de fouten van anderen wijzen, opdat sommigen, evenals anderen, hun onvolkomenheden erkennen en 

deze corrigeren; maar nooit zal ik een woord spreken dat u ertoe zal brengen het doen en laten van uw 

naasten te veroordelen of de spot te drijven met hun geloof of sektische handelingen. 

36 Kennen jullie de dwalingen die jullie hebben doorgemaakt in jullie poging om Mij eer te bewijzen? 

Wie herinnert zich het verleden van zijn geest? 

37 Indien ik u zou zeggen, dat gij de wilde dieren of de sterren hebt aanbeden, en dat gij met uw 

verbeelding goden hebt geschapen met menselijke trekken; dat gij u hebt neergeworpen om roofdieren, 
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vogels en reptielen te aanbidden, dan zou dit velen van u vreemd voorkomen. Maar ik ken uw geestelijke 

ontwikkeling en daarom zeg ik u, dat u begripvol, eerbiedig en barmhartig moet zijn jegens uw naasten, 

jegens hen die zich op een lager ontwikkelingsniveau bevinden dan u; zo zult u in waarheid uw 

spiritualiteit bewijzen. 

38 Ik alleen heb het gezag om te wijzen op de fouten van de mensen, fouten, die ik corrigeer met 

mijn wijsheid en vergeef met mijn liefde. 

39 De mensheid is een slaaf van sekten en afkerige culten, van ondeugden en schanddaden; daarom 

beschouwt gij elkander als vijanden; want gij verdraagt uw naasten niet. 

40 Maar ik zeg u nogmaals dat niemand het recht heeft om de geestelijke overtuigingen van zijn 

broeders te verachten of belachelijk te maken. 

41 Jullie zijn Mijn schapen, tijdelijk verloren, en Ik ben niet gekomen om jullie de dood te brengen, 

maar om jullie te redden, om jullie te onderwijzen en om jullie te verenigen. Ik kom u zeggen, dat gij 

elkander moet liefhebben, dat gij buiten dit bestaan een ander, hoger leven hebt, want in het huis des 

Vaders is een oneindig aantal woningen. 

42 Indien de mensen ware liefde voor hun broeders zouden voelen, zouden zij niet behoeven te 

lijden onder de chaos waarin zij zich bevinden; alles in hen zou harmonie en vrede zijn. Maar zij begrijpen 

deze Goddelijke liefde niet, en zij willen alleen de wetenschappelijke waarheid, de afgeleide waarheid, 

dat wat zij kunnen bewijzen met hun menselijke denkprocessen; zij willen de waarheid die de hersenen 

aanspreekt, niet die welke het hart bereikt, en nu hebben zij het resultaat van hun materialisme: een 

zelfzuchtige, valse mensheid vol van lijden. 

43 In deze tijd zijn godsdiensten en sekten verward; maar Ik wijs jullie erop dat zij een hoge 

oorsprong hebben gehad en dat er boven hun dwalingen nog sporen van zuiverheid en licht zijn die Mijn 

Verlichte Personen erin hebben achtergelaten. 

44 Als jullie een deel van jullie wetenschappen hebben gebruikt om Mij te onderzoeken en te 

beoordelen, lijkt het jullie dan niet redelijker om ze te gebruiken om jezelf te onderzoeken, totdat jullie je 

natuur beseffen en jullie materialisme vernietigen? Denkt gij misschien dat uw Vader u niet kan helpen in 

de weg van uw goede wetenschappen? Waarlijk, Ik zeg jullie, als jullie in staat zouden zijn de essentie van 

de Goddelijke liefde te voelen, zou de kennis gemakkelijk jullie verstand bereiken zonder dat jullie je 

hersenen hoeven te vermoeien en jezelf hoeven uit te putten door die kennis te bestuderen die jullie 

diepzinnig achten en die in werkelijkheid binnen jullie bereik ligt. 

45 Maar als uw wetenschappen, uw waarnemingen en uw studies u tot liefde zouden brengen, als 

het uiteindelijke doel van deze dorst naar kennis zou zijn uw Vader eer te bewijzen door met steeds 

grotere volmaaktheid uw naaste te dienen, de kleinste, de zwakste en de meest behoeftige, dan zou ik 

niets tegen u zeggen. Maar wanneer ik zie, dat gij door uw wetenschappen zelfs uw God verkleint en 

kleineert, door Hem grenzen op te leggen, Hem dwalingen toe te schrijven en Hem vormen te geven, die 

Hij niet heeft; wanneer ik zie, dat gij tegelijk afgoden van materie maakt en onvolmaakte mensen 

vergoddelijkt en hen heilig acht, zeg ik u, dat gij niet de waarheid hebt gekend, die gij behoort te 

bezitten, noch bevoegd zijt iemand een heilige of goddelijke rang toe te kennen. Dit behoort alleen aan 

uw God en Heer. 

46 Jullie kunnen het Oneindige niet voorstellen of definiëren omdat jullie het niet kunnen bevatten 

met jullie beperkte verstand; evenmin kunnen jullie taal het Goddelijke uitdrukken of het onverklaarbare 

verklaren in menselijke termen. 

47 Probeer niet God te vangen in woorden of in beelden die u nooit een idee kunnen geven van de 

waarheid. 

48 Zeg "God" met nederigheid, maar zeg het op een hartelijke manier, en als je een idee wilt hebben 

van de immense liefde van de Heer voor jou, denk dan aan Jezus. 

49 Met allegorieën, beelden, symbolen of slechte voorstellingen van God zult gij slechts bereiken dat 

uw broeders Mij verloochenen of kleingeestig worden. 
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50 Om het Goddelijke te openbaren zijn jullie talen te beperkt; daarom heb Ik altijd tot jullie moeten 

spreken in gelijkenissen, in correspondenties; maar nu zien jullie dat zelfs wanneer Ik op deze manier tot 

jullie gesproken heb, jullie Mij weinig begrepen hebben, omdat jullie de noodzakelijke wil ontbrak om 

Mijn openbaringen te doorgronden. 

51 Jullie maken altijd ruzie over de betekenis van jullie woorden, en naarmate jullie meer woorden 

verzinnen, brengen jullie de geesten nog meer in verwarring. O mannen met vele woorden, vele talen en 

vele geloofsovertuigingen, maar zeer weinig werken van liefde! 

52 Kijk naar de vogels die aan alle uiteinden van de aarde op dezelfde manier en in alle eenvoud 

zingen. 

53 Ik kan u zeggen dat alle schepselen elkaar beter kennen en begrijpen dan de mens. Waarom? - 

Omdat zij allen leven op de weg die Ik voor hen heb uitgestippeld, terwijl jullie, wanneer jullie je begeven 

op terreinen die niet voor jullie bestemd zijn, je verwijderen van jullie juiste wegen, die van de geest zijn; 

en wanneer jullie je eenmaal in het materialisme hebben verloren, begrijpen jullie niet meer het 

geestelijke, het Goddelijke en het eeuwige. 

54 Maar hier heb je Mij, de mensheid; Ik leer je hoe je zelfs in je materiële toestand in harmonie 

kunt zijn met het geestelijke leven, waardoor je misstappen op aarde worden omgezet in een levenswerk 

van ware vooruitgang, die je in deze wereld hoge en edele bevredigingen zal geven, en daarna, wanneer 

je het menselijke leven verlaat, zul je een nooit eindigende oogst van glorieuze verrassingen voor je geest 

vinden. 

55 Neem Jezus als voorbeeld! - Op welke manier? - Door uw naaste lief te hebben als uw eigen kind, 

als uw moeder, als uw broeder, als uzelf. 

56 In alle tijden hebben jullie leiders gehad die jullie de kracht van de liefde hebben geleerd. Zij 

waren uw meer gevorderde broeders, met een grotere kennis van Mijn Wet en een grotere zuiverheid in 

hun werken. Zij gaven u een voorbeeld van kracht, liefde en nederigheid toen zij hun leven van 

dwalingen en zonden verruilden voor een bestaan gewijd aan goedheid, opoffering en actieve 

naastenliefde. 

57 Van kindsbeen tot ouderdom hebt gij duidelijke voorbeelden van alles wat met naastenliefde kan 

worden bereikt en van het leed dat door het gebrek aan naastenliefde wordt veroorzaakt; maar gij - 

ongevoeliger dan de rotsen - hebt niet begrepen hoe te leren van de lessen en de voorbeelden die het 

dagelijks leven u geeft. 

58 Heb je ooit gezien hoe zelfs roofdieren zacht reageren op een roep van liefde? Op dezelfde 

manier kunnen de elementen, de natuurkrachten, reageren, alles wat bestaat in de materiële en de 

geestelijke wereld. 

59 Daarom zeg Ik u alles met liefde te zegenen, in de naam van de Vader en Schepper van het heelal. 

60 Zegenen is verzadigen. Zegenen is het goede voelen, het uitspreken en het doorgeven. Zegenen is 

alles wat je omringt doordrenken met gedachten van liefde. 

61 Handel zo en Ik zal jullie verheerlijken wanneer jullie je doel bereikt hebben, omdat jullie in jezelf 

de Goddelijke essentie gevonden hebben, de oorsprong van jullie leven, en de gaven waarmee Ik jullie 

heb toegerust. De strijd, de verdiensten en jullie overeenstemming met Mijn Wet zullen jullie één wil 

doen vormen, één geest met Mijn Goddelijkheid. 

62 Mijn licht komt jullie tegemoet om jullie te helpen opstijgen, want Ik ben de Meester van alle 

tijden. Ik ben niet in slechts één tijdperk gekomen; eeuwig heb Ik u "Het Boek" getoond en van u 

verlangd dat gij uzelf geestelijk zoudt kennen, opdat gij zoudt weten wat uw gaven zijn en gij een 

voorbeeldig leven zoudt leiden waarin gezondheid, kracht en vertrouwen schitteren. Op deze wijze zult 

gij uw geest kunnen verheffen en u voorbereiden op het eeuwige leven. 

63 Als de mens geestelijke kracht bezit, komt dat omdat zijn geest zich heeft weten te versterken in 

deugdzaamheid. 

64 Sommigen van jullie komen tot Mij voor troost of om de oplossing van een probleem of het 

antwoord op een vraag te zoeken, na de geleerden te hebben geraadpleegd of de sterren te hebben 
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geraadpleegd, en dat komt omdat het jullie aan geloof heeft ontbroken en jullie niet de kracht of de 

zekerheid hebben gehad van iemand die waarlijk gelooft; maar waarlijk, Ik zeg jullie, boven alle kennis 

van de toekomst is Mijn Goddelijke Wil. Hij die liefheeft, hij die gelooft, is met Mij verenigd, want Ik ben 

de Liefde, de Rede en de Gerechtigheid. 

65 Vergeet niet dat jullie Mijn kinderen zijn en als jullie weten hoe jullie in harmonie met Mij moeten 

leven, hoeven jullie het niet aan jullie broeders te vragen, noch de boeken of de sterren te raadplegen, 

want Ik spreek tot jullie geest door het geweten en als jullie het horen, zullen jullie jezelf besturen met 

wijsheid en weten hoe jullie moeten leven in vervulling van Mijn Wil. 

66 Word wakker voor deze stem, erken je capaciteiten en stel ze in dienst van het goede. Ontvang 

deze boodschap, die Ik jullie zend, opdat zij jullie de weg zal wijzen, want Ik verwacht, dat jullie je werk 

op aarde voltooien om jullie hogere taken te geven, waaronder die om beschermers van de mensheid te 

worden. 

67 Voel dat jullie geesten zijn en bind jullie niet aan de materie, maak jullie het leven niet moeilijk! 

Heb geen eerbied of aanbidding voor iets, tenzij het liefde is voor uw Vader en ook voor uw naaste. Het 

ware leven is geworteld in de geest, niet in het lichaam, daar het laatste slechts een tijd leeft en dan 

verdwijnt, terwijl het laatste eeuwig leeft. 

68 Wat zullen uw aardse schatten u baten, indien gij niet weet, hoe gij de schatten des geestes kunt 

verkrijgen? Wat zult gij in de geestelijke vallei anders zijn dan arme geesten, die niet in staat zijn geweest 

hun vrede en geluk uit te werken, om ze in het eeuwige leven te genieten? 

69 Gij allen bezit een vaderlijk erfdeel, wanneer gij naar de aarde zijt gezonden; maar gij kent de 

waarde daarvan niet, gij kunt het niet in uw geest ontdekken en gij zoekt het buiten uzelven. Ik zeg je 

deze leringen te overdenken. Als je wijsheid zoekt, heb je het in je. Als je kracht zoekt - die zit in je: in 

gezondheid, in geestelijke kracht, in talent. Als jullie schoonheid nastreven - Ik heb het jullie ook 

gegeven; jullie hoeven jezelf alleen maar te herkennen, en jullie zullen vinden waarnaar jullie verlangen. 

Als u andere streken wilt leren kennen - begeef u daar dan geestelijk naar toe en u zult andere stadia van 

het leven ontmoeten waar de geest in grotere volmaaktheid leeft. 

70 Jullie bestemming is op te stijgen en te bezitten wat van Mij is, want jullie zijn Mijn zeer geliefde 

kinderen. 

71 Word weer zuivere geesten! Dit is waar Mijn onderwijs jullie naartoe leidt, om jullie tot de staat 

van volmaaktheid te brengen. Waarlijk, Ik zeg u, wanneer gij daarnaar terugkeert, zal u geen pijn meer 

overkomen, want gij zijt dan het huis van de Vader binnengegaan. 

72 Ik help je bij je bevrijding. Mijn licht zal je door de moeilijkheden heen helpen. Maar doe van nu 

af aan niemand meer kwaad, opdat jullie jezelf geen schade berokkenen. 

73 Neem Mijn kracht, al Mijn natuurkrachten staan tot uw dienst, alles is binnen uw bereik. Leef om 

lief te hebben en te vergeven zoals ik jou liefheb en vergeef. 

74 Heb alles lief, zegen alles; zo leer Ik jullie hoe je op aarde Mijn discipelen kunt zijn en hoe je in de 

volgende wereld een geest van licht zult zijn, waar je met ware vrede zult aankomen om de plaats in te 

nemen die je Vader voor je bestemd heeft. Dan zult gij niet wedergeboren worden in deze wereld, 

waarin gij lijdt; want gij zult begrijpen, dat dit lijden voor uw geest niet eeuwig kan zijn. Dan zul je 

opstijgen naar andere werelden van het leven en vreugdevol de taken vervullen die je in de eeuwigheid 

te wachten staan. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 15  
1 Op deze morgen van plechtige herdenking, vraag ik u: Wat hebt gij gemaakt van de wet, die Ik 

door Mozes tot de menschen heb gezonden? Waren deze geboden alleen gegeven voor de mensen van 

die tijd? 

2 In waarheid zeg Ik u, dat dat gezegende zaad niet in het hart der mensen is, omdat zij Mij niet 

liefhebben en ook elkaar niet liefhebben; zij eren hun ouders niet en hebben geen eerbied voor 

andermans eigendom; in plaats daarvan nemen zij elkaars leven, verbreken huwelijken en brengen 

schande over zich. 

3 Horen jullie de leugen niet van alle lippen? Bent u zich er niet van bewust hoe het ene volk het 

andere berooft van vrede? En toch zegt de mensheid dat ze mijn wet kent. Wat zou er van de mensen 

worden als zij Mijn geboden helemaal vergaten? 

4 Begrijp dat de Wet het pad is dat door de liefde van de Enige Schepper is gebaand om elk van Zijn 

schepselen te leiden. Als je nadenkt over het leven om je heen, dat bestaat uit basisstoffen en 

organismen in oneindig aantal, zul je uiteindelijk ontdekken dat elk lichaam en elk wezen zich 

voortbeweegt langs een weg of traject dat op het eerste gezicht geleid wordt door een vreemde en 

mysterieuze kracht. Deze macht is de wet die God voor elk van Zijn schepselen heeft verordend. 

Uiteindelijk, als u deze belangrijke processen bestudeert, zult u tot het besef komen dat alles 

inderdaad leeft, beweegt en groeit onder een opperbevel. U zult ook ontdekken dat te midden van deze 

schepping de mens verschijnt, die verschilt van alle andere schepselen omdat in hem het verstand en de 

vrije wil aanwezig zijn. 

In de geest van de mens bestaat een goddelijk licht, dat is het geweten, dat zijn intelligentie verlicht 

en hem aanzet tot de vervulling van plicht. Want als een onweerstaanbare kracht hem zou dwingen 

alleen de goede weg te volgen, zou zijn plichtsbetrachting geheel zonder verdienste zijn en zou hij zich 

vernederd voelen in de wetenschap dat hij niet in staat was naar zijn eigen wil te handelen en dat hij 

desondanks onderworpen was aan een wet. 

Maar wie kan, onder de omstandigheden waarin uw bestaan zich afspeelt, uw gedachten naar het 

goede richten? - Alleen het goddelijke licht van het geweten, dat de mens opdraagt de wet te vervullen - 

een licht dat in de geest woont en zich daardoor openbaart aan de materie. 

5 Waarom heeft de geest niet vanaf het begin de stem van het geweten gevolgd? - Omdat het niet 

voldoende ontwikkeld was om de geboden die het gaf te begrijpen en te vervullen, en tegelijkertijd de 

impulsen van het vlees te beheersen. De vrije wil en de invloed van de materie zijn de beproevingen 

waaraan uw geest wordt onderworpen. 

6 Als de mensen vanaf het begin naar de stem van hun geweten hadden geluisterd, zoals Abel 

deed, denk je dan dat het nodig zou zijn geweest dat jullie Vader van tijd tot tijd zou verschijnen om jullie 

de wet uit te leggen en jullie de weg van de ontwikkeling van de geest te onderwijzen? Voorwaar, ik zeg 

u: Neen. Indien gij u aan Mijn Wet had onderworpen en er gehoorzaam aan was geweest, zouden al Mijn 

openbaringen en leringen u door uw geweten hebben bereikt. Maar toen Ik deze mensheid gevangen zag 

in de hartstochten die de wereld haar bood, doof voor Mijn stem en te blind om het geestelijke licht te 

zien dat haar pad verlichtte, moest Ik Mijn Wet materialiseren in het Eerste Tijdperk door haar in steen 

uit te houwen en Mijzelf te openbaren aan hun fysieke zintuigen om hun materialisme te verslaan. 
Materialiseren: fysiek zichtbaar maken. 
Materialisme: niet-geestelijke levensopvatting die alleen het materiële als werkelijk en belangrijk beschouwt. 
7 Opnieuw keerde de mensheid zich af van Mijn geboden, en Ik moest tot de mensen komen om 

hen te onderwijzen. Het was niet genoeg, dat Ik u Mijn wet in die stoffelijke vorm gaf, noch bevatte zij 

alles wat de Vader u te zeggen had; daarom zond Ik u Jezus, door wie gij het Woord van God zoudt 

horen. Hij sprak tot jullie harten. Die Meester kende de wegen die leiden tot het binnenste van de mens, 

en met Zijn woorden, met Zijn werken, en met Zijn offer aan het kruis, raakte Hij uw sluimerende harten. 

Hij wekte uw onbewogen gevoelens op, omdat Hij wist dat zonder deze voorbereiding de tijd niet zou 
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komen dat de mens in zijn eigen geest de stem van zijn Heer zou horen, die nu bij u is, zoals het u werd 

aangekondigd. 

8 Het is uw God die tot u spreekt, Mijn stem is de wet. Vandaag horen jullie het opnieuw, zonder 

dat het nodig is het in steen te houwen, of dat Ik Mijn vleesgeworden Woord onder jullie moet zenden. 

Het is Mijn Goddelijke stem die tot je geest komt en hem het begin van een tijdperk openbaart waarin de 

mens rechtvaardig zal worden, zich met zijn Schepper zal verzoenen en zich zal zuiveren, zoals 

geschreven staat. 

9 Geef geen verkeerde uitleg aan Mijn woorden door te zeggen dat de wet van het Eerste Tijdperk 

de wet van het vlees was en dat die van het Tweede Tijdperk alleen tot jullie hart sprak; want Ik heb 

steeds het gevoeligste en meest ontwikkelde deel van jullie wezen aangeraakt om Mij daar te openbaren 

en Mijzelf te laten voelen. Mijn Wet heeft altijd tot uw geest gesproken, want het is de geest die de 

materie in het menselijk leven leidt. 
Materie: vleselijk lichaam van de mens, ook algemeen voorwerp, materiaal, enz. 

10 Toen enkele van Mijn discipelen uit het tweede tijdperk getuige waren van de verheerlijking van 

hun Meester op de berg Tabor, toen zij Mozes aan Zijn rechterhand zagen verschijnen en Elia aan Zijn 

linkerhand, vielen zij op de aarde omdat hun zielen verschrikt waren door de onvergelijkelijke grootheid 

van wat hun ogen aanschouwden. Daarna droeg ik hen op dit geheim te houden, om het te zijner tijd 

bekend te maken. Want het was noodzakelijk, dat Ik deze wereld tevoren verliet, opdat gij, wanneer die 

ervaringen (van de discipelen) onder uw aandacht werden gebracht, zoudt begrijpen, dat zij tot u 

spraken over de toekomst en deze aankondigden. 

11 Ach, als de mensheid van deze tijd de betekenis van die transfiguratie zou begrijpen en als zij 

zouden begrijpen dat het getuigenis van Mijn discipelen bedoeld was voor de mensen van deze tijd, hoe 

groot zou dan hun vooruitgang zijn! 

De beitel die Mijn Geboden graveerde in de steen van de berg Sinaï is dezelfde die nu de Goddelijke 

gedachten in uw hart schrijft; het bloed van uw Heiland, dat de Leer was die tot u sprak van liefde, van 

opstanding, van eeuwig leven en opperste geluk, is dezelfde die Ik nu vergiet in de essentie van dit 

Woord; en de profetie en het gezag waarmee Elia de mensen verbaasde, is dezelfde die jullie nu ervaren 

in de manifestaties die Ik jullie in deze tijd geef. 

12 De strijd van Mijn discipelen in dit Tijdperk zal groter zijn dan ooit om Mijn Wet gevestigd te zien 

op deze aarde. Maar om de vergeestelijking in deze wereld te laten heersen, waaruit alle 

rechtvaardigheid, alle liefde en verstand voortkomen, zullen de volkeren en naties van de wereld eerst 

een zeer bittere beker moeten drinken. 

13 Dit zal geschieden, wanneer het gouden kalf voorgoed vernietigd zal zijn, de nutteloze offers 

zullen zijn afgeschaft; wanneer de geestelijke goederen, die gij niet tegen aardse goederen zult inruilen, 

niet meer het voorwerp van winst zullen zijn. Dit zal geschieden zodra de mens de volle ontwikkeling van 

zijn geest heeft bereikt en de kostbare gaven in zich waardeert waarmee zijn Vader hem vanaf het begin 

van zijn schepping heeft begiftigd. 

14 Om jullie te helpen deze graad van vergeestelijking te bereiken, ben Ik nu gekomen om jullie het 

levenssap van Mijn Woord te geven, de vrucht van goede smaak. Ik ben de liefhebbende Vader die jullie 

brood en onderdak geeft voor jullie lichaam, en voor de geest, het licht dat jullie leidt zodat jullie het 

kunnen doorgeven aan jullie broeders. Mijn genezende balsem is ook met u; sommigen zullen hem 

volledig ontvangen, en bij anderen zal de pijn verzacht worden. Sommigen zullen hun eigen schulden 

wegwassen, maar anderen zullen met hun voorbeeld hun naasten helpen in hun reiniging. 

15 Wil je mijn kracht? Vervul dan Mijn geboden, heb Mijn wet lief, want jullie zijn verantwoordelijk 

voor de mensheid. Jullie zijn de onderwezenen, en voor jullie ligt het pad dat Elia heeft voorbereid. Loop 

weloverwogen, met zachte pas. 

16 Jullie zijn de kinderen van het Licht; laat de verleiding jullie niet in haar netten verstrikken. 
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17 Neem als voorbeeld de apostelen van het tweede tijdperk, die tot de scharen van de Vader 

spraken, en zij herkenden hun God en Heer in de werken van zijn boodschappers. Evenzo zal Ik u zien; nu 

is de tijd gekomen dat gij u geheel geeft aan de verkondiging van Mijn waarheid. 

18 Wend je af van de nutteloze werken van mensen en heers over het lichaam. Laat het je niet 

overheersen. Op deze manier, na deze strijd, zal ik je vol vreugde en vrede zien. 

19 Strijd en werk, Israël, onderzoek en begrijp dat ik jullie met deze leringen de witte gewaden geef 

om door de wereld te gaan en je missie te vervullen. 

20 Groot is de reis die Ik voor de geest heb uitgestippeld voor zijn voorbereiding, boetedoening en 

volmaaktheid. Als jullie erin slagen je geestelijk met Mij te verenigen, zullen jullie je sterk voelen voor de 

strijd en zullen jullie leren vooruit te komen op het pad en de hindernissen te overwinnen die jullie 

daarop tegenkomen. 

21 Willen jullie gerekend worden tot Mijn apostelen? Willen jullie onder Mijn discipelen gerekend 

worden? Wees dan volhardend in uw studie, zorg ervoor dat uw toerusting omhoog gaat, zodat u 

spoedig Mijn Woord zult brengen aan uw broeders. 

22 De geest van de mens heeft zich ontwikkeld, daarom heeft zijn wetenschap vooruitgang geboekt. 

Ik heb hem toegestaan te weten en te ontdekken wat hij voordien niet wist; maar hij mag zich niet alleen 

op materiële werken toeleggen. Ik heb hem dat licht geschonken, opdat hij zijn vrede en geluk kan 

uitwerken in het geestelijk leven dat hem wacht. 

23 Te midden van deze wereld, die bestaat uit verschillende schepselen, is de mens het 

bevoorrechte wezen aan wie Ik een deel van Mijn Geest heb gegeven en het recht om in gemeenschap 

met Mij te treden, Mij in zich te hebben, zodat - omdat hij Mij zo nauw met zich verbonden voelt - het 

vertrouwen en het geloof in Mijn Goddelijkheid in zijn geest groeien. 

24 Het uiteindelijke doel van de schepping van deze wereld is de mens; voor zijn welbehagen heb ik 

de andere wezens en krachten der natuur toegevoegd, opdat hij er gebruik van zou kunnen maken voor 

zijn behoud en verfrissing. Indien hij Mij had liefgehad en gekend vanaf de eerste tijden, vanaf zijn 

geestelijke kinderjaren, zou hij thans behoren tot een wereld van grote geesten, waar noch 

onwetendheid noch verschillen zouden bestaan, waar gij allen gelijk zoudt zijn in kennis en in de 

verfijning van uw gevoelens. Maar hoe langzaam evolueert de mens! Hoeveel eeuwen zijn er niet 

voorbijgegaan sinds hij op aarde leefde, en nog is hij er niet in geslaagd zijn geestelijke taak en zijn ware 

bestemming te begrijpen. Hij heeft zijn geest in zichzelf niet kunnen ontdekken, die niet sterft omdat hij 

het eeuwige leven bezit; hij heeft niet geweten hoe hij in harmonie daarmee moest leven, noch heeft hij 

zijn rechten erkend, en deze, beroofd van zijn vrijheid, heeft zijn gaven niet ontwikkeld en is stil blijven 

staan. 

25 Vandaag de dag, geconfronteerd met de gebeurtenissen die de mens zelf teweeg heeft gebracht, 

met de oorlog en de overvloed van alle hartstochten van het materialisme, is hij verbijsterd omdat hij het 

kwaad niet begrijpt en ook niet in staat is het te stoppen, en angstig vraagt hij zich af wat de reden is van 

dit resultaat. Want de mens is afgedwaald van het pad van zijn geestelijke ontwikkeling en stort zich in 

de afgrond zonder dat er een menselijke macht is om dit geweld te stoppen. 

26 Deze wereld, met zoveel liefde geschapen opdat zij de tijdelijke woonplaats van Mijn kinderen 

zou zijn, is veranderd in een vallei van rusteloosheid, angst en dood; alleen de beoefening van liefde en 

deugd zal haar kunnen redden. Daarom verzamel Ik nu alle "verstrooide stammen van Israël" om haar 

geest uit te rusten en in de strijd te sturen totdat zij de verlossing en vergeestelijking van het menselijk 

ras heeft bereikt. 

27 Iedereen die tot Mij is gekomen en Mijn woord heeft gehoord, behoort tot dit volk, zo oud en 

talrijk, en terwijl Ik jullie deze leringen bekend maak, zullen jullie begrijpen dat jullie gaven verborgen zijn 

gebleven en dat zij juist nu weer opleven, vervuld van de kracht die de Liefde jullie geeft. Jullie 

bestemming was vanaf het begin der tijden bepaald, zodat jullie degenen zouden zijn die over de 

mensheid waken en haar de boodschappen zouden mededelen die Ik van tijd tot tijd onder jullie 

aandacht bracht. 
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28 De tijd zal komen dat de gehele mensheid zal bestaan uit Mijn discipelen, dat jullie Mij zullen 

begrijpen en Mijn Woord met gemak zullen doorgronden. De hoogmoedigen zullen van hun voetstuk 

nederdalen om bij Mij te zijn, en de geleerden zullen Mij als hun Meester erkennen. 

29 Ik wil jullie allen zien op het pad van vergeestelijking, kracht opdoen en je sterken in 

beproevingen, zodat ik jullie bij het opstijgen de schat aan wijsheid kan openbaren die vervat is in het 

boek dat ik jullie thans toon. 

30 Als jullie meesters willen worden, moeten jullie jezelf uitrusten. Elimineer elk spoor van afgoderij 

in uzelf en onderwijs een geestelijke, eerbiedige en oprechte aanbidding van God, die alleen op liefde is 

gebaseerd. 

31 Ook al zou uw geheugen u ontrouw worden, Mijn woord is in uw geweten, waar het nooit zal 

worden uitgewist. Uw geest zal spreken en zal een fontein van wijsheid zijn die, wanneer hij overloopt, 

het licht zal brengen aan uw broeders op uw pad van evolutie. 

32 Rust uit in Mijn nabijheid, want Ik verheug Mij ook wanneer Ik u Mijn onderricht geef. Studeer in 

het boek en leer de verklaring van alles wat gij niet begrepen hebt. Begrijp de spirituele betekenis van de 

leer die ik je nu openbaar. Als jullie je voorbereiden, zullen jullie het licht zijn in de duisternis die vandaag 

de mensheid omhult. 

33 Ik ben altijd in verwachting van spirituele gemeenschap met jou. Een ieder die zich zuivert en zich 

tot Mij verheft, zal voelen dat hij zich met Mij heeft gehuwd en Ik zal zijn schreden op de beste wijze 

leiden. 

34 Velen vragen zich af waarom Ik naar de aarde ben teruggekeerd, daar Ik u reeds in het Tweede 

Tijdperk met Mijn Woord had onderwezen. Maar gij hadt Mijn wet vergeten, en Ik vond u schipbreuk 

lijdend in een zee van onwetendheid. Ik heb geworsteld om je op het pad van vrede en waarheid te 

brengen. Ik bied u een staf aan om op te leunen, want u bent uitgeput van de pelgrimstocht zonder gids, 

en daarom ben ik gekomen om u bij te staan. 

35 Ik verzamel Mijn nieuwe apostelen, die niet twaalf, maar honderdvierenveertigduizend zullen 

zijn, en ieder van hen zal de taak hebben Mijn Leer te verkondigen; zij zullen allen spreken en als 

herauten zijn, die het goede nieuws brengen, dat de Meester tot de mensen is teruggekeerd als de 

Heilige Geest. 

36 Sinds 1866 ben Ik onder de mensen op zoek naar nieuwe discipelen en bereid hen voor om Mijn 

geboden met overgave te eerbiedigen en de voorlopers te zijn van nieuwe apostelen die tot Mij zullen 

komen. 

37 Op een zekeren dag zullen de menschen kennis hebben van Gods volk, en zij zullen u zoeken, om 

van u licht te vragen; anderen zullen uw kennis met hunne meeningen bestrijden. Ik wil niet dat u, omdat 

u zich arm en nederig voelt, wordt overrompeld door hen die in uitverkoren taal spreken en u theorieën 

voorhouden die alleen maar onduidelijkheid of schaars licht zullen onthullen. Jullie die de waarheid van 

dit woord kennen, omdat jullie weten dat het Mijn openbaring is als de Heilige Geest - laat je niet in 

verwarring brengen. 

38 Ik wil ook niet dat gij u uit vrees verbergt, maar dat gij hen die u om hulp vragen, tegemoet 

treedt. Voor allen zullen jullie woorden van liefde hebben die hen wakker schudden en ontroeren en hen 

Mijn aanwezigheid doen voelen. Op deze manier zal je herkend worden. 

39 Elia is dicht bij jullie en vervult de grote taak die Ik hem heb toevertrouwd, namelijk jullie te 

inspireren tot vernieuwing, zodat jullie kunnen opstaan op zoek naar vrede, verbetering en geestelijke 

volmaaktheid. 

40 Spoedig zul je uitrusten van je werk. Dit grote werk zal worden verricht met de hulp van vele 

geesten, die ik elk een specifieke taak heb toevertrouwd. 

41 Jullie die Mij volgen zijn Mijn leger, en Ik ben jullie Vader die het tot Zijn opdracht heeft gemaakt 

Zijn kinderen te verlossen. Ik ga je voor om je te leiden. wil je Mij volgen? - Je hart zegt ja en ik ontvang je 

verlangen. Zie, Ik vraag niet meer van jullie dan wat jullie kunnen doen, maar Ik zeg jullie dat als jullie 
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weten hoe jullie je gaven moeten gebruiken en als jullie Mij in waarheid liefhebben, jullie er heel wat 

strijd mee zullen moeten leveren. 

42 De geestelijke wet komt vóór de menselijke, daarom moeten jullie Mij jullie eerbetoon geven 

vóór dat van de wereld. Kijk naar de natuur, met haar velden en bergen, haar zeeën, bossen en 

woestijnen; zij biedt in haar totaliteit, op elk moment, haar offer aan de Schepper die haar heeft doen 

ontstaan en haar in stand houdt. Allen tonen hun schuld van dankbaarheid aan Mij door van Mij te 

getuigen. Waarom vereren jullie Mij niet waardig? Waarom vragen jullie om Mijn Aanwezigheid alleen 

om aan Mij te twijfelen? 

43 Rust uzelf uit, zodat u uw geestelijke natuur doorgrondt en Mijn Woord begrijpt. Doordringt Mij 

in de leer, onderzoekt, Ik sta het u toe, ondervraagt Mij, maar komt tot Mij. Geef je aan Mij over met het 

vertrouwen dat je als kind hebt en volg je ouders overal; heb ook je Hemelse Vader lief en vertrouw op 

Hem. 

44 Ik wil niet dat je tranen vergiet of dat je me pijn doet. U hebt veel geweend en vaak door de 

woestijn gelopen. Laat uw kinderen dit zaad van verdriet, dat u met u meedraagt, niet na. Laat deze 

wezens een leven zien van gerechtigheid, van werk, en van het vervullen van Mijn Wet, opdat zij vrede 

en voorspoed mogen zien opbloeien. 

45 Waarom verwondert gij u, mensen, over het wonder dat Ik u in deze tijd aandraag, wanneer Ik 

Mijzelf bekend maak door middel van de menselijke geest? Ik heb in het verleden grotere werken 

verricht, en jullie geloofden ze. 

46 Ik weet dat de oorzaak van uw verbazing ligt in het feit dat u zich hebt verwijderd van de 

geestelijke leringen; want lange tijd hebt u alleen geloofd in wat u ziet, in wat u aanraakt en in wat u 

bewijst door middel van uw wetenschap. 

47 In het eerste tijdperk, toen Israël de Schriften las, de Wet overpeinsde en bad in afwachting van 

de beloofde Messias, was zijn leven vol van tekenen en geestelijke manifestaties, was zijn hart gevoelig 

voor de boodschappen die de Heer het zond, en geloofde het in dit alles omdat het geloof had. 

48 Maar denk niet dat alle kinderen van dat volk begrepen hoe zij de goddelijke boodschappen 

moesten ontvangen. Neen, de rijke vrek voelde niets, hij zag niet en hoorde niet, evenmin als de 

priesters, die, hoewel zij het boek der profetie voor hun ogen geopend hadden, zelfs het geestelijk leven 

boven de mensen niet bemerkten; want blind en hoogmoedig op de plaats die zij innamen, konden zij de 

roepstemmen van de Heer, die reeds naderde, niet horen. 

49 Wie waren het dan die in de nachten in Judea baden en in hun harten het licht ontvingen dat 

hoop geeft? Wie waren het die profetische dromen hadden en in staat waren om met hun hart te 

voorzien, waardoor zij een geestelijke uitleg gaven aan de Schriften? - Zij waren de nederigen, de armen, 

de slaven, de zieken, zij die hongerden naar licht, zij die dorstten naar gerechtigheid, zij die behoefte 

hadden aan liefde. 

50 Zij waren het volk van het volk, de mannen en vrouwen van eenvoudige harten, zij die 

eeuwenlang op hun Verlosser hadden gewacht. 

51 In de nacht dat Jezus in dit leven werd geboren, beefden de harten van de arme herders van 

Bethlehem bij het zien van de geestelijke boodschapper van de Heer, die hun liet weten dat hun 

langverwachte Verlosser was gekomen. 

52 In dat plechtige uur sliepen de rijken, de heren en de machtigen. 

53 Ook sliepen in die tijd de groten, de heren, de rijken, de geleerden en de theologen diep, terwijl 

Mijn Straal tot de mensen neerdaalde om hun voor de eerste maal Mijn Boodschap te brengen. 

54 Hoe weinigen verwachtten Mij, en hoe weinigen geloofden in Mijn aanwezigheid! 

55 Maar zij, die tot Mij kwamen, waren mannen en vrouwen van eenvoudige harten, van weinig 

verstand, met wie de ongeloovigen spotten, omdat zij in bovennatuurlijke verschijnselen gelooven en 

van vreemde leerstukken spreken. 

56 Oordeel niet slecht over hen die door gebrek aan voorbereiding een fout begaan, want zij 

behouden tenminste de intuïtie van het geestelijke, die het bewijs is van een heimelijk verlangen om zich 
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met de Vader te verenigen, om de wereld van het licht te naderen, om van Hem een woord van liefde te 

ontvangen. 

57 Deze armen, die niet verblind zijn door de valse pracht van de wereld, zijn zij die intuïtie hebben, 

zij die voorzien, zij die dromen, zij die getuigen van het geestelijke, en Ik heb hen opgezocht om voor hun 

ogen het boek der wijsheid te openen en zo hun verlangen naar kennis en waarheid overvloedig te 

bevredigen. 

58 Ik heb Mijn aanwezigheid voor hen waarneembaar gemaakt, evenals de nabijheid van de 

geestelijke wereld, als een beloning voor hun hoop en hun geloof. 

59 Ik heb ook tot hen gesproken over hun gaven, over hun taak, over de waarde van Mijn Leer, 

opdat zij uit hun harten verwijderen wat niet bij dit werk hoort, en opdat hun getuigenis luid en vol licht 

de harten van hun broeders zal bereiken. 

60 Sta op, Israël, en bestijg de geestelijke berg, want Ik ben nu uw helper. In deze tijd zullen jullie Mij 

allen bijstaan met het kruis dat Ik op Mijn schouders draag uit liefde voor de mensheid. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 16  
1 Vrede van geest en hart zij in allen die elkaar liefhebben! - Op deze dag van genade ontvangen 

jullie de inspiratie van de Meester, die geabsorbeerd wordt door de hersenen van deze schepselen die 

door Mij bereid en bestemd zijn om Mijn goddelijke boodschap aan de mensheid door te geven. 

2 Ontvang heden Mijn geestelijke streling, o grote schare; Ik heet u welkom en vervul u met 

genade. 

3 Luister, discipelen: wees je ervan bewust dat een atoom van Mijn Wezen zich onder jullie 

manifesteert. Een vibratie van Goddelijke Kracht onderwijst je. Een emanatie van Zijn universele Wezen 

verlicht je. Er is nooit een tijd geweest waarin er geen manifestatie van God is geweest. In alle tijden, in 

alle eeuwen, was, is en zal deze Goddelijke vibratie er zijn. In de loop der eeuwen heeft de Vader niet 

opgehouden u de weldaden van Zijn liefde te schenken, want in Zijn Geest, zoals in de Schepping, trilt 

alles, is alles activiteit en leven. En de gebeurtenissen van deze wereld zijn echo's en weerspiegelingen 

van het geestelijk leven. 

4 Door de eeuwen heen heeft God de mensheid niet in de steek gelaten, want het een kan niet van 

het ander worden gescheiden. Vandaag is het de wil van de Vader geweest om je geestelijk met de mens 

te verenigen op de manier zoals jullie zien en horen, want de tijd is gekomen dat jullie je gereed moeten 

maken om Mij te ontvangen van geest tot geest. 

5 Maar u bezit nog geen geestelijke gevoeligheid, en daarom neemt u de goddelijke inspiratie niet 

helder waar. 

6 Voordat de Vader Zich in Jezus aan de mensheid openbaarde, zond Hij u Zijn openbaringen door 

middel van stoffelijke vormen en gebeurtenissen. Onder de naam Christus hebt gij Hem leren kennen, 

die de liefde Gods onder de mensen heeft geopenbaard, maar toen Hij op aarde kwam, had Hij zich reeds 

als Vader geopenbaard, en daarom moet gij niet zeggen, dat Christus in de wereld geboren is - het was 

Jezus, die geboren werd, het lichaam waarin Christus woonde. 

7 Denk na, en gij zult Mij uiteindelijk begrijpen en erkennen dat Christus vóór Jezus was, want 

Christus is de liefde van God. 

8 Laat u, nadat dit is opgehelderd, niet misleiden en houd ermee op weg te zinken in de troebele 

wateren van oude en onjuiste interpretaties die gij door traditie bezit. Jullie zijn bedekt met sluiers van 

onwetendheid, die Ik verscheur door het licht van Mijn Woord, zodat wijsheid tot jullie kan doordringen. 

9 Vergeet daarom niet dat Christus de liefde van God is; daarom was u, toen Hij Zich door Jezus 

openbaarde, ontsteld en verward, en zelfs tegenover Zijn wonderen geloofde u Hem niet, omdat Zijn 

macht te oneindig is voor uw beperkte verstand om te bevatten. 

Zo komt het dat sommigen Mij verloochenen, anderen in verwarring verkeren en weer anderen Mij 

bestuderen en onderzoeken naar gelang van hun manier van denken en hun vermogen tot begrijpen. Er 

zijn weinigen, zeer weinigen, die in staat zijn Christus te begrijpen. Ik zeg u dit, omdat ik weinig liefde in 

de harten vind, daar gij elkander niet liefhebt, zelfs niet onder broeders. 

10 Heb uw naaste lief als uw eigen kind, dan zult u Jezus beginnen te begrijpen, u zult Hem 

liefhebben, u zult Hem voelen, u zult Christus moeten weerspiegelen in uw werken. Uw geest echter kent 

Mij iets meer; zo komt het dat sommigen van u de Messias zoeken, anderen God Almachtig, opdat Hij u 

een straal van licht en hoop zou geven die uw pijnen zal verzachten en uw verlangen zal aanwakkeren 

om steeds dichter bij Hem te komen. Dit komt omdat uw geest, door het geweten, de herinnering bezit 

aan zijn Schepper, aan Christus, die nooit heeft opgehouden u te zoeken en lief te hebben, o mensen, 

want ik zeg u nogmaals dat de geestelijke manifestatie niet heeft opgehouden te bestaan, noch ooit zal 

ophouden te bestaan. 

11 De verlichten uit voorbije tijden zagen altijd een gloed van licht, zij hoorden altijd Mijn Woord. De 

profeten, de geïnspireerden, de voorlopers, de stichters van leerstellingen van hoge spiritualiteit 

getuigden dat zij stemmen hoorden die schenen te komen van de wolken, de bergen, van de wind, of van 

een of andere plaats die zij niet konden aanwijzen; dat zij de stem van God hoorden alsof die voortkwam 
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uit tongen van vuur en mysterieuze echo's. Velen hoorden, zagen en voelden door middel van hun 

zintuigen, anderen door middel van hun geestelijke eigenschappen; hetzelfde gebeurt op dit moment. 

12 Voorwaar, Ik zeg u: Zij die Mijn boodschappen met hun lichamelijke zintuigen ontvingen, 

interpreteerden de Goddelijke ingevingen geestelijk, en dit deden zij naar gelang van hun lichamelijke en 

geestelijke uitrusting, naar gelang van de tijd waarin zij in de wereld waren, zoals het nu gebeurt met de 

menselijke instrumenten die jullie stemdragers of "giftdragers" noemen. Maar ik moet u zeggen dat zij in 

voorbije tijden, evenals in het heden, aan de zuiverheid van de Goddelijke openbaringen hun eigen 

ideeën hebben toegevoegd, of die welke in hun omgeving de overhand hadden, en bewust of onbewust 

de zuiverheid en de onbeperkte essentie van de waarheid hebben veranderd, die in waarheid de liefde is 

in haar hoogste openbaringen. 

13 De geestelijke trillingen en ingevingen waren in hen, en zowel de "eersten" als de "laatsten" 

hebben getuigenis afgelegd en zullen getuigenis afleggen van deze ingeving die hun geesten bereikte, 

bijna altijd zonder te weten hoe, op dezelfde wijze als het vandaag velen overkomt en zoals het er 

morgen nog meer zullen overkomen. 

14 De woorden, de interpretaties en de manier van handelen zijn te danken aan de mensen en de 

tijd waarin zij leven, maar boven alles is dit de opperste waarheid. 

15 Bij gebrek aan geestelijke voorbereiding is het voor u noodzakelijk dat de Goddelijke inspiratie 

zich materialiseert en u uit uw geestelijke slaap wekt. De gevorderde geesten hadden deze vorm van 

openbaring niet nodig. 

16 Al het geestelijke in het universum is een bron van licht, zichtbaar of onzichtbaar voor u, en dit 

licht is kracht, is macht, is inspiratie. Uit ideeën, woorden en werken vloeit ook licht voort, naar gelang 

van de zuiverheid en majesteit die zij bezitten. Hoe hoger het idee of het werk, des te fijner en verfijnder 

is de vibratie ervan en de inspiratie die ervan uitgaat, hoewel het voor de slaven van het materialisme 

moeilijker is dit waar te nemen. Niettemin is de uitwerking, die de hoge gedachten en werken geestelijk 

uitoefenen, groot. 

17 Materialisatie is de tegenstander van vergeestelijking, maar begrijp dat ik verwijs naar het soort 

materialisatie dat u leidt naar dwalingen, ondeugden, ontaarding en onedele hartstochten. 

18 Ook al zal het grootste deel van de mensheid twijfelen aan de waarheid van Mijn verkondiging 

aan de mensen, waarlijk, Ik zeg het jullie nogmaals, deze verkondiging vindt plaats in de geïncarneerde 

en gedesincarneerde geesten zonder onderbreking, vanaf het eerste moment van hun schepping. 

19 Als u erin geslaagd bent uw boodschappen over afstanden over te brengen door gebruik te 

maken van uw scherpzinnigheid en uw wetenschap, die een van de vele geestelijke vermogens is die u 

bezit, hoe zou u dan kunnen veronderstellen dat God geen boodschap aan de mens kan overbrengen 

door middel van een gevoelig en intelligent menselijk "apparaat"? 

20 Want dit is het menselijk lichaam: een apparaat dat is uitgerust met een zo grote volmaaktheid 

als de mens niet zal kunnen geven aan zijn meest ingewikkelde en grootste wetenschappelijke werken. 

Let goed op Mijn woord, Ik spreek over de materie van de mens, niet over zijn geest; want de geest, 

hoewel hij de macht van zijn Vader niet kan bereiken, zal ongetwijfeld tot grotere werken in staat zijn 

dan die waartoe zijn beperkte menselijke lichaam in staat is. 

21 Indien uwe beperkte intelligentie kennis heeft kunnen verwerven en uitvindingen heeft gedaan, 

welke gij wonderbaarlijk acht, wat zult gij dan niet met uwe geesten kunnen volbrengen, en tot welke 

werken zal uwe Heer niet in staat zijn? 

22 Een slechte voorstelling van zijn God heeft hij, die Hem kleiner acht dan de mens. 

23 Waarom verwondert gij u, dat God u Zijn licht zendt, dat wijsheid is en op u allen schijnt, en dat 

Hij een vorm van communicatie tot Zijn kinderen heeft geschapen? Waarom denkt gij dat iets voor uw 

God onmogelijk is, terwijl gij zelf zegt dat Hij alles weet en alles kan doen? Als jullie zulke dingen van Mij 

geloven, waarom spreken jullie jezelf dan zo lichtvaardig tegen? Vragen jullie Mij om Jezus te sturen 

telkens als Ik tot jullie wil spreken, zodat jullie Hem aan het hout kunnen nagelen? 

24 Voorwaar, Ik zeg u: gij weet niet hoe gij denkt dat Ik Mijzelf in u moet openbaren. 
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25 Om je tegemoet te komen, zeg ik je: Als jullie niet willen dat Ik gebruik maak van zondige 

lichamen om jullie Mijn liefde te geven, toon Mij dan een rechtvaardige, een reine, toon Mij onder jullie 

iemand die weet hoe Hij moet liefhebben en Ik verzeker jullie dat Ik gebruik van hem zal maken. Begrijpt, 

dat Ik zondaars gebruik om zondaars voort te brengen, want Ik kom niet om rechtvaardigen te redden; zij 

zijn reeds in het Koninkrijk des Lichts. 

26 Het is waar dat jullie zondaars zijn, maar God veracht of vergeet niemand, ook al denken jullie het 

tegendeel. Waarom bent gij zo blind geworden, dat gij alles beoordeelt naar een oogenblik van uw 

stoffelijk leven? Jullie zijn het die zichzelf verachten en vergeten, daarom voelen jullie je zwak en moe. 

27 Denkt gij dat Ik Mijn zeer geliefde schepselen vergeet, zelfs wanneer zij ongehoorzaam zijn, 

wanneer zij Mij nodig hebben en Mij steeds aanroepen? 

28 Gij zondigt veel en overtreedt de wetten en hebt Mij dikwijls vergeten; maar oneindig veel groter 

dan al de overtredingen van uw bestaan is de liefde van de Hemelse Vader voor al Zijn kinderen. 

29 Toch moet Ik tot jullie blijven spreken over Mijn manifestatie, opdat jullie je bevrijden van al je 

twijfels. Velen van jullie bevestigen wat Mijn verlichte mensen jullie hebben verteld, bijvoorbeeld dat 

God tot hen sprak door de wolken, het vuur, het water, de wind; maar Ik vraag jullie: Wat lijkt u juister, 

tot de mens te spreken via deze elementen of via hem? 

30 Waar is uw logisch denken als het u niet helpt om de eenvoudigste leringen te begrijpen? 

31. Mannen en vrouwen van de wereld, jullie zijn in jullie wetenschappen het enige vergeten dat jullie 

wijs en gelukkig kan maken: jullie zijn de Liefde vergeten die alles bezielt, de Liefde die in staat is alles te 

doen en alles te veranderen! Je leeft in het midden van de 

pijn en duisternis, want omdat jullie de liefde die ik jullie leer niet beoefenen, veroorzaken jullie zelf 

lichamelijk of geestelijk lijden. 

32 Om Mijn Boodschappen te ontdekken en te begrijpen, moeten jullie eerst van harte vriendelijk en 

zachtaardig zijn, deugden die in iedere geest aanwezig zijn vanaf het moment van zijn schepping; maar 

om te weten hoe je het ware, hoge gevoel van liefde kunt voelen, moeten jullie jezelf vergeestelijken 

door je goede gevoelens te cultiveren; maar jullie hebben alles in het leven gewild behalve de geestelijke 

liefde. 

33 Op elk moment stralen gedachten of geestelijke trillingen van je uit, maar in de meeste gevallen 

straal je egoïsme, haat, geweld, ijdelheid en onedele hartstochten uit. Je doet pijn en voelt wanneer je 

gekwetst wordt, maar je hebt niet lief, en daarom voel je niet wanneer je geliefd wordt, en met je 

morbide gedachten verzadig je de omgeving waarin je leeft steeds meer met pijn en vul je je bestaan met 

ongemak. Maar ik zeg u: Verzadig alles met vrede, met harmonie, met liefde, en u zult gelukkig zijn. 

34 Liefde heeft altijd bestaan in de geest van de Schepper, daarom moet je begrijpen dat alle 

geesten er ook mee begiftigd zijn. 

35 Vandaag de dag hebt gij, ondanks de vooruitgang van uw beschaving, u meer en meer verwijderd 

van de materiële natuur, evenals van het geestelijke, van het zuivere, van datgene wat van God is. 

Daarom verval je in elke fase van je leven in een steeds grotere zwakte, in een steeds groter lijden, 

ondanks je verlangen om sterker en gelukkiger te worden met elke dag die je op aarde doorbrengt. Maar 

gij zult nu een stap voorwaarts doen in de vervulling van Mijn wet, o bewoners der aarde! 

36 De Meester, die te allen tijde tot u gesproken heeft, komt u nu zijn onderricht verklaren door 

middel van deze onderrichtingen, door zich te openbaren in woord, intuïtie en inspiratie, en zo uw geest 

wakker te schudden voor het licht van de toekomende tijden. Dan zul je de Goddelijke inspiratie in 

verschillende vormen hebben, steeds verbazingwekkender voor jou, steeds hoger en volmaakter. 

37 Vandaag ben ik gekomen om jullie eraan te herinneren elkaar lief te hebben zoals Jezus jullie 

geleerd heeft. Ik herinner u aan Jezus, want in Hem was de menswording van de universele liefde. 

38 In de tijd van Mozes kreeg het volk een wet van gerechtigheid, die luidde: "Oog om oog, tand om 

tand". Deze wet, die u vandaag verachtelijk en wraakzuchtig zou toeschijnen, was niettemin rechtvaardig 

voor het volk van die tijd. 
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39 Later, toen Ik mens werd in Jezus, hebben jullie Mij horen zeggen, en zo is het opgeschreven, dat 

"met de el waarmee jullie meten, worden jullie gemeten". Sommigen hebben gevraagd of in dit woord 

de liefde, de barmhartigheid en de vergeving schuilt die Jezus predikte. 

40 Het wordt tijd dat Ikzelf jullie de reden van de Wet van het Eerste Tijdperk uitleg en de reden van 

dat gezegde van Jezus, want veel van Mijn leringen heb Ik jullie in de loop der eeuwen stukje bij beetje 

moeten geven. 

41 In het begin, toen de snaren van het menselijk hart nog ongevoelig waren voor het gevoel van 

vergeving, en dat van naastenliefde en verdraagzaamheid nog sluimerde in zijn geest, was het 

noodzakelijk voor de mens om zichzelf en zijn goederen te beschermen, gedekt door een wet die hem 

het recht gaf om zijn kracht te gebruiken in zelfverdediging. Zoals u ziet, waren dit primitieve 

voorschriften en gebruiken van een volk dat, zoals alle volkeren, voorbestemd was zich te ontwikkelen. 

42 De wet die uit de woorden van Jezus is voortgekomen, heeft later het leven van de mensen 

verlicht en u gezegd: "Hebt elkander lief", en u ook geopenbaard dat "met de el waarmee gij wilt meten, 

gij op uw beurt gemeten zult worden", waardoor de Meester u liet begrijpen dat de gerechtigheid die de 

mens eigenhandig had verkregen, nu het alleenrecht van de Goddelijke Gerechtigheid werd. Voortaan 

wist de mens dat zoals hij oordeelde, hij door God geoordeeld zou worden, en dat wat hij op aarde 

zaaide, de oogst zou zijn die hij in het hiernamaals zou oogsten. 

43 De mens onthield daarop zijn broederlijke hand, de schurk zag vaak af van zijn boze plannen, en 

hij die van plan was te stelen, wist en voelde dat een blik uit de oneindigheid hem gadesloeg, en dat hem 

vanaf dat ogenblik het oordeel wachtte. 

44 Eeuwen zijn voorbijgegaan, en hoewel de mensen iets meer weten over de Goddelijke 

gerechtigheid, hebben zij de waarheid nog niet begrepen, en hebben zij zich dikwijls vergist, en zelfs 

geloofd dat als zij op aarde zwaar gezondigd hebben, zij onverbiddelijk het oordeel van God moeten 

ondergaan om een eeuwige straf te ontvangen. - Dit vraag ik u: Welk besluit van berouw en vervulling 

van Mijn wet zal kunnen ontstaan in degene die zichzelf van meet af aan als verloren beschouwt? Welke 

hoop zal hij hebben die deze wereld verlaat, wetende dat de gebreken van zijn geest eeuwig zullen 

duren? 

45 Het was noodzakelijk dat Ikzelf zou komen om de duisternis van jullie onjuiste interpretaties te 

verwijderen, en daarom ben Ik hier. 

46 In Jehovah meende je een wrede, verschrikkelijke en wraakzuchtige God te herkennen. En om u 

uit uw dwaling te halen heeft de Heer u Christus gezonden, zijn goddelijke Liefde, opdat u "de Zoon kent 

en de Vader kent"; en toch meent de onwetende mensheid, opnieuw verstrikt in haar zonde, een 

woedende en beledigde Jezus te zien, die slechts wacht op de komst in het Geestelijk Dal van hen die 

Hem hebben beledigd, om tot hen te zeggen: "Gaat weg van Mij, Ik ken u niet"; en om hen onmiddellijk 

de meest wrede kwellingen in de eeuwigheid te doen ondergaan. 

47 Het wordt tijd dat jullie de betekenis van Mijn leringen begrijpen, zodat jullie niet in dwaling 

vervallen. De goddelijke liefde zal jullie niet verhinderen tot Mij te komen, maar als jullie je fouten niet 

rechtzetten, zal het de onverbiddelijke rechter van jullie geweten zijn, die jullie zal zeggen dat jullie het 

niet waardig zijn het Koninkrijk van het Licht binnen te gaan. 

48 Maar hier hebben jullie Mij opnieuw, menselijkheid, in geest, zoals Ik jullie beloofd heb. 

49 Aanschouw het licht van de Geest der waarheid, hoe het verlicht en wekt hen die in duisternis 

wonen. 

50 Maar tot hen die deze bijeenkomst bijwonen zeg Ik: Luister met aandacht naar Mijn woord, want 

het zal wegen van licht voor jullie openen en jullie verlichten tot de waarheid die jullie moeten kennen. 

51 Hoewel je elke schuld aan God in het leven moet betalen, is de betaling, het eerbetoon, of het 

offer dat je Hem geeft, in werkelijkheid niet voor Hem, maar voor degene die het aanbiedt. 

52 Als gij Hem reinheid aanbiedt, zal het u ten goede komen; als gij Hem werken van verdienste 

toont, zullen zij de versierselen zijn, die uw geest verheffen in de tegenwoordigheid van God. Indien gij 
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zondigt en later berouw hebt en uw fouten goedmaakt, zal de vrede van de geest en de blijdschap die 

leeft in degene die goed doet, uw loon zijn. 

53 Indien Ik u dikwijls toesta dezelfde beker te drinken die gij aan uw broeders hebt gegeven, dan is 

het omdat slechts op deze wijze sommigen het kwaad zullen begrijpen dat zij hebben veroorzaakt; en 

door dezelfde beproeving te doorstaan die zij anderen lieten doormaken, zullen zij de pijn leren kennen 

die zij hen deden voelen. Dit zal hun geest verlichten en resulteren in begrip, berouw en bijgevolg de 

vervulling van Mijn Wet. 

54 Maar als u wilt voorkomen dat u lijdt of de beker der bitterheid leegdrinkt, kunt u dat doen door 

uw schuld af te lossen door berouw te tonen, door goede werken te doen, door alles wat uw geweten u 

zegt te doen. Op deze wijze zult gij een schuld van liefde terugbetalen, gij zult een eer, een leven, of de 

vrede, de gezondheid, de vreugde, of het brood teruggeven, dat gij ooit van uw broeders hebt geroofd. 

55 Zie, hoe verschillend de werkelijkheid van Mijn gerechtigheid is van het denkbeeld dat gij van uw 

Vader hadt gevormd! 

56 Vergeet niet: als Ik u gezegd heb dat niemand van u verloren zal gaan, dan is het ook zeker dat Ik 

u gezegd heb dat elke schuld betaald moet worden en elke overtreding uit het boek des levens uitgewist. 

Het is aan jou om het pad te kiezen om Mij te bereiken. 

57 Je hebt nog steeds een vrije wil. 

58 Als u de voorkeur geeft aan de oude wet van vergelding, zoals de mannen van de trotse naties 

nog steeds doen, zie dan hun resultaten! 

59 Als jullie willen dat de el waarmee jullie je broeders afmeten ook jullie afmeet, dan hoeven jullie 

niet eens te wachten op jullie intrede in het andere leven om Mijn gerechtigheid te ontvangen, want hier 

(op aarde), op het moment dat jullie het het minst verwachten, zullen jullie je in dezelfde kritieke situatie 

bevinden als waarin jullie je broeders hebben gebracht. Maar als jullie willen dat een hogere wet jullie te 

hulp komt, niet alleen om jullie te bevrijden van de pijn die jullie het meest vrezen, maar ook om jullie 

nobele gedachten en goede gevoelens bij te brengen, bid dan, roep Mij aan, en ga dan je weg van strijd 

om steeds beter te worden, om sterk te zijn in beproevingen, in één woord, om met liefde de schuld te 

betalen die je verschuldigd bent aan je Vader en aan je naasten. 

60 De roep van liefde die jullie nu horen uit de mond van deze stemdragers is de voorbode van grote 

gebeurtenissen voor de mensheid. Deze boodschappen zijn vonken van wijsheid die in de toekomst aan 

de mensheid zullen worden geopenbaard. Het is het begin van het ontwaken van alle geesten. Het is de 

voorbereiding op het Tijdperk van Spiritualisatie, de tijd waarin jullie jezelf zullen verlossen in de liefde 

van jullie Hemelse Vader. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 17  
1 Geliefde mensen, hier hebben jullie weer een boodschap van de Goddelijke Meester die jullie een 

stap verder zal brengen in het begrijpen van Mijn leringen; want jullie mogen niet stoppen op het pad 

van spirituele vooruitgang. 

2 Ik kom niet om in u gewoonten van stagnatie of regressie aan te moedigen; Ik leid u altijd langs 

het pad van evolutie. 

3 Mijn woord biedt u gevarieerd voedsel, alle van voortreffelijke geestelijke smaak. 

4 Gij hebt met de lippen gezegd: "Eer aan God in de hoogste", maar wanneer hebt gij Hem met uw 

werken verheerlijkt? - Gij hebt uzelven aanbeden en uw afgoden verheerlijkt, maar God, uw Schepper, 

wanneer? - Het was Jezus die Zijn Vader verheerlijkte met Zijn leven, en het is naar Hem dat jullie 

moeten leven. 

5 Evenzo hebt gij gezegd: Vrede op aarde aan de mensen van goede wil, en waarlijk, Ik zeg u, ook 

aan de mensen van kwade wil heb Ik vrede gegeven; maar gij, zeg Mij, wanneer hebt gij vrede gegeven? 

Al vele eeuwen herhaalt u de woorden van die Psalm waarmee het volk in Jeruzalem zijn Heer ontving, 

en het is het enige wat de mensheid sindsdien heeft gedaan: die woorden herhalen, want met hun 

werken doen zij juist het tegenovergestelde. 

6 Spreek deze zinnen uit als jullie willen, maar begrijp dat noch deze, noch enige andere woorden 

enig effect zullen hebben totdat jullie ze voelen in jullie hart; als jullie ze voelen, openbaar ze dan aan 

jullie broeders in goede werken, met zachtmoedigheid en nederigheid; dan zal Ik jullie antwoorden met 

Mijn grenzeloze Liefde en jullie geest tot vreugdevolle trilling brengen in de onbevlekte genade van Mijn 

vrede. 

7 Zo spreek ik vandaag tot u als de Heilige Geest. De tijden zijn anders, en daarom moet de 

toerusting van de mensen anders zijn. 

8 Laat de woordgebeden en het bijgeloof varen en geef je over aan Mij, de Meester, de Vader, die 

jullie altijd zal ontvangen en begrijpen. 

9 Bid, ja, maar met een voorbereid hart; spreek tot Mij met de geest zoals je die op dat moment 

voelt. Kom tot Mij met gedachten vol liefde, maar kom naderbij; spreek tot Mij als discipelen of als kleine 

kinderen en Ik zal u Mijn wijsheid en Mijn liefde doen voelen. 

10 Vraag Mij in nederigheid, maar vraag nooit om wonderen en verwacht ze ook niet te ontvangen. 

11 Het wonder, zoals u het opvat, bestaat niet; er is geen tegenstelling tussen het goddelijke en het 

materiële. 

12 Gij schrijft Jezus vele wonderen toe, maar waarlijk, Ik zeg u, Zijn daden waren de natuurlijke 

uitwerking van de liefde, die goddelijke kracht waarvan gij nog niet weet hoe ze te gebruiken, hoewel zij 

heimelijk aanwezig is in iedere geest. Omdat je de kracht van de liefde niet wilde leren kennen. 

13 Wat was er aanwezig in alle wonderen die Jezus deed, behalve liefde? 

14 Luister, discipelen: opdat de liefde Gods zich aan de mensheid zou kunnen openbaren, was de 

nederigheid van het werktuig noodzakelijk, en Jezus was altijd nederig; en een voorbeeld hiervan gevend 

aan de mensen, heeft Hij u bij een gelegenheid gezegd, dat Hij niets kon doen zonder de wil van Zijn 

hemelse Vader. Zij die de nederigheid van deze woorden niet inzien, zullen denken dat Jezus een mens 

was als ieder ander; maar de waarheid is dat Hij u een les in nederigheid wilde geven. 

15 Hij wist dat deze nederigheid, deze eenheid met de Vader, Hem almachtig maakte tegenover de 

mensheid. 

16 O buitengewoon grote en mooie transfiguratie, die liefde, nederigheid en wijsheid schenkt! 

17 Nu weet u waarom Jezus, hoewel Hij zei dat Hij niets kon doen tenzij het volgens de wil van Zijn 

Vader was, in werkelijkheid in staat was alles te doen; want Hij was gehoorzaam, want Hij was nederig, 

want Hij maakte Zichzelf tot een dienaar van de wet en van de mensen, en Hij wist hoe Hij moest 

liefhebben. 
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18 Erkent dus dat - hoewel jullie zelf sommige vermogens van de geestelijke liefde kennen - jullie ze 

niet voelen, en daarom kunnen jullie de oorzaak niet vatten van al dat wat jullie wonder of mysterie 

noemen, en dat de werken zijn die de goddelijke liefde teweegbrengt. 

19 Welke lessen heeft Jezus je gegeven die niet van liefde waren? Welke wetenschap, welke 

oefeningen of geheimzinnige kennis heeft Hij gebruikt om u Zijn voorbeelden van macht en wijsheid te 

geven? - Alleen de gelukzalige kracht van de liefde, waarmee je alles kunt doen. 

20 Er is niets tegenstrijdigs in de wetten van de Vader, die eenvoudig zijn omdat ze wijs zijn, en wijs 

omdat ze doordrongen zijn van liefde. 

21 Begrijp de meester, hij is uw leerboek. 

22 Het kind Jezus verbaasde de aangewezen leraren van de wet; de prediker Jezus gaf u grote 

openbaringen voor alle tijden. De Heiland Jezus bezegelde Zijn woorden met Zijn leven, met Zijn hoogste 

offer aan het kruis. 

23 Welnu, geliefde discipelen, als jullie groot willen zijn in waarheid en sterk van geest, waarom 

doen jullie Mij dan niet na in de werken die Ik door Jezus heb gedaan? Hij zei u: "Ik ben de Weg, de 

Waarheid en het Leven", en toonde u gehoorzaamheid aan de Goddelijke Wil met zachtmoedigheid en 

nederigheid. Wat moet dan de nederigheid zijn die jullie Mij tonen? 

24 Hoor: God, het Opperwezen, heeft u geschapen "naar zijn beeld en gelijkenis", niet wat betreft de 

materiële vorm die u hebt, maar wat betreft de vermogens waarmee uw geest is begiftigd, gelijk aan die 

van de Vader. 

25 Hoe aangenaam was het voor uw ijdelheid te denken dat u het beeld van de Schepper bent. Jullie 

beschouwen jezelf als de meest ontwikkelde schepselen die God heeft gemaakt, maar jullie begaan een 

grote vergissing wanneer jullie veronderstellen dat het universum alleen voor jullie is geschapen. Met 

wat voor onwetendheid noemen jullie jezelf de kroon van de schepping! 

26 Begrijp dat zelfs de aarde niet alleen voor de mens is gemaakt. Op de eindeloze ladder van de 

goddelijke schepping is er een oneindig aantal geesten dat zich ontwikkelt in vervulling van de goddelijke 

wet. 

27 De doeleinden, die alles omvatten, en die gij als mensen, al zoudt gij het willen, niet zoudt 

kunnen begrijpen, zijn groot en volmaakt, zoals alle doeleinden van uw Vader; maar voorwaar, Ik zeg u: 

gij zijt noch de grootste noch de minste van de schepselen des Heren. 

28 U werd geschapen, en op dat ogenblik nam uw geest leven aan van de Almachtige, dat zoveel 

eigenschappen in zich had als voor u nodig waren om een moeilijke taak in de eeuwigheid te volbrengen. 

29 Nog niet kent gij alle bekwaamheden die de Vader u heeft gegeven, maar wees niet bezorgd, gij 

zult ze later kennen. 

30 Weet gij van het bestaan van de groote geesten, die de harmonie van alle geschapen dingen 

moesten bewaken, en die voortdurend bezig zijn met hooge taken, die u onbekend zijn? - Neen, en 

daarom zeg ik u nogmaals, dat uw geest niet de meest ontwikkelde is, dat hij slechts in beperkte vorm de 

eigenschappen heeft ontwikkeld, die God u heeft geschonken. 

31 Niettemin zullen deze kwaliteiten voldoende zijn om u gelukkig te brengen op het hoogste 

niveau, dat tot u zal komen, als u uw schreden richt op het rechte en lichte pad, dat mijn wet u wijst. 

32 Ik ben gekomen om je te helpen. Nu is de tijd van verzoening, word wakker, sta op! 

33 U hebt gezondigd, huwelijken gebroken, misdaden begaan, en nu u de waarheid van Mijn Woord 

onder ogen ziet dat u uw fouten toont, vergeeft u uw overtredingen en gelooft u dat uw Heer 

onrechtvaardig is wanneer Hij tot u spreekt over beproevingen en verzoening. 

34 Jullie hebben je in de duisternis van boosaardigheid en onwetendheid gewikkeld, waardoor jullie 

geest de dageraad van het Derde Tijdperk niet heeft kunnen zien, en wanneer Ik kom om jullie te doen 

opstaan met het licht van Mijn Woord, zodat jullie de schittering van de nieuwe dageraad kunnen zien, 

willen jullie niet ontwaken uit jullie geestelijke slaap, en soms staan jullie met tegenzin op. Velen 

verkiezen in hun onwetendheid te slapen zonder te willen ontwaken tot de hoogste waarheid. Zij 

verkiezen het tranendal, de ziekte en de honger; zij willen dat de lange periode van eeuwen, waarin 
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ondeugd en lijden hun enige "aanmoediging" zijn geweest, voortduurt. Zij verkiezen dit alles boven de 

liefdevolle oproep die Mijn Liefde tot hen doet via hun geweten. 

35 Jullie luisteren naar Mij alsof Ik heel ver weg van jullie ben, lui openen jullie je ogen. Maar omdat 

je de betekenis van het goddelijke niet begrijpt 

Als jullie Mijn boodschap niet kunnen vatten omdat jullie intellect doordrenkt is van materialisme, leven 

jullie liever in het kwaad. Op dat moment vergeten jullie Mij, keren jullie Mij de rug toe, willen jullie 

alleen maar in lijdende apathie blijven. Maar ik zeg u: Als u in deze afgrond van materialisatie en 

onwetendheid wilt leven, als u alleen het genot van frivole genoegens en onedele hartstochten wilt, geef 

God dan tenminste niet de schuld van uw pijn. 

36 Indien gij niet de grootheid bezit om uw naaste lief te hebben zoals uw Vader u liefheeft, heb dan 

tenminste de moed en de onderdanigheid om de gevolgen van uw fouten te dragen. Indien gij uw valse 

vrede en uw broederoorlogen verkiest, zeg dan niet dat dit is wat God wil, noch roep tot de Vader om 

Zijn barmhartigheid wanneer gij u door uw vijanden overheerst voelt, opdat Hij u de overwinning zou 

komen schenken, hetgeen slechts uw ijdelheid zou vleien en uw verderf zou bevorderen, hetgeen u 

volgens Mijn Wet niet kan worden geschonken. 

37 Wanneer de mensen Mij vergeten te midden van gelach, genoegens en ijdelheden en Mij zelfs 

verloochenen, waarom wanhopen en beven zij dan wanneer zij de tranenoogst oogsten die hun geest en 

hun lichaam kwelt? Dan lasteren zij, zeggende dat er geen God is. 

38 Moedig genoeg is de mens om te zondigen, vastbesloten om af te wijken van de weg van Mijn 

Wet; maar Ik verzeker u dat hij buitengewoon laf is wanneer het aankomt op boetedoening en het 

betalen van zijn schulden. Niettemin, Ik versterk u in uw lafheid, Ik bescherm u in uw zwakheden, Ik wek 

u uit een diepe slaap, Ik droog uw tranen en Ik geef u nieuwe kansen, opdat u het verloren licht hervindt 

en de vergeten weg van Mijn Wet vindt. 

39 Ik kom jullie, zoals in de tweede Era, het brood en de wijn van het leven brengen, zowel voor de 

geest als voor het lichaam, opdat jullie kunnen leven in harmonie met alles wat door jullie Vader 

geschapen is. 

40 In Mijn wegen bloeien de deugden, maar in de uwe zijn er doornen, kloven en bitterheid. 

41 Wie zegt dat de wegen van de Heer vol doornen zijn, weet niet wat hij zegt, want Ik heb voor 

geen van Mijn kinderen pijn geschapen; maar zij die van het pad van licht en vrede zijn afgedwaald, 

zullen de gevolgen van hun schuld moeten dragen wanneer zij er naar terugkeren. 

42 Waarom heb je de beker van het lijden gedronken? Waarom hebben jullie het gebod van de Heer 

vergeten, evenals de missie die ik jullie heb toevertrouwd? - Want jullie hebben Mijn Wet vervangen 

door de jouwe, en hier heb je de resultaten van jullie ijdele wijsheid: bitter lijden, oorlog, fanatisme, 

teleurstellingen, en leugens die jullie verstikken en met wanhoop vervullen. En het pijnlijkste voor de 

gematerialiseerde mens, voor hem die alles onderwerpt aan zijn berekeningen en aan de materiële 

wetten van deze wereld, is dit, dat hij na dit leven nog steeds de last van zijn fouten en neigingen met 

zich mee zal dragen. Dan zal het lijden van je geest zeer groot zijn. 

43 Schud hier je zondelast af, vervul Mijn Wet en kom spoedig. Vraag vergiffenis aan allen die je 

gekwetst hebt en laat de rest aan Mij over, want kort zal je tijd zijn om lief te hebben, als je werkelijk 

besluit dat te doen. 

44 Ik herhaal nogmaals dat ik geen doornen of pijn op je pad heb gezet. Door Jezus heb Ik jullie 

geleerd alle zwakheden af te leggen om jullie Mijn Liefde te tonen en de kracht die haar bewoont, om 

jullie de ware vreugde te leren die leeft in een waarlijk nederige geest. En met Mijn vertrek en Mijn 

belofte voor deze tijd, liet Ik jullie vrede na, het licht van de hoop en het verlangen naar Mijn 

wederkomst. Maar jullie wilden het zo niet begrijpen en jullie bleven Mij kruisigen, opdat Ik jullie zou 

blijven vergeven. Maar jullie moeten begrijpen dat Mijn vergeving jullie niet spaart voor de gevolgen van 

jullie overtredingen, want die zijn voor jullie, niet voor Mij. Mijn vergeving bemoedigt jullie, vertroost 

jullie, want uiteindelijk zullen jullie tot Mij komen en Ik zal jullie met eeuwige liefde ontvangen, maar 

zolang jullie Mij niet zoeken in de wegen van goedheid, liefde en vrede - weten jullie het nu en mogen 
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jullie het niet vergeten: Het kwaad dat je doet of van plan bent te doen, krijg je terug met samengestelde 

interest. 

45 Jullie oogsten nu het zaad van jullie materialisme, en zelfs als jullie willen dat Ik jullie werken 

goedkeur, hebben jullie het mis, want Ik ben onveranderlijk in Mijn Wet; Ik ga niet te werk zoals jullie 

willen, want dan zou Ik niet langer "de Weg, de Waarheid en het Leven" zijn. 

46 Ik ben gekomen om jullie dwaalwetten af te schaffen, zodat alleen die wetten, die gevormd zijn 

door Mijn geboden en die in overeenstemming zijn met Mijn Wijsheid, jullie kunnen regeren. Mijn 

wetten zijn getekend door liefde en omdat zij uit Mijn Goddelijkheid voortkomen, zijn zij onveranderlijk 

en eeuwig, terwijl de uwe vergankelijk zijn en soms wreed en egoïstisch. 

47 De wet van de Vader is gemaakt van liefde, van goedheid, zij is als een balsem die troost geeft en 

de zondaar opricht, zodat hij de genoegdoening van zijn overtredingen kan dragen. De wet van de liefde 

van de Vader biedt altijd de genereuze mogelijkheid tot zedelijke vernieuwing aan degene die 

overtreedt, terwijl uw wetten daarentegen degene die overtreedt vernederen en kastijden, en vaak de 

onschuldigen en de zwakken. In uw rechtspraak is er hardheid, wraak en gebrek aan barmhartigheid. De 

wet van Christus is van liefdevolle overtuiging, oneindige rechtvaardigheid, en opperste 

rechtschapenheid. Jullie zijn zelf jullie rechters, ik daarentegen ben jullie onvermoeibare verdediger; 

maar jullie moeten weten dat er twee manieren zijn om voor jullie onrecht te boeten: één met liefde en 

één met pijn. 

48 Kies voor jezelf, nog steeds genietend van de gave van vrije wil. 

49 Willen jullie niet meer lijden, mensen? Heb dan lief, doe goed op jullie manier, herbouw jullie 

leven. - Wil je groot en gelukkig zijn? Heb dan veel lief, heb altijd lief. - Wilt gij huilen, wilt gij bitter lijden, 

wilt gij oorlogen en verlatenheid? Ga dan door met leven zoals u nu leeft en laat egoïsme, huichelarij, 

ijdelheid, afgoderij en materialisme uw leven blijven beheersen. 

50 U ziet heel duidelijk de chaos onder de mensen, opdat u de wet niet blijft maken zoals het u 

goeddunkt. 

51 Ik wil dat de discipelen en de nieuwkomers in Mijn leer edelmoedigheid in hun hart en zuiverheid 

in hun geest hebben, want alleen dan zullen zij in staat zijn van Mij te leren en later de mensheid te 

onderwijzen. 

52 Nu kom Ik niet om - met betrekking tot het lichaam - de doden op te wekken, zoals Ik deed met 

Lazarus in de tweede Era; thans komt Mijn Licht om de geesten op te wekken die Mij toebehoren. En 

deze zullen opstaan tot het eeuwige leven door de waarheid van Mijn Woord; want uw geest is de 

Lazarus die u thans in uw wezen draagt, die Ik uit de doden zal opwekken en genezen. 

53 Nu zie je dat de Goddelijke rechtvaardigheid bestaat uit liefde, niet uit straf zoals de jouwe. Wat 

zou er van u worden, indien Ik uwe eigene wetten zou toepassen, om u te oordeelen voor Mijn 

aangezicht, voor wien geene uiterlijke schijn en geene valsche argumenten geldig zijn? Als ik u zou 

oordelen naar uw goddeloosheid en uw vreselijk strenge wetten zou toepassen, wat zou er dan van u 

worden? Dan zou je terecht aan Mij vragen om genade te tonen. Maar jullie hoeven niet te vrezen, want 

Mijn liefde verdort nooit en verandert niet en gaat niet voorbij; jullie daarentegen gaan wel voorbij, jullie 

sterven en worden opnieuw geboren, jullie gaan en komen weer terug, en zo gaan jullie je pelgrimsweg 

totdat de dag komt dat jullie je Vader erkennen en je onderwerpen aan Zijn Goddelijke Wet. 

54 Jullie zijn hier tijdelijk, maar Ik ben eeuwig; jullie gaan kreunend heen omdat jullie je verwijderen 

van het pad dat Mijn Wet jullie wijst, terwijl Ik onveranderlijk ben. 

55 Droog je tranen, bespoedig je ontwaken, en sta op. Voel Mijn Aanwezigheid in jullie, het is nodig 

dat jullie tot Mij komen, want jullie hebben Mij nog niet gekend, o volk. 

56 Jullie kennen niet de beloning die komt voor degene die waarachtig berouw voelt en tot Mij 

terugkeert, en jullie weten niet dat het niet nodig is te wachten tot jullie intrede in de geestelijke wereld 

om de beloning te ontvangen die Gods liefde jullie geeft. 

57 Het was noodzakelijk dat Ik op deze wijze tot u sprak, want de mensen zijn in verwarring geraakt 

door de kennis die zij hebben opgedaan uit de boeken die zij hebben bestudeerd; de stem van hun 
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geweten daarentegen hebben zij niet willen horen, de stem van hun geestelijke kennis, die hen uitnodigt 

het Goddelijke licht te volgen waaruit alle wijsheid ontspringt. 

58 Ik zeg u: Nuttige studie is goed, en wetenschap is goed, maar boven alles, liefde. De liefde zal 

jullie de impuls geven om jullie wetenschap waardig te maken en te vermeerderen, want jullie moeten 

begrijpen dat al jullie kennis slechts een boodschap is die Mijn liefde jullie geeft. 

59 Vraag het uw geleerden, en als zij eerlijk zijn, zullen zij u zeggen dat zij God om inspiratie hebben 

gevraagd. En Ik zou hun meer ingevingen geven als zij Mij erom zouden vragen met meer liefde voor hun 

broeders en met minder ijdelheid voor zichzelf. 

60 Voorwaar, ik zeg u: Al wat gij aan ware kennis hebt verzameld, komt van Mij; al wat zij hebben 

van het reine en het hoge, zal Ik in deze tijd tot uw voordeel aanwenden, want daartoe heb Ik het u 

geschonken. Maar jullie moeten oppassen, o volkeren van de aarde, want als jullie Mijn Goddelijke 

leringen blijven gebruiken om de krachten van de natuur uit te dagen, als jullie de weinige kennis die 

jullie hebben blijven gebruiken voor het kwade, dan zullen jullie het pijnlijke en strikt wettelijke 

antwoord krijgen wanneer jullie het het minst verwachten. U daagt lucht, vuur, aarde, water en alle 

machten uit, en u weet al wat uw oogst zal zijn als u uw handelwijze niet tijdig bijstelt om de 

natuurkrachten die door uw zinloze daden zijn ontketend, in toom te kunnen houden. Ik vraag uw 

aandacht voor het feit dat u op het punt staat de maat te vullen die Mijn rechtvaardigheid uw vrije wil 

toestaat; u daagt de natuur te veel uit. En omdat jullie de kleinen zijn die zich groot voelen, komt dit 

Woord om jullie te waarschuwen voor het gevaar waarin jullie verkeren. 

61 En het Woord zegt tot u: Mijn kinderen, maak uw hart vriendelijk door uw broeders lief te 

hebben; heb alle schepselen lief. Zoek verzoening en vrede onder allen. Als jullie niet willen dat de 

omwentelingen van de aarde jullie wegvagen, wat jullie zelf bevorderen, kom dan op tijd tot bezinning, o 

geliefde kinderen, kalmeer hen (de krachten van de natuur) met jullie liefde, verander hen in vrede. O 

mensen, als jullie naar Mij geluisterd hadden, hoeveel ontberingen zouden jullie je dan bespaard hebben 

en Ik zou jullie wereld al veranderd hebben zonder dat jullie hoefden te lijden! Ik zou u de smaak van 

beloning in dit leven geven, Ik zou u vrede en rust geven. Probeer het, Mijn kinderen. Daarom heb Ik in 

deze tijd Mijn Woord tot u gezonden, om u van de afgrond te verlossen. 

62 Aan jullie die Mij horen, zeg Ik dat jullie in gedachten moeten houden wat jullie aangaat en dat 

jullie de rest aan jullie broeders moeten onderwijzen. Wat voor één is, is voor allen, daarom zal niet één 

van Mijn schapen geestelijk voedsel ontberen. 

63 Ik wil dat jullie verenigd zijn, zodat Ik jullie eenheid kan belonen door Mijn weldaden en Mijn 

genade over allen uit te storten. Tot nu toe heb Ik u slechts voor korte ogenblikken zien verenigen, terwijl 

u tracht uw aanbidding aan Mijn Goddelijkheid aan te bieden. Overtuig uzelf ervan dat u, verenigd door 

liefde, in staat bent wonderen te verrichten. In waarheid, zeg ik je: Het is nog tijd voor je om te 

herbouwen wat je vernietigd hebt. 

64 Veel hebt gij Mij aangedaan en Mij verwond, maar Ik heb u lief, en groter dan uw overtredingen 

is Mijn liefde. 

65 Indien gij Mij zoekt als Rechter, Mijn Oordeel is onverbiddelijk; indien gij Mij zoekt als Meester, 

Mijn Wijsheid is onbegrensd; indien gij Mij roept als Vader, Ik ben van de meest liefdevolle 

vriendelijkheid; maar waarlijk Ik zeg u, Ik ben veel meer dan dit alles, want Ik heb geen begin noch einde. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 18  
1 Net zoals Mijn nieuwe manifestatie aan jullie werd aangekondigd, hebben jullie het vandaag 

gerealiseerd zien worden: Ik ben in de geest gekomen, omringd door engelen en geesten van licht. 

2 Zij die deze profetieën niet kennen, twijfelen aan mijn aanwezigheid; maar ook onder hen die de 

Schriften hebben onderzocht, zie ik mensen die niet in mijn aankondiging geloven, omdat hun 

interpretaties bijna altijd onjuist zijn. 

3 Allen die aan de profetie een stoffelijke betekenis geven, zullen hetzelfde lot ondergaan als het 

Joodse volk, dat in de beloofde Messias een machtige koning der aarde verwachtte, en toen zij Mij 

nederig en zachtmoedig zagen, niet in Mij geloofden, ondanks de werken die Ik voor hun ogen deed. 

4 Zij die Mij voelden, Mij liefhadden en Mij volgden, waren degenen met een eenvoudig hart, een 

zachte geest en een zuiver verstand, die hongerden en dorsten naar liefde, gerechtigheid en waarheid. 

5 Tot hen die de geschriften van voorbije tijden bestuderen, zeg ik dat zij alleen door 

vergeestelijking in staat zullen zijn om in hun leven de waarheid te vinden die in die taal ligt besloten. 

6 Ik zal hen bijstaan die de waarheid doorgronden en onderwijzen, maar ik zal een ieder van wiens 

lippen verwarring op zijn weg uitgaat, tegenhouden totdat hij zijn dwalingen rechtzet. 

7 Anderzijds, allen die Mijn zaad van licht zaaien met een zuiver hart, het Goddelijk Woord 

interpreteren en de Leer verlichten die verborgen was, zal Ik naar de landen en naties zenden om Mijn 

Leer van liefde te verspreiden. 

8 De ware herauten zullen van een gezond hart zijn, van een nederige geest, en daarom zullen zij 

weten hoe zij Mijn nieuwe boodschap met vreugde en met geloof kunnen ontvangen. 

9 Zalig zijn zij die Mij in hun hart opnemen en Mijn woord geloven, want zij zullen Mij zien in de 

hemelse wolk, omringd door Mijn geestelijke scharen; en hoewel Ik niet in het stof der aarde 

binnentreed zoals in de tweede Era, zullen zij Mijn geestelijke aanwezigheid kunnen voelen. Dan zullen zij 

deze nieuwe boodschap verenigen met die welke zich onder de mensheid verspreidde en die niet 

volledig was, omdat Mijn openbaringen als de Heilige Geest er nog aan moesten worden toegevoegd. 

10 Discipelen, vergeestelijkt u, opdat gij de ware betekenis van Mijn Woord kunt doordringen en 

opdat gij, wanneer gij uw broeders ontmoet, die alleen Mijn openbaringen van het Tweede Tijdperk 

kennen, het eens kunt worden over uw interpretaties en een begin kunt maken met de geestelijke 

eenwording van de mensheid. 

11 Dikwijls onderwijst gij verkeerde denkbeelden door gebrek aan studie en doordringing in het 

geestelijke; daarom beveel Ik u zich toe te wijden aan de beschouwing van Mijn Leer, opdat gij niet 

langer werken doet, waarvan gij meent dat zij goed zijn, maar die onvolmaakt zijn voor de Vader. 

12 Erkent, dat jullie allen, die in je geest de honger naar kennis voelen, die de paden van studie, 

bezinning en onderzoek zijn ingeslagen, verantwoordelijk zijn voor een duidelijk begrip door de mensheid 

van de geestelijke betekenis van Mijn huidige en vroegere leringen. Van hen die slechts leven door riten, 

ceremoniën en materiële culten, kan ik niet hetzelfde zeggen; zij zijn tevreden met het uiterlijke omdat 

zij de smaak van de vrucht nog niet hebben leren kennen. 

13 Wanneer Mijn discipelen de wegen van de wereld kruisen, zal het geestelijk ontwaken beginnen 

van godsdiensten en sekten die lange tijd hebben stilgestaan. 

14 "Waakt en bidt", zeg ik u telkens weer; maar ik wil niet dat u aan deze vriendelijke raad gewend 

raakt, maar dat u er over nadenkt en ernaar handelt. 

15 Ik zeg u te bidden, omdat zij die niet bidden zich overgeven aan overbodige, materiële en soms 

waanzinnige gedachten, die zonder het te beseffen broederoorlogen aanwakkeren en voeden. Maar 

wanneer je bidt, verscheurt je gedachte, als was het een zwaard van licht, de sluiers van de duisternis en 

de strikken van de verleiding die tegenwoordig vele wezens gevangen houden; zij verzadigt je omgeving 

met geestelijke kracht en gaat de machten van het kwaad tegen. 

16 Wanhoop niet in het aangezicht van de strijd, en wanhoop ook niet als u nog geen succes hebt 

gezien. Besef dat het uw taak is te strijden tot het einde; maar gij moet er rekening mee houden dat 
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slechts een zeer klein gedeelte van dit werk van vernieuwing en vergeestelijking van de mensheid op u 

zal vallen. 

17 Morgen verlaat jij je post, en anderen zullen komen om je werk voort te zetten. Zij zullen het 

werk een stap verder brengen, en zo zal Mijn woord worden vervuld van generatie op generatie. 

18 Eindelijk zullen alle takken zich met de boom verenigen, zullen alle volkeren zich tot één volk 

verenigen en zal er vrede heersen op aarde. 

19 Bid, discipelen, en vervolmaak u in uw verheffing, opdat uw woorden van onderricht en liefde 

weerklank vinden in de harten van uw broeders. 

20 In waarheid, zeg ik je: Indien dit volk niet alleen zijn bestemming zou begrijpen, maar ook reeds 

zijn zending zou vervullen, zou de mensheid genade verkrijgen door zijn gebeden. Maar het ontbreekt u 

nog aan de naastenliefde om uw naasten als ware broeders te voelen, om in waarheid de verschillen van 

ras, taal en geloof te vergeten, en bovendien om uit uw harten elk spoor van wrok te wissen tegen hen 

die u hebben beledigd. 

21 Indien gij erin slaagt uw gevoelens boven zulk een grote menselijke ellende uit te tillen, zal in u 

het meest hartelijke en oprechte pleidooi voor uw broeders oprijzen, en deze trilling van liefde, deze 

zuiverheid van uw gevoelens, zullen de machtigste zwaarden zijn, die de duisternissen vernietigen, die 

door de oorlogen en hartstochten der mensen zijn ontstaan. 

22 Droefheid heeft u bereid, Israël, in slavernij hebt gij u gezuiverd; daarom zijt gij de aangewezenen 

om te zorgen voor hen die lijden. 

23 Waakt, Mijn volk, weest als de vogels die de nieuwe dag aankondigen en wekt hen die slapen, 

opdat zij de eersten zijn om het licht te ontvangen, en dan zal Ik hun zeggen: Hij die jullie werkelijk 

liefheeft, groet jullie op dit moment. 

24 In de mens zijn er twee machten die altijd met elkaar in oorlog zijn: zijn menselijke natuur, die 

vergankelijk is, en zijn geestelijke natuur, die eeuwig is. Dit eeuwige wezen weet heel goed dat er zeer 

lange perioden moeten verstrijken voordat het zijn geestelijke volmaaktheid kan bereiken; het vermoedt 

dat het vele mensenlevens moet hebben en dat het daarin vele beproevingen moet doorstaan voordat 

het het ware geluk bereikt. De geest vermoedt dat hij na de tranen, de pijn, en na vele malen de 

lichamelijke dood te hebben doorstaan, de top zal bereiken waarnaar hij in zijn verlangen naar 

volmaaktheid altijd heeft gezocht. Het lichaam daarentegen, dat broze en kleine ding, weent, komt in 

opstand en weigert soms gehoor te geven aan de oproepen van de geest, en pas wanneer deze laatste 

zich heeft ontwikkeld, sterk en ervaren is in de strijd met het vlees en alles wat het omringt, slaagt het 

erin het lichaam te overheersen en zich door het lichaam kenbaar te maken. 

25 De geest doet zich gevoelen door menselijke uitingen; maar hij gebruikt nooit geweld om 

lichamelijke materie te onderwerpen. De geest wil dat de materie zich verenigt met zijn wil in volle 

kennis; hij wil een gehoorzaamheid die getuigt van zachtmoedigheid. 

26 Hoewel het een fout is van sommigen om te volharden in hun weerspannigheid, en zij voelen dat 

het vlees nog steeds zinnelijk en weerbarstig is, zouden zij graag een troon willen hebben voor hetzelfde; 

maar als Ik hen niet behaag in alles wat zij verlangen, dan is het omdat er in Mijn kinderen een ander 

wezen is dat vibreert in grotere zuiverheid en liefde, dat verlangt naar een hoger leven; daarin bestaat de 

spirituele gedachte die het Goddelijke weerspiegelt. Je hersenen, daarentegen, weerspiegelen alleen 

menselijke gedachten. 

27 Lang is de pelgrimstocht van de geest, ver is zijn reis, veel en zeer gevarieerd zijn de wijzen van 

bestaan, en op elk moment zijn de beproevingen van een andere aard; maar als hij ze passeert stijgt hij 

op, zuivert hij zichzelf, vervolmaakt hij zichzelf. Op zijn reis door het leven laat hij een spoor van licht 

achter zich; daarom is voor de verheven geest het gejammer van zijn lichaam vaak van geen belang, 

omdat hij weet dat het voorbij zal gaan en dat hij op zijn reis niet kan worden tegengehouden door 

gebeurtenissen die hem klein lijken. 
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28 Een ogenblik richt hij zijn aandacht op de zwakheden van zijn vlees, maar hij weet dat hij niet te 

veel moet houden van iets dat maar een korte tijd leeft en dat spoedig in de ingewanden van de aarde 

zal verdwijnen. 

29 Wat heb je aan je aspiraties en ambities om het lichaam te aanbidden en het op een troon van 

ijdelheid te plaatsen? Zolang het duurt, is het maar heel weinig vergeleken met het eeuwige leven van de 

geest. 

30 Het is noodzakelijk dat u gehoorzaamt aan het hoogste deel van uw wezen, dat de geest is die in 

ieder van u woont, om het in staat te stellen zich helder te manifesteren en zijn schreden te richten naar 

het doel waarvoor het werd geschapen. 

31 Zeg het me. Wie ben jij? Wat ben jij? Wie denk je wel dat je bent? Wat voel je dat je bent? Is het 

de materie die in het graf zinkt, of de geest die opstijgt naar de eeuwigheid, naar de oneindigheid? 

32 In werkelijkheid zeg Ik u, dat gij gedurende de tijd van uw bestaan uw indrukken, behoeften, 

zorgen en begeerten door elkaar haalt, zonder te weten welke van de geest komen en welke van de stof. 

33 De geest die waarlijk zijn bestemming kent, geeft zijn trilling door aan het lichaam dat hij bezielt, 

opdat hij het kan helpen en in zijn zending kan delen; maar wanneer het ogenblik komt dat hij het 

omhulsel van zijn lichaam op aarde moet verlaten, voelt hij geen droefheid, omdat hij weet dat dit de 

wet is, en het kan hem ook niet schelen hoe datgene sterft wat zijn lichaam was: hetzij door ziekte, hetzij 

door ouderdom, hetzij door vernietiging. Hij weet dat zijn taak belangrijker is dan alles. 

34 Weten jullie hoe Mijn apostelen van het tweede tijdperk zijn gestorven? Hoe is het met Peter 

afgelopen, en met allen die Mij in hun hart droegen? - Petrus stierf aan een kruis, zeggende dat hij niet 

waardig was te sterven als Ik; hij vroeg te sterven met het hoofd naar beneden. En wie dreef Petrus en 

gaf hem de kracht, de standvastigheid en de sereniteit om zijn martelaarschap te ondergaan? - Zijn ware 

wezen, de Geest, die Gods kind is en de zwakheid van het lichaam weet te overwinnen. In Zijn laatste uur 

toonde Hij Zich bedaard, kalm, zoals Zijn Meester toen Hij het uitschreeuwde aan het kruis: Alles is 

volbracht. 

35 Als u deze voorbeelden onderzoekt, zult u tot de conclusie komen dat de mens meer geest dan 

vlees is, en dat deze, wanneer hij vergeestelijkt is, gehoorzaam is aan de hoogste geboden van Mijn Wet. 

36 Voor hen die deze geestelijke hoogte bereiken, zijn de poorten van het koninkrijk der hemelen 

geopend, en zij bereiken het zonder "helaas", zonder klagen. 

37 Met deze gehoorzaamheid, met deze overgave en liefde, gingen deze discipelen de 

tegenwoordigheid van de Vader binnen. En jij, wanneer zul jij gehoorzamen aan de roep van je geest? - 

Jullie zijn bang voor pijn en alles wat met het lichaam te maken heeft, omdat jullie niet volledig door de 

waarheid zijn ingenomen, want als het zo was: Wie zou u kunnen beletten de waarheid te spreken en te 

verkondigen, ook al wordt u met de dood bedreigd? 

38 Weet je waarom ze het hoofd van Johannes de Doper afhakten? - Omdat hij de waarheid sprak, 

omdat hij de gerechtigheid voorhield en wees op de gebreken van hen die zich koningen in de wereld 

noemen en op een troon van verrotting zitten. Maar als de grote geesten grote pijnen hebben en boven 

tegenspoed, ellende, pijn en dood uitstijgen en zo hun taak waardig vervullen - wie zijt gij dan, die de dag 

kreunend begint en die hem 's avonds huilend beëindigt door ongehoorzaamheid of opstandigheid? 

Jullie zijn vlees en slechts vlees omdat jullie nog niet weten hoe jullie boven de pijn en boven alles wat 

jullie ongelukkig noemen uit kunnen stijgen. 

39 Het is goed dat u alles wat ik u vandaag heb verteld zorgvuldig bestudeert. Begrijp, dat hoe hoger 

de geïncarneerde geest is, hoe minder zijn lijden en de gevolgen van pijn op zijn lichaam zullen zijn. 

40 De apostel Johannes werd in kokende olie gedompeld, en hij stierf niet. De kracht van de Geest, 

die tot de Vader was opgestegen, werd gemanifesteerd in het verminderen van de kracht van de hitte. 

41 Zij trokken hem naar buiten en toen zij zagen dat hij geen schade had geleden, verbande zij hem, 

en ook toen ging hij voort de hoge raadsbesluiten van de Heer te vervullen zonder dat die beproeving 

hem tegenhield in zijn geestelijke vervulling. 
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42 Jullie die vandaag naar Mij luisteren en uit wie Mijn nieuwe discipelen moeten voortkomen, 

wanhopen in het aangezicht van beproevingen en proberen van Mijn weg af te wijken. 

43 Wanneer zult gij in staat zijn Mijn leer in uw hart te dragen en in staat zijn uw leven af te leggen 

ter wille van het getuigenis van de waarheid? 

44 Zijn de voorbeelden van zovele martelaren die hun leven gaven voor de liefde van de mensheid, 

voor de handhaving van de waarheid, of voor de verdediging van de gerechtigheid, niet genoeg voor u? 

Zijn deze voorbeelden niet genoeg voor u om te begrijpen waartoe Mijn discipelen in staat zijn? 

45 U ergert zich wanneer de wind harder waait dan u wenst; wanneer de zon te veel brandt, 

protesteert u, en wanneer de wolken haar verbergen, keurt u het niet goed. Als er een storm is, zoek je 

een schuilplaats, en als de aarde beeft, vlucht je in doodsangst. 

46 Zijn jullie de mensen die geboren zijn om op een troon te heersen, en dat de krachten van de 

natuur aan jullie bevel gehoorzamen, alleen in jullie voordeel? 

47 De natuurkrachten zullen jullie gehoorzamen als jullie Mijn Wet vervullen en Mij vragen dit te 

doen voor het welzijn van jullie broeders! 

48 Ik wil dat iedereen een gezant van de waarheid is, opdat jullie nuttig mogen zijn in het leven, 

want jullie zijn gekomen om een taak te vervullen die in het plan van de Schepper ligt. 

49 In deze tijd zeg Ik u, dat het koren van Mijn leer overvloedig is, en toch wordt het niet gezaaid. 

Ween als gij liefde hebt voor dit werk, want de goddelijke Zaaier die u zijn zaad gaf en u de velden 

toonde, is nog alleen. Huil, opdat uw tranen zullen dienen tot bevloeiing van de velden waarin gij later 

zult werken. 

50 Wees niet bang om door uw medemensen gekwetst te worden; wat u een belediging noemt, is 

iets goeds dat zij u doen, het is een hulp bij de vervulling van uw taak. Weet u dan niet dat zij die de weg 

van de ontwikkeling bewandelen, moeten lijden? Weet gij niet, dat de geest zich over al deze zwakheden 

niet moet bekommeren, omdat het kleinigheden zijn, die alleen de materie aantasten? 

51 Ik wil je sterk zien tegenover het leven, zijn wisselvalligheden en zijn lijden. 

52 Word sterk in de praktijk van de naastenliefde en geef er niet om dat men u op deze of gene 

wijze beoordeelt. U behoeft niet te zeggen wat u bent; u behoeft slechts bereid te zijn tot het schenken 

van liefkozing, barmhartigheid, en de lippen moeten bereid zijn tot het uiten van vriendelijkheid, goede 

raad en vergeving. 

53 Je bestemming is om goed te doen op je aardse reis. 

54 Begrijp dat de materiële schepping die jullie het universum noemen, de woonplaats is van 

geesten in evolutie, een plaats van volmaaktheid. Wanneer de geesten de hoge ontwikkeling hebben 

bereikt die hen in staat stelt hogere woningen te bewonen, zullen de werelden die zij voorheen 

bewoonden verdwijnen, omdat zij hun doel hebben gediend. 

55 Al de kracht die wezens bezielde en leven gaf aan organismen zal tot Mij terugkeren; al het licht 

dat de werelden verlichtte zal tot Mij terugkeren, en al de schoonheid die werd uitgestort over de 

scheppingswerelden zal in de Geest van de Vader zijn; en nogmaals in Mij zal dat leven worden omgezet 

in geestelijke essentie, die zal worden uitgestort over alle geestelijke wezens, over de kinderen van de 

Heer; want Ik zal jullie nooit onterven van de gaven die Ik jullie heb gegeven. 

56 Wijsheid, eeuwig leven, harmonie, oneindige schoonheid, goedheid, dit alles en nog veel meer zal 

in de kinderen des Heren zijn, wanneer zij met Hem in de plaats der volmaaktheid zullen vertoeven. 

57 Vandaag ben je ver van dat doel verwijderd; het bewijs daarvan is dat ik je op aarde verwijt wat je 

met je geest hebt gedaan, en wanneer je in de geestelijke vallei komt, verwijt ik de geest wat hij met zijn 

lichaam heeft gedaan tijdens zijn doortocht door de wereld. Zolang jullie nog kinderen zijn in deze leer, 

moeten deze werelden, deze natuur, dit materiële leven blijven. 

58 Als God verlicht ik u en ondersteun ik u; als Vader heb ik u lief en wacht ik op u; als Meester 

onderwijs ik u en leid ik u; maar als Rechter oordeel ik u onverbiddelijk. 

59 Iemand zou kunnen zeggen dat Ik ben als een rijke vrek die alles voor zichzelf wil hebben; want 

alles wat hij bewaakt, bewaakt hij en vordert hij terug; maar waarlijk, Ik zeg u, zoals in de wereld alles 
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wat Ik erin gelegd heb voor u was en niet voor Mij, zo bewaar Ik ook in het eeuwige leven alles voor u, 

totdat gij er binnengaat en er eigenaar van wordt. 

60 Heb Ik jullie niet gezegd dat jullie de erfgenamen zijn van Mijn glorie? Het enige wat dus 

ontbreekt is dat je verdiensten verwerft, zodat het van jou is en je ervan kunt genieten. 

61 Alles wat Ik heb geschapen, is niet voor Mij, maar voor Mijn kinderen. Ik wil alleen jouw vreugde, 

jouw eeuwige gelukzaligheid. 

62 Wees niet bang om op een dwaalspoor te gaan om Mij te vinden, want Ik ben niet alleen het 

doel, maar ook de weg. Wie Mij wil bereiken, komt langs de weg van nederigheid, van actieve 

naastenliefde, van overgave, en vermeerdert zijn streven naar volmaaktheid in de liefde. 

63 Opdat uw wandel veilig zal zijn, moet u innerlijke eenheid in uw wezen bereiken, opdat de geest 

het lichaam steeds op de goede weg zal leiden, en het lichaam op zijn beurt in staat zal zijn het te 

gehoorzamen. Wanneer jullie deze overwinning over jezelf hebben, zal het voor jullie gemakkelijk zijn om 

de wil van jullie Vader te gehoorzamen. 

64 Wend u af van het nutteloze; verwijder het nutteloze uit uw leven en houd u niet bezig met het 

nutteloze. 

65 Vermijd alle ondeugd. Zo houdt u de geest rein en het lichaam gezond om met wapens van liefde 

te strijden voor de verovering van het Beloofde Land, dat land dat op u wacht als de hoogste beloning in 

het geestelijke leven. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 19  
1 Mensen, kalmeer uw geest, die onrustig is door de wisselvalligheden en de slagen van het lot in 

het leven. 

2 Hoezeer worstelt gij om u te bevrijden van de duisternis waarin gij leeft, hoewel gij geheel en al in 

de tijd van het licht zijt! Je strijd is groot, en daarom kom je hier uitgeput. Juist daarom heb Ik jullie 

opgeroepen om enkele ogenblikken te rusten, want jullie moeten verder gaan met de vervulling van jullie 

taak, waarmee jullie nog maar nauwelijks zijn begonnen. 

3 Van tijd tot tijd heb ik de sluiers van mijn geheimenis opgelicht overeenkomstig jullie 

ontwikkeling, want alleen wie deze weg volgt, kan mij bereiken. 

4 Ik ben de Meester die mensen zoekt op alle paden om hen de ware weg te wijzen. 

5 Mijn Woord komt als een zwaard van licht om te strijden tegen de onwetendheid en het ongeloof 

van de mensen. Ik ben gekomen om Mijzelf bekend te maken aan hen die Mijn bestaan hebben ontkend, 

om hun te vragen: Wie heeft het heelal geschapen met zijn veelheid van werelden die voor jullie 

nauwelijks zichtbaar zijn? - O mensen, die in jullie afzijdigheid van de waarheid het lef hebben gehad te 

denken dat het idee van een Schepper louter een uitvinding van de menselijke geest was! Hoe kunt gij u 

voorstellen dat uit uw beperkte en kleine geest het denkbeeld van het Eeuwige en Oneindige zou kunnen 

voortkomen? 

6 Toch komen ook zij tot Mij, die zeggen, dat zij Mij liefhebben, en tot dezen zeg Ik: Hoe kunt gij 

zeggen, dat gij Mij liefhebt, terwijl gij het tegendeel doet van wat Mijn wet gebiedt, terwijl gij uzelf 

verraadt door in uw handelingen gevoelens te tonen, die in tegenspraak zijn met uw woorden? 

7 Hoevelen zijn er zelfs hier, onder de scharen die Mij horen, die zeggen dat zij spiritualisten zijn,* 

en die de kracht en de wijsheid van het spiritualisme nog niet kennen, noch de krachten en de 

eigenschappen van de geest; en met hun werken verloochenen zij Mijn Leer, die de mensheid geestelijk 

verlicht als een stralend licht. Maar Mijn geduld is grenzeloos, en wacht tot jullie je omvormen tot Mijn 

discipelen. Ik moet van jullie fakkels maken die met hun licht de oorspronkelijke boodschap, die jullie als 

openbaring door de menselijke geest hebben ontvangen, naar andere volkeren dragen. 
D.w.z. discipelen van de leer van de geest. Zij mogen niet worden verward met spiritisten, die aanhangers zijn 

van het spiritisme, waarin zich vooral geesten manifesteren die nog aan de materie vastzitten of mensen met 

een geringe geestelijke ontwikkeling. 

8 Indien de mensen uw getuigenis verwerpen en u tegenspreken, herinner hen er dan aan dat Ik 

een afspraak had met de mensheid van deze tijd, die Ik ben gekomen om te vervullen. Zeg het hen: Als Ik 

beloofde terug te keren, dan was dat omdat Mijn taak nog niet volbracht was, en ook niet volbracht zal 

worden, totdat er geen enkele zondaar meer over is. Er staat geschreven dat als er negenennegentig 

schapen in de kudde zijn en er ontbreekt er één aan Mij, Ik dat ene zal zoeken. 

9 Ik wil jullie opnieuw de kracht van Mijn Liefde tonen door de harde harten van de mensen te 

veranderen in apostelen van Mijn Leer, te beginnen met dit volk dat niet minder hardvochtig is dan de 

rest. Ik kom jullie zeggen dat jullie je kennis moeten vermeerderen door deze nieuwe Boodschap die Ik 

jullie gegeven heb, zodat jullie haar kunnen verenigen met Mijn eerdere openbaringen, totdat jullie erin 

slagen in jullie geest het Boek van Wijsheid te vormen om waardig te zijn om van Mijn Waarheid te 

getuigen en haar aan jullie broeders te onderwijzen. 

10 Zij zullen u opruiers noemen; maar wees niet bevreesd, want zij hebben ook uw Meester in zijn 

tijd veroordeeld wegens "ordeverstoring", zoals men zegt. Voorwaar, ik zeg u, 

Ik ben niet alleen gekomen om het hart van een paar mensen te beroeren met Mijn openbaringen, maar 

om de geest van de gehele mensheid te doen schudden met Mijn woord. 

11 Zo kom Ik tot u in deze tijd waarin Mijn Licht zich op verschillende wijzen onder de mensen zal 

openbaren en hen opnieuw zal doen beven, sommigen met verrukking, anderen met vrees, nog anderen 

met toorn; maar er zal niemand zijn die zich niet opwindt zodra het uur gekomen is waarop Mijn 

Boodschap bekend zal worden. 
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12 Hoe weinig gelovig bent u geweest, schreeuwend om Christus, u die wist dat Hij moest komen! 

Maar nu jullie Mijn openbaring en Mijn boodschap al hebben, zullen jullie niet langer zwak, angstig of 

koud zijn. 

13 Heb ik je beledigd omdat ik je hardvochtig noemde? Ik heb jullie slechts de waarheid gezegd, 

want in alle werelden vervullen alle schepselen Mijn Wet en jullie geven geen gehoor aan Mijn 

Goddelijke oproep. 

14 Maar vrees niet, want nog niemand heeft het doel bereikt, maar gij allen zult het bereiken, dat 

beloof ik u, ik, die de Belofte van alle tijden ben, ik, de Onvermoeibare, die nooit zal ophouden u te 

onderrichten. 

15 Jullie beginnen ervan te dromen dat jullie dragers en apostelen van de waarheid zijn; maar wees 

niet overhaast, laat je leiden door het licht van je geweten; want hoe kunnen jullie de waarheid 

verkondigen als jullie haar nog niet in jezelf gevonden hebben? Hoe zullen jullie bewijzen dat jullie Mij 

liefhebben en jullie broeders liefhebben, als jullie distels en doornen achterlaten op het levenspad van 

jullie naasten? 

16 Het water van de levensstroom, die Mijn waarheid is, is stil, kristalhelder en heilzaam; maar 

verwar het niet met het water dat gij aan de behoeftigen geeft, want dit is soms onzuiver. 

17 Neemt Mijn zegen, laat die in u zijn als een onuitputtelijke bron die de immense dorst lest die u 

kwelt. 

18 Laat mijn zegen als balsem zijn voor uw ziekten, pijnen en bitterheden; laat ze hen tot leven 

wekken die kracht verliezen op hun weg van ontwikkeling. 

19 Om u te helpen in uw geestelijk hoger streven, laat Ik Mijn vrede zijn in het hart van de apostel 

van het Derde Tijdperk, die Ik ontvang als de vertegenwoordiger van de mensheid en door zijn 

bemiddeling geef Ik haar Mijn liefdevolle hulp. 

20 Vandaag horen jullie Mijn stem boven de menselijke geest, en zij zegt jullie opnieuw: "Heb 

elkander lief". Zo hebt gij de stem van de Heer gehoord door de mond van Jezus, toen Hij u leerde uw 

naaste lief te hebben als uzelf, ter bevestiging van de wet die het volk Israël in de eerste Era door Mozes 

ontving. 

21 Mozes was Mijn spreekbuis in die tijd, hij bracht jullie aan de poorten van het beloofde land, 

maar Ik liet hem er niet binnengaan, want daar zouden jullie hem tot koning gekroond hebben; maar 

waarlijk, Ik zeg jullie: zijn koninkrijk was ook niet van deze wereld. - Aan het volk was het land der belofte 

gegeven, opdat zij er in vrede zouden wonen en hun aanbidding aan de Vader zouden aanbieden. In 

Jeruzalem bouwde dat volk de eerste tempel voor Jehovah, en daarin maakte de Goddelijke Geest Zich 

bekend; daar ontving Hij de klaagliederen of de lofprijzingen van de kinderen van die stammen. Op het 

altaar daarvan plaatste gij de ark des verbonds, het symbool van uw verbond met de Vader, en voor het 

heilige der heiligen bogen koningen en geleerden hun nekken. 

22 De priesters, aan wie de rituele handelingen waren toevertrouwd, waren in het begin vervuld van 

liefde; maar later lieten zij de knagende worm van ijdelheid en hebzucht hun hart binnendringen en 

veranderden in huichelaars, huichelaarsters en wereldlingen. Toen verscheen de ene profeet na de 

andere en kondigde de komst van de Messias aan; zij werden verworpen, bespot en geofferd door het 

volk. 

23 Zo bereidden zij Mijn komst voor met hun bloed. 

24 Omdat elk woord dat van God komt, moet geschieden, is de Messias onder de mensen geboren 

en heeft Hij jullie geleerd hoe je de wet van de Vader kunt vervullen en God kunt aanbidden door lief te 

hebben en te vergeven en het leven van de mensen te vullen met troost en licht. 

25 Ik kwam als een herder om de schapen te verzamelen die de wolven al begonnen waren te 

stelen, en Ik toonde hun de schaapskooi. Op Mijn aardse reis heb Ik de mensen de liefde geleerd en de 

vruchten die daaruit voortkomen en die zij wonderen noemden. Deze werken hebben het geloof in hun 

harten aangewakkerd, en daardoor heb ik hun de ware weg doen zien. Duizenden en duizenden mensen 

waren getuigen van Mijn woord en Mijn werken, maar slechts twaalf volgden Mij rechtstreeks. 
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26 Toen het moment van Mijn vertrek naderde, zei Ik tot hen: In Jeruzalem vieren zij nu het Pascha; 

het is noodzakelijk dat wij daarheen gaan, opdat de profetieën in vervulling gaan. Toen gaf Ik Mijn 

discipelen Mijn laatste vermaningen, die Ik in hun geest prentte met het Goddelijk vuur van Mijn Liefde. 

Ik ging met Mijn discipelen naar Jeruzalem. Toen ik op de nederige en zachte ezel de stadspoort 

doorging, zong de menigte - onder wie de zieken waren die ik had genezen, de blinden die weer zagen, 

de lammen die weer liepen en de bedroefden die getroost en vol hoop waren - lofzangen en lofliederen 

omdat de beloofde Heiland eindelijk was gekomen. Niemand wist dat ik op dat Pascha het offerlam zou 

zijn. 

27 Bij Mijn binnenkomst en onder het licht van Mijn blik beefden de harten, de zieken werden 

genezen en woorden van lof en dankzegging tegen de Rabbi stroomden uit hun borsten. Daarop kwamen 

de Farizeeërs tot Mij en zeiden: "Heer, zie erop toe dat uw leerlingen en dit volk ophouden met hun 

verwarde rumoer, want zij verstoren de orde in de stad tijdens het feest"; waarop Ik hun antwoordde: 

"Voorwaar, als zij zouden zwijgen, zouden de stenen juichen". Die Farizeeërs vertrokken, maar hun 

harten, bevreesd en angstig vanwege het werk dat Jezus deed, begonnen reeds aan te zetten tot 

verraad. 

28 Zo bereikte ik het voorportaal van de tempel, die een tijdlang het heiligdom van het volk des 

Heren was geweest en die zij later in een markthal hadden veranderd, en verdreef de ontheiligers eruit. 

29 Het hart en de werken van hen die zeiden dienaren des Heren en leraars der wet te zijn, werden 

langzamerhand ontmaskerd in het aangezicht van Jezus' daden; van toen af aan eisten zij Hem te doden, 

opdat zij hun macht niet zouden verliezen, waarmee zij werden bedreigd. 

30 Een van Mijn discipelen, die dikwijls Mijn woord van liefde had gehoord, dat sprak van het Rijk 

van de Geest, en die in zijn hart de streling en de liefde van Zijn Meester had gevoeld, was door zijn 

zwakheid en gebrek aan geloof in Mijn beloften de poort die openging om de menselijke boosheid 

binnen te laten, die op Mij viel in de gedaante van het kruis. Met wat een haat riepen die mannen uit, 

eisend dat de onderdaan van de Keizer Mij zou kruisigen. Toch was het noodzakelijk dat de Zoon van God 

in grote beproevingen verkeerde, opdat de mensen Zijn nederigheid, Zijn liefde en Zijn macht zouden 

zien. 

31 Het bloed van dat lichaam viel op de aarde, en de menselijke lippen die het Goddelijke Woord in 

de wereld verkondigden, hielden niet op te spreken van liefde en vergeving tot het laatste ogenblik aan 

het kruis; en Christus werd één met de Vader, want "Het Woord", dat mens werd om in de wereld 

gehoord te worden, is altijd in God geweest. 

32 Jaren later werden de stad en die ontheiligde tempel verwoest, opdat Mijn woord vervuld zou 

worden; van die ene bleef niet één steen op de andere over. Ik had gezegd dat Ik de tempel van Salomo, 

zo koninklijk, groot en prachtig als hij was in de ogen der mensen, kon vernietigen en in drie dagen 

herbouwen. 

33 Waarlijk, Ik zeg u, de mensen hebben de geestelijke betekenis van deze woorden niet begrepen; 

want voor Mij gaat de tijd niet voorbij, daar Ik de Eeuwigheid ben. Zie, hier ben Ik in het Derde Tijdperk, 

op de derde dag, de grondslag leggend van de ware tempel, en hem bouwend in de geest der mensen. 

34 Elia was uitverkoren om u te verkondigen dat het Boek der Zeven Zegelen was losgelaten, en dat 

het bij het Zesde Zegel was geopend. Mijn Woord is vol licht gekomen om uw geloof te ontsteken, opdat 

gij niet meer in afgoderij zult vervallen en opdat gij Mij zult toestaan Mijn tempel in uw hart te bouwen. 

Ziet, de werken door mensenhanden gemaakt, worden vernietigd, terwijl de werken des Geestes eeuwig 

zijn. 

35 De verlorenen zullen worden gevonden en de verwarden zullen worden verlicht, en allen zullen 

de weg vinden die hen naar het Beloofde Land zal leiden. 

36 Als jullie Mij hier op aarde niet wilden erkennen en Mij niet toestonden jullie bijeen te brengen 

zoals de vogel zijn jongen onder zijn vleugels verzamelt, zal Ik jullie voor eeuwig verenigen onder Mijn 

mantel van vrede voorbij deze wereld. 
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37 Mijn volk, Ik heb u herinnerd aan Mijn Leven onder u, want de dagen van de herdenking van die 

laatste week die Ik onder de mensheid doorbracht, naderen. In deze dagen voel je je alsof er een 

boodschap uit de oneindigheid voor je neerdaalt. 

38 Alles wat je ziet, verschijnt voor jou alsof het van Mij spreekt. De zon, de velden, de steden, de 

mensen, alles lijkt tot je te spreken van de Meester. Dit is omdat de herinnering jullie Mijn aanwezigheid 

opnieuw doet voelen, en Ik jullie Mijn boodschap van liefde opnieuw zend. 

39 Indien in deze dagen uw ogen willen wenen, laat ze dan; indien uw hart beeft van liefde, laat het 

ook. 

40 De Christus, wiens aardse omhulsel een menigte vernietigde, is dezelfde die vandaag wordt 

geopenbaard; want het was het lichaam dat de mensen vernietigden, maar niet "Het Woord" dat erdoor 

sprak. 

41 Welke dood zou Mijn stappen kunnen stoppen, of welk graf zou Mij kunnen tegenhouden? - Toch 

hebt gij, zonder het te willen, zonder het te beseffen, in uw harten de waarheid begraven waarvan de 

essentie die van de Meester is. Dit lichaam dat je bezit, heb je veranderd in het graf van je geest. 

42 Laat de Geest de grafsteen van je hart verwijderen, zodat het, vervuld met licht, kan verrijzen tot 

waarachtig leven. 

43 Op de volgende manier leg ik u gemakkelijk uit wat u moeilijk te begrijpen vindt: Christus en de 

Goddelijke Liefde zijn de Vader zelf. Jezus was de volmaakte man die de boodschap van God 

verkondigde. Hij was de hoogste uitdrukking van vergeestelijking - daarom wordt Hij de Goddelijke 

Meester genoemd. 

44 O geliefde discipelen! Als je denkt aan de werken die Ik in de wereld heb volbracht, voel je je veel 

te onhandig en te klein om aan Mij gelijk te zijn. Als je nadenkt over de tijden die sindsdien zijn 

verstreken, realiseer je je dat je je geestelijk heel weinig hebt ontwikkeld. Er zijn momenten waarop jullie 

het verlangen en de behoefte voelen om je geestelijke gaven te ontwikkelen om Mijn Boodschappen 

rechtstreeks te ontvangen, om door te dringen in wat komen gaat en om door middel van de 

eigenschappen van de geest de conflicten, beproevingen en chaos op te lossen die jullie binnen de 

mensheid omringen. 

45 Hoe verlangt u ernaar te kijken met de blik van de Geest! En gij zult kijken, maar alleen wanneer 

gij ontdekt dat gij de openbaringen van de Heer beter begrijpt, wanneer gij u laat leiden door het licht 

van het geweten dat uw geest verlicht. 

46 Bestudeer intussen deze boodschap en schrijf hem op, want er zullen tijden komen waarin u dit 

woord niet meer zult horen, en dan zullen alleen de Schriften u nog resten. 

47 Ik wil dat Mijn Woord, wanneer er boeken uit gevormd worden die over de aarde verspreid 

moeten worden, onberispelijk gedrukt wordt, zo zuiver als het uit Mij is voortgekomen. 

48 Indien gij het aldus in uw boeken laat doordringen, zal er een licht uit vloeien dat de mensheid zal 

verlichten, en de geestelijke betekenis ervan zal door alle mensen gevoeld en begrepen worden. 

49 Mijn boodschap van deze tijd zal ook worden ontkend en tegengewerkt. Sommigen zullen zeggen 

dat Mijn manifestatie geen doel had, maar wees niet ongerust, want Mijn Werk van het Tweede Tijdperk 

werd ook bediscussieerd, ontkend, bespot, en toch herkende en waardeerde het ene hart na het andere, 

en de ene geest na de andere, die lijdensweg die Ik onder jullie leefde. 

50 Weet, Mijn volk, dat er mensen zijn geweest en nog steeds zijn die zeggen: "Wat heeft Jezus' pijn 

met onze redding te maken? Zijn lijden kan ons geen zegen geven." Maar de Geest der Waarheid zegt u: 

Ik was onder de mensen door Jezus, zoals die welriekende planten die de handen parfumeren van Hem 

die het leven van hen weggerukt heeft. 

51 Dat kruis dat jullie Mij gegeven hebben en dat Ik aanvaard heb, was een bewijs van Mijn liefde 

voor jullie en ook een bewijs dat jullie jezelf zouden redden door Mijn voorbeeld. Waarom denk je dat als 

Ik had geweten dat Mijn offer nutteloos zou zijn, Ik het jou zou hebben aangeboden? Herinnert gij u niet, 

dat ik u gezegd heb, dat in het werk des Vaders geen enkel zaad verloren is gegaan? 
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Toen de bladzijde van de Meester geopend werd, wilde Hij dat jullie daarin de poort zouden zien die 

geopend werd opdat jullie allen in de eeuwigheid zouden wonen, en de eerste die die poort 

aanschouwde was de soldaat die zijn lans in het lichaam van Jezus stak. 

52 Mijn liefde is als de boom die de bijl van de houthakker parfumeert die hem van het bestaan 

berooft. Elke druppel bloed uit dat lichaam verspreidde zich over deze mensheid, allen vergevend en hun 

bestaan parfumerend met de Goddelijke essentie van Mijn leer. 

53 Maar als deze mensheid, in haar blindheid, denkt dat dit offer niet voldoende was voor haar 

verlossing, dan is hier opnieuw Mijn Woord, niet het woord van de mens, die niet wist hoe die 

boodschap te interpreteren, maar Mijn Woord, dat u de onsterfelijke essentie leert van Mijn Leer en 

Mijn Werken, de Goddelijke uitleg waardoor de mensen de geestelijke waarde zullen begrijpen van dat 

Bloed dat op Golgotha werd vergoten uit liefde voor de mensheid. 

54 Ik zeg jullie wat de betekenis van dat offer is, want jullie horen bij Mij zoals Ik bij jullie hoor. 

55 Nooit heb Ik in een schepsel een vijand gezien, want jullie zijn allen Mijn kinderen. Het woord 

"vijand" in verband met een broeder bezoedelt de lippen van degene die het uitspreekt. 

56 Longinus doorstak Mijn zijde en Ik vergoot op hem het bloed dat licht werd in zijn blinde ogen. 
* De naam van de Romeinse soldaat. 

57 Ik wil dat jullie zijn als jullie Meester, dat jullie je met recht mijn discipelen noemen. Mijn 

nalatenschap is van liefde en wijsheid. Het was Christus die tot u kwam, en het is Christus die op dit 

ogenblik tot u spreekt; maar tracht niet Mij van God te scheiden, of Mij buiten Hem te zien, want Ik ben 

en ben altijd één geweest met de Vader. Ik heb u gezegd, dat Christus de Goddelijke Liefde is; tracht Mij 

dus niet van de Vader te scheiden. Geloof je dat Hij een Vader is zonder liefde voor Zijn kinderen? Waar 

haal je dat idee vandaan? Het wordt tijd dat je dit erkent. 

58 Laat niemand zich schamen om God, de Schepper, Vader te noemen, want dat is Zijn ware naam. 

59 Ik heb jullie het licht opnieuw gebracht, zodat jullie kunnen doorgronden wat jullie voorheen niet 

konden bevatten. 

60 Zeide Ik tot uw geest, voordat Ik hem naar de aarde zond, dat Ik hem een wereld van leringen zou 

schenken, thans zeg Ik tot hem, dat Ik hem een hemel van wijsheid schenk. 

61 Volg deze weg van vergeestelijking en je zult de hemel ontvangen waarover ik tot je spreek. 

62 De wijsheid van de geest is licht dat nooit dooft. 

63 Ik ben de Meester, Ik ben Christus die tot u spreekt door het geweten, op de wijze die alleen Ik 

heb om tot ieder van u te komen, die u streelt wanneer zij tot u spreekt. 

64 Hier hebt ge mij en ziet ge mij zoeken naar schijnbaar nutteloze wezens voor een werk van liefde, 

waarvan ik weet dat zij mij zullen dienen omdat ik ze geschapen heb. 

65 Ik maak gebruik van je geest, je wil, je hart, je verstand, en totdat je de tijd bereikt van je 

toerusting en je verlichting - wanneer Ik gebruik van je kan maken door je om te vormen tot Mijn 

instrumenten - laat Ik je Mijn onderricht na, opdat je de wijze les zult leren. 

66 Beleef deze dagen van herinnering terwijl Ik je voorbereid door Mijn Woord. Denk na, dompel u 

onder in dat uur waarin de aarde zich verdedigde tegen menselijke ondankbaarheid en de hemelen 

verduisterden, maar waarin het Lam niet in opstand kwam. 

67 Droevig was de blik van de Meester op Golgotha, maar daarmee zegende Hij u. Voor die scharen 

ging Hij de dood in, maar Hij wist dat Hij spoedig weer zou opstaan in alle harten, als zij tot geloof 

geboren waren. 

68 Zij die naar Jeruzalem gaan, zeggen dat op die plaatsen een atmosfeer heerst die de geest verrast, 

en dat zelfs het licht vreemd lijkt. 

69 Waarlijk, ik zeg u, het is de stem van het geweten, het zijn de herinneringen die het hart doen 

beven, en hoewel Jezus daar stierf en de mensen Hem niet meer zagen, verschijnt Christus overal in Zijn 

Wezen, in tegenwoordigheid en kracht. 

70 Karavanen van mannen en vrouwen trekken naar Jeruzalem, en als zij daar binnengaan, komen 

soms vriendelijke, soms bittere herinneringen bij hen boven. Zij vinden alles doordrongen van de 
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aanwezigheid van Jezus. Maar waarom zo ver op pelgrimstocht gaan om materiële sporen te zoeken, 

daar iedereen Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid in zijn geest bezit, waar hij zich ook bevindt? 

71 Ik zou willen dat jullie allen door middel van dit onderricht een boodschap van broederschap, van 

goede tijding, van liefde zouden uitdragen; een groet, een druppel helende balsem, een 

vriendschappelijke omhelzing voor al jullie broeders. 

72 Ik kom in deze tijd opdat jullie vanaf de aarde, met het licht van Mijn leringen, het Nieuwe 

Jeruzalem kunnen zien, de Lichtende Stad, beloofd aan de geest, die Mijn apostel Johannes in zijn 

Openbaring heeft gezien; maar terwijl in het eerste Jeruzalem de goddeloosheid van de mens Mij verheft 

aan het martelkruis, zullen in de Nieuwe Stad, die geestelijk zal zijn, de geesten Mij verheffen op het 

altaar van hun liefde. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 20  
1 Het boek van Mijn Woord is het boek van Goddelijke en ware liefde; daarin zult gij de 

onveranderlijke waarheid vinden. Reik ernaar, en je zult de wijsheid vinden die je zal helpen je te 

ontwikkelen en vrede te bereiken in de eeuwigheid. Degene die de betekenis ervan verdraait of 

verandert, zal een overtreding begaan, en degene die ook maar één woord weglaat of toevoegt dat niet 

in overeenstemming is met Mijn volmaakte Leer, zal Mijn Wet ernstig overtreden. 

2 Bewaar dit woord in zijn oorspronkelijke zuiverheid, want het is de schoonste erfenis die Ik de 

mens zal nalaten. Schrijf Mijn onderricht op en maak het bekend aan uw broeders; bewaar het getrouw, 

want gij zijt verantwoordelijk voor deze erfenis. 

3 Morgen zal de mens in haar de essentie van Mijn Openbaring vinden, die hem met het licht van 

haar leringen op het pad van de waarheid zal leiden. 

4 Van ouders op kinderen zullen deze geschriften worden nagelaten als een bron van levend water, 

waarvan de stroom onuitputtelijk zal stromen en van hart tot hart zal gaan. Studeer in het grote Boek des 

Levens, het Boek der Spiritualisering, dat u de goddelijke openbaringen zal verklaren, die gij door de 

eeuwen heen hebt ontvangen. 

5 Heb ik u niet beloofd dat alle kennis tot haar oorspronkelijke waarheid zou worden hersteld? 

Want dit is de tijd die u is aangekondigd. 

6 In waarheid zeg ik je: Hij die de leringen van Mijn Boek overdenkt en ze doorgrondt met een waar 

verlangen om zijn kennis te vermeerderen, zal voor zijn geest het licht verwerven en Mij dichter bij zich 

voelen. 

7 De mythen van vroeger en die van nu zullen vallen; alles wat middelmatig en vals is zal omvallen; 

want de tijd zal komen dat je je niet langer kunt voeden met onvolkomenheden, en dan zal de geest op 

zoek gaan naar de waarheid, opdat die als zijn enige voeding kan dienen. 

8 In deze leringen zal de mensheid de essentie vinden van Mijn openbaringen, die zij tot op heden 

niet heeft begrepen bij gebrek aan spiritualisatie. Sinds de oudheid heb Ik het u toevertrouwd door 

middel van Mijn gezanten, boodschappers en uitleggers, maar het heeft u slechts gediend om er mythen 

en tradities uit te vormen. Overdenk en bestudeer deze leer met eerbied en liefde als jullie jezelf eeuwen 

van verwarring en lijden willen besparen. Maar bedenk, dat gij uw taak niet zult volbrengen, indien gij u 

slechts tevreden stelt met het bezit van het boek; neen, het is om u op te wekken en te onderrichten, 

indien gij waarlijk Mijn discipelen wilt zijn. Geef les met het voorbeeld, de liefde en de hulpvaardigheid 

die ik u heb getoond. 

9 Rust u uit door dit door Mij gedicteerde boek te lezen en neem u voor te onderrichten met uw 

daden, met vriendelijke woorden, met goede werken, met blikken van ware barmhartigheid en liefde. 

10 Deze tijd van Mijn omgang met jullie zal onvergetelijk zijn voor jullie geest; daarin zal het 

onuitwisbare spoor van Mijn woorden blijven, zoals daarin de herinnering is gebleven aan Mijn vroegere 

onderricht. 

11 Geliefde discipelen, leer met je geestelijk gevoel de goddelijke betekenis te vatten die in Mijn 

Woord vervat is, en als je het volgt, zul je nooit van het ware pad afdwalen. 

12 Wee hem die mijn woord naar zijn eigen goeddunken interpreteert, want hij zal er tegenover mij 

verantwoordelijk voor zijn. 

13 Op aarde hebben veel mensen zich toegelegd op het vervalsen van de waarheid zonder zich 

bewust te zijn van de verantwoordelijkheid die zij hebben als medewerkers in het werk van de Vader van 

liefde. In deze tijd van het oordeel, die velen niet kennen omdat zij niet weten hoe zij de gebeurtenissen 

die zij meemaken moeten interpreteren, is de gerechtigheid in elke geest, en tijdens zijn pelgrimstocht in 

deze wereld eist zij van hem rekenschap van zijn werken binnen en buiten de wet van de liefde. 

14 Wie in deze geschriften de essentie van Mijn openbaringen, door inspiratie gegeven, zou 

veranderen, zal voor zijn daden voor Mij verantwoordelijk zijn. Daarom moeten jullie eerlijk te werk 
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gaan, want deze leringen zijn Mijn erfenis van liefde voor Mijn kinderen, die, hetzij geïncarneerd, hetzij in 

de geest, in verwachting zijn van grotere leringen. 

15 De geestelijke boodschap die u hoort is het hemelse licht dat zich openbaart via menselijke 

instrumenten die het in vervoering waarnemen. Indien gij niet gelooft dat het Christus is die Zich 

geestelijk openbaart in deze gedaante, geef Mij dan de naam die gij wenst, maar voel de essentie van het 

woord dat van deze lippen vloeit. Alleen zo zult u begrijpen dat Hij die u zo liefdevol oproept tot de weg 

van vrede en goed, niemand anders kan zijn dan Christus, die u terecht de goddelijke Meester noemt. 

16 Later zul je begrijpen dat zoals ik gedachten die lichtflitsen zijn naar het hele universum stuur, 

ook jij, vanuit het spirituele niveau van volmaaktheid waarop je je bevindt, je liefde als een spirituele 

boodschap naar de gedachten en geesten van je broeders kunt sturen. 

17 Bevredig uzelf met liefde, voel het geestelijk zodat u het kunt uitdrukken naar uw naaste. Blijf 

niet onverschillig tegenover Mijn onderricht, opdat jullie niet opnieuw in verwarring raken, temidden van 

mensen die geen geloof en spiritualiteit bezitten. 

18 Ik geef jullie een onderricht, gelijk aan datgene wat Ik jullie in het verleden bracht, opdat jullie 

daardoor jezelf leren kennen, weten wie je bent en met welk doel je geschapen bent. Dit zal de zekerste 

stap zijn die je kunt nemen om Mij te leren kennen. Daarom vraag ik u: Hoe zult gij de Vader kennen, als 

gij zelfs uzelf niet kent? 

19 Ik ben datgene wat jullie nog niet in zijn volheid kunnen bevatten, want jullie verblijven nog in het 

vlees en vervullen Mijn geboden niet. Jullie zijn onderworpen aan de materie, en aangezien jullie daarin 

een beperkte geest hebben, bestuderen jullie Mij volgens jullie materialisme. Houdt op Mij te 

bestuderen buiten de weg die Mijn Wet voor u uitstippelt, want dit zal u slechts op een dwaalspoor 

brengen. In plaats daarvan, ken uzelf door elkaar lief te hebben; bestudeer de Goddelijke manifestaties 

die Mijn volmaakte Leer vormen door de eeuwen heen. Tracht niet Mij te zoeken met de armzalige en 

schaarse kennis die gij thans bezit, want dit zal u in verwarring brengen. 

20 Weet dat de natuurlijke staat van de mens die is van goedheid, geestelijke vrede, en harmonie 

met alles wat hem omringt. Wie zijn leven lang deze deugden blijft beoefenen, wandelt op het ware pad 

dat hem tot de kennis van God zal leiden. Maar als gij van dit pad afwijkt en de wet vergeet die uw 

handelingen moet leiden, zult gij in tranen de ogenblikken moeten goedmaken dat gij ver van het pad 

van geestelijke verheffing hebt geleefd, dat de natuurlijke staat is waarin de mens altijd moet blijven. 

21 Je voelt geen liefde voor je naaste, en daarom kwelt de pijn je voortdurend. Gij hebt Mijn gebod 

vergeten, dat u zegt: "Hebt elkander lief", en dat u de grootste van alle wijsheden leert. - Waarheen, o 

mensen, heeft uw onderzoek naar God u geleid? - Naar broederoorlog, naar chaos, daar heb je de 

gevolgen van je fout. Vandaag zuivert u uw overtredingen met uw bloed, met tranen en wanhoop. Dit is 

hoe Mijn Geest je ziet. Wendt u daarom af van de nutteloosheid, vervult Mijn wet, kent uzelf onder 

broeders en in de harmonie van uw onderling begrip en liefde zult gij uw Heer kennen. 

22 Denk goed na over Mijn leringen, die duidelijk en eenvoudig zijn; maar tracht niet eerst het 

oneindige te doorgronden, want dan zult gij dwalen. 

23 Hoe kunt gij zeggen, dat gij uw God liefhebt, als gij Hem niet eerst in uw broeders hebt liefgehad? 

Voel in uw hart de goedheid van dit Woord, discipelen, bedenk dat de essentie ervan de Mijne is, de 

Waarheid en ook de Liefde. Het Woord en het geschrift zijn van jou, zijn het werk van mensen. 

Interpreteer en verklaar het een als het ander, en uw conclusies zullen diepgaand, zeker en juist zijn. 

24 Nest van uw stoffelijk wezen door uit Mijn Woord de genezende balsem te nemen. Zie hoe tussen 

de bladzijden van je boek Mijn uitstraling en Mijn streling nog steeds aanwezig zijn! 

25 Deel dit Brood van het Eeuwige Leven, dat gij heden in Mijn Woord ontvangt, met hen die het 

nodig hebben, en verzuim niet het morgen, door het lezen van deze leerstellingen, aan te bieden aan de 

geesten die door hun gebrekkige ontwikkeling zonder hoop op redding zijn. Heb medelijden met hen die 

lijden. 

26 Zaai Mijn woord van liefde in uw broeders; met liefde in uw harten is het u onmogelijk verloren 

te gaan. Als jullie deze Goddelijke schat weten te bewaren, zullen jullie jezelf veel lijden besparen en 
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zullen jullie vooruitgang boeken in jullie evolutie, o geliefde discipelen, jullie broeders helpend in hun 

toenadering tot Mij. 

27 Onder de mensen zijn er die zich door pijn hebben gelouterd en die met verlangen wachten op 

Mijn boodschap van vrede van u. Ik heb u gezegd, dat het aantal geesten, dat voor deze moeilijke taak is 

bestemd, oneindig is; gij kunt het niet berekenen, noch u een voorstelling maken. Laat dit zaad van liefde 

in hen allen achter. 

28 U beweegt zich allen op de ladder van geestelijke volmaaktheid; sommigen hebben de 

ontwikkeling bereikt die u op dit moment nog niet kunt bevatten, anderen komen na u. 

29 De grote geesten, groot door hun strijd, door hun liefde, door hun inspanning, zoeken harmonie 

met hun kleine broeders, met de verre, de nalatige; hun taken zijn edel en hoog, hun liefde voor Mijn 

Godheid en voor jullie is ook zeer groot. 

30 Deze geesten weten dat zij geschapen zijn voor activiteit, voor hogere ontwikkeling; zij weten dat 

er voor de kinderen van God geen inactiviteit is. In de schepping is alles leven, beweging, evenwicht, 

harmonie; en daarom werken deze ontelbare wezens, spannen zich in en verheugen zich in hun strijd, 

wetende dat zij zo hun Heer verheerlijken en de vooruitgang en volmaaktheid van hun naaste dienen. 

31 Vandaag, nu jullie niet op het pad zijn dat Mijn Wet voor jullie heeft uitgestippeld, weten jullie 

niet welke invloed deze broeders op jullie uitoefenen; maar als jullie de gevoeligheid hebben om deze 

uitstralingen, inspiraties en boodschappen die zij jullie zenden waar te nemen, zullen jullie een flauw 

vermoeden hebben van de ontelbare bezigheden en nobele werken waaraan zij hun bestaan wijden. 

32 Je moet weten dat deze geesten, in hun liefde en eerbied voor de wetten van de Schepper, nooit 

nemen wat niet van hen is, noch aanraken wat verboden is, noch binnentreden waar zij weten dat zij niet 

mogen komen, opdat zij geen disharmonie brengen in de basiscomponenten van de Schepping. 

33 Hoe anders doen de mensen op aarde het, die in hun verlangen om groot en machtig te zijn in de 

wereld, zonder de minste eerbied voor Mijn leer, met de sleutel van de wetenschap de vernietigende 

krachten van de natuur zoeken, de poorten openen voor onbekende krachten en op deze wijze de 

harmonie in de natuur die hen omringt vernietigen! 

34 Wanneer zal de mens weten hoe hij zich moet toerusten om naar de wijze raad van de geestelijke 

wereld te luisteren en zich aldus door haar ingevingen te laten leiden? 

35 Waarlijk, Ik zeg jullie, dit zou voldoende zijn om jullie veilig naar de top van de berg te brengen 

die naar jullie toekomt; daar zouden jullie voor jullie een rechte en lichtende weg zien, afgelegd door de 

Geesten die er nu alleen zijn om jullie goed te doen en jullie bij te staan in jullie ontberingen, jullie stap 

voor stap nader brengend tot het einde van de weg waar jullie Vader jullie allen opwacht. 

36 Aangezien ik tot u gesproken heb over de goedheid en de geestelijke hoogte van deze wezens, 

moet ik u zeggen dat ook zij, net als u, vanaf het begin de gave van de vrije wil hadden, dat wil zeggen, de 

ware en heilige vrijheid van handelen, die een bewijs is van de liefde van de Schepper voor Zijn kinderen. 

37 Wat zou er met de geest gebeuren als hij geen vrije wil meer had? - In de eerste plaats zou het 

geen geest zijn, en daarom zou het geen schepsel zijn dat de Allerhoogste waardig is; het zou iets zijn als 

de machines die jullie maken, iets zonder eigen leven, zonder intelligentie, zonder wil, zonder aspiratie. 

38 Zoals ik u heb aangekondigd, ontdekt uw wetenschap langzamerhand dat in alles energie, 

beweging en transformatie zit. 

39 Zou u alles wat de mensheid door de wetenschap heeft ontdekt, hebben kunnen ontdekken als u 

niet de vrijheid had gehad om te onderzoeken, te studeren en te experimenteren? Verder, zou u deze 

geestelijke manifestatie kunnen ontvangen op de manier zoals u hebt gedaan, als uw geest zich 

belemmerd had gevoeld bij deze manifestaties? 

40 Jullie vertellen Mij dat jullie door de vrije wil in fouten en vergissingen terecht zijn gekomen. In 

antwoord daarop zeg Ik jullie dat je door deze gave oneindig veel hoger kunt komen dan het punt van 

waaruit je aan het begin van je evolutie bent begonnen. 

41 Los van de vrije wil gaf ik mijn licht aan iedere geest in zijn geweten, opdat niemand zou dwalen; 

maar zij die mijn stem niet wilden horen of niet in hun innerlijk wilden doordringen op zoek naar het 
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geestelijk licht, lieten zich spoedig verleiden door de ontelbare schoonheden van het menselijk leven, 

verloren de steun van mijn wet voor hun geest en moesten struikelen en vallen. 

42 Een enkele overtreding bracht vele pijnlijke gevolgen met zich mee, en dat komt omdat de 

onvolmaaktheid niet in harmonie is met de goddelijke liefde. 

43 Zij die nederig en berouwvol tot de Vader terugkeerden en Hem zachtmoedig vroegen hen te 

reinigen en te bevrijden van de dwalingen die zij zojuist hadden begaan, de Heer ontving hen met 

oneindige liefde en barmhartigheid, troostte hun geest, zond hen uit om hun dwalingen goed te maken 

en bevestigde hen in hun taak. 

44 Denk niet dat allen zachtmoedig en berouwvol terugkeerden na hun eerste ongehoorzaamheid. 

Nee, velen kwamen vol trots of wrok. Anderen, vervuld van schaamte, hun schuld kennende, wilden hun 

overtredingen voor Mij rechtvaardigen, en in plaats van zich te reinigen door berouw en correctie, die 

een bewijs van nederigheid zijn, verkozen zij voor zichzelf een leven te scheppen naar hun eigen wegen, 

buiten de wetten die Mijn Liefde voorschrijft. 

45 Daarop verscheen Mijn rechtvaardigheid, doch niet om hen te straffen, maar om hen te 

herstellen, niet om hen te vernietigen, maar om hen eeuwig te behouden door hun een volledige 

gelegenheid te bieden om zich te vervolmaken. 

46 Hoevelen van die eerste zondaars slagen er nog niet in zich van hun vlekken te bevrijden; want 

van de ene val op de andere vielen zij dieper en dieper in de afgrond, waaruit alleen de beoefening van 

mijn wet hen zal kunnen redden. 

47 Ik zeg u ook, dat er onder de geesten, over wie Ik aan het begin van deze Instructie tot u sprak en 

die voor u beschermers, meesters, raadgevers, gidsen en geneesheren zijn, ook zijn, die de vallen en de 

kelk van het lijden, die de ongehoorzaamheid veroorzaakt, hebben ondervonden; maar zij hebben zich 

op tijd bedacht en zich gelouterd in het water van goedheid, liefde, barmhartigheid en verzoening. 

48 Neem haar tot voorbeeld, Mijn kinderen, verhef je boven de zonde zoals zij, opdat ook jullie de 

goddelijke vreugde mogen ervaren van het samenwerken met de Vader voor het geluk van alle wezens. 

49 Begrijp dat je op het pad van je evolutie bent om te testen, levenslessen te ontvangen, en deze 

lessen zijn de gebeurtenissen die je op je pad tegenkomt. 

50 Jullie zijn als de vogels die dit nest gebouwd hebben, waar jullie samenkomen om te wachten op 

de komst van de "leeuwerik. Soms geselt de storm de boom en angstig vlucht je weg, zoek je een 

schuilplaats en vraag je onthutst: "Waarom heeft de Meester dit toegelaten?" Maar de Meester zegt je: 

Ik sta deze beproevingen toe opdat gij zelf moogt weten of hetgeen gij hebt opgebouwd stevig is of nog 

broos. 
Poëtische allegorie voor de stem van de Heer via de menselijke "stem dragers." 

51 Dit gebedshuis is, evenals alle plaatsen waar jullie samenkomen om Mijn Woord te horen, 

onderhevig aan de wisselvalligheden van de tijden waarvan Ik jullie heb gezegd dat het lessen en 

beproevingen voor jullie zijn. 

52 Leef geestelijk verenigd, zodat wanneer gij u door een wervelwind geslagen ziet, ieder zijn plaats 

kan innemen en standvastig kan blijven, totdat de storm is gaan liggen en de rust weer tot u keert; maar 

indien gij u niet in staat acht u te verenigen en tegenspoed te trotseren, zult gij zijn als de kreupele die 

zich niet meer inspant om zich te bewegen, omdat hij weet dat zijn ledematen nutteloos zijn. Wat heb je 

aan de vermogens die in je geest aanwezig zijn, als je, zodra het uur is aangebroken om hun waarde te 

erkennen, twijfelt, moedeloos wordt en je geestelijke taak laat varen? 

53 Twijfelen jullie aan Mijn aanwezigheid, omdat de trials de plaats sjorren waar jullie samenkomen? 

Ik zeg u dat zelfs wanneer deze plaatsen niet meer bestaan, ik zal blijven staan en spreken. 

54 Wees niet fanatiek met de materiële plaatsen van montage. Begrijpt gij niet, dat de 

onverwoestbare en eeuwige tempel, die is welke gij in uw hart bouwt? 

55 Onderzoekt uzelf in de uren van rust, opdat uw geweten u zal zeggen of de waarde van uw 

werken waar of schijn is, of uw verdiensten door u slechts als zodanig worden beschouwd, of dat zij Mij 

hebben bereikt. 
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56 Gij bereidt u niet voor op de toekomende tijden, hoewel gij Mijn verkondiging hebt en gij er 

behagen in schept te luisteren naar Mijn wijze en liefdevolle woorden. Aan de andere kant, kijk naar je 

broeders die deze boodschap niet ontvangen, hoe zij vormen, werken en bouwen, ook al is het meeste 

wat zij doen materieel! Neem een voorbeeld aan hun inspanning en hun eenheid! 

57 Ook zij worden tegengewerkt, vervolgd en veroordeeld, maar zij twijfelen niet aan Mij. Maar gij, 

die Mijn nieuwe discipelen zijt genoemd en Mijn openbaring als de Heilige Geest hoort, twijfelt, omdat 

gij hebt gezien hoe dit ontmoetingshuis voor ogenblikken werd onderworpen aan de ontberingen en 

beproevingen die eigen zijn aan uw leven. 

58 De kinderen ontwikkelen zich en worden volwassen om op hun beurt ouders te worden; maar 

jullie blijven kinderlijk in je geest en willen niet groeien noch toenemen in kennis en liefde. 

59 Voor alles wat geschapen is, in overeenstemming met de volmaaktheid van de Vader, is er een 

juiste verklaring en een reden van bestaan; maar jij ziet noch volmaaktheid, noch rechtvaardigheid, noch 

een reden van bestaan. Wanneer de werken niet zijn zoals jullie ze begrijpen, twijfelen jullie; wanneer 

jullie hoop niet wordt verwezenlijkt, twijfelen jullie; bij elk van jullie lijden twijfelen jullie aan Mij, en 

wanneer jullie de natuurkrachten zien ontketenen, groeit jullie twijfel. 

60 Op welke plaats plaatsen jullie Mij als jullie Mij niet liefhebben als jullie God en Vader? Jullie 

denken beperkt en klein, zonder de boodschap te doorgronden die ik jullie bij elke beproeving geef. 

Waarlijk, Ik zeg u, als gij de betekenis interpreteert van de leringen die Ik u door het leven zend, zult gij 

weten wie Ik ben, en zult gij de reden kennen van elke les. 

61 Als je leert lezen in de wereld, leer dan de leer van de geest en zijn taal van liefde te 

doorgronden. 

62 Sommigen menen dat deze wereld alleen voor het stoffelijk lichaam bestaat, opdat de 

hartstochten van het vlees daarin triomferen; maar op deze wijze houden zij de hogere ontwikkeling van 

de geest tegen. - O mensen, klein en ijdel, die het leven willen vormen naar uw wil! Begrijp, dat deze 

wereld zowel voor de materie als voor de geest is; daarom heb Ik u altijd geleerd, de wet van de materie 

te vervullen en tegelijk de geest in zijn ontwikkeling te helpen. Tot de mensen van het Tweede Tijdperk, 

die gebonden waren aan de materie, moest ik zeggen: "Geef aan God wat van God is, en aan de Keizer 

wat van de Keizer is". 

63 Om zwakheid, ellende en hartstochten te overwinnen en twijfel te vernietigen, zijn geloof en 

goede werken onontbeerlijk; dit zijn deugden die het onmogelijke beheersen; in vergelijking daarmee 

vervagen het moeilijke en het onbereikbare als schaduwen. 

64 Ik zei tot de mensen die in Mij geloofden in de tweede Era: "Uw geloof heeft u gered". Ik heb het 

zo uitgelegd, omdat het geloof een genezende kracht is, een kracht die transformeert, en het licht ervan 

vernietigt de duisternis. 

65 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Het onmogelijke bestaat niet. In zulke kleine gevallen als uw 

gezondheidsproblemen, spreekt tot God met waar geloof en met vertrouwen in Zijn Aanwezigheid, en 

deze God die in ieder van u woont, die weet wat u nodig hebt en wat u voelt, zal u geven volgens Zijn 

Wil. 

66 In de leer, die Ik verkondigde toen Ik op aarde was en waarin Ik jullie thans onderricht door de 

menselijke "spreekbuis", openbaart zich Mijn geest; daarom verkwikt Mijn onderricht jullie en sterkt 

jullie tegelijk, want het is geen woord dat alleen de stoffelijke zintuigen vleit, maar dat de geest voedt. 

67 Daarom komen sommigen onder de scharen die Mij horen om genezen te worden door het 

Woord van Wijsheid, door de troost die het geeft; anderen komen om hun zondelast te verlichten als zij 

Mijn onderricht horen over gerechtigheid, vergeving en liefde. 

68 Wanneer jullie Mij zo horen spreken, beven jullie harten, gevoelig gemaakt door pijn, en wanneer 

jullie Mij aanroepen als een geneesheer, kom Ik naderbij om jullie te genezen. 

69 Voel dat Mijn liefde als een mantel van troost over je is uitgespreid. 

70 Gezegend zijn zij die hun hoop en vertrouwen op Mij stellen. Voel Mij dicht bij je en vertel Mij je 

lijden met je hart. Wees niet bang, geliefde "schapen", niemand weet jullie stamelende gebed zo goed te 
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begrijpen als ik. Toon Mij uw wonde, toon Mij uw lijden en daar zal Ik Mijn balsem van liefde en 

barmhartigheid leggen. 

71 Ik ontvang jullie lijden dat jullie stilletjes aan Mij toevertrouwen. Ga in geestelijke verbondenheid 

met Mij, zodat jullie Mijn aanwezigheid in jullie diepste binnenste kunnen voelen. 

72 Je zult zien hoe de kalmte van de geest de stormachtige zee van je passies tot bedaren brengt. Gij 

hebt slechts naar Mij geluisterd door de bemiddeling van de stemdragers in deze ogenblikken, en toch, 

hoeveel dingen hebben uw harten Mij niet gezegd. Hoeveel leed en bitterheid hebben Mij niet bereikt! 

Hoeveel harten die lijden onder ondankbaarheid verwelken als bloemen die worden afgesneden en later 

vergeten! Hoeveel tranen die niet in de ogen te zien zijn, die verborgen in het hart worden gedragen in 

de hoop op het ogenblik van vrede! Pijn van mannen, van vrouwen, van moeders. Alles verzamel ik met 

de kracht van mijn liefde. 

73 Ik ben gekomen om de zwakken te sterken en te beschermen in het aangezicht van pijn; maar 

dan, wanneer zij gezond, verlicht en sterk zijn, zal ik hen zien troosten die lijden. Indien gij liefde onder 

elkander hebt, zal uw wereld stralen met het licht van harmonie en waarheid, dat zal opgaan uit haar 

geïncarneerde en gedesincarneerde kinderen, aan wie deze wereld is toevertrouwd als een tijdelijke 

woning. 

74 Ik heb opnieuw tot jullie gesproken door lippen die niet zuiver zijn, maar die op het moment van 

Mijn manifestatie wisten hoe zij Mijn woord van liefde moesten weergeven. Denk niet dat het een 

onvolmaakte vorm is die ik gebruik om tot jullie te spreken. Ik kom tot de geest, maar niet tot het 

zondige lichaam. Mijn licht komt naderbij wanneer de stemdrager in vervoering zijn hart aan Mij 

aanbiedt, zijn wezen aan Mij overgeeft; dan gebruik Ik hem als bemiddelaar om tot de schare te komen 

in een beperkte, vermenselijkte vorm. 

75 Dit was Mijn belofte door Jezus, en Ik heb die aan jullie vervuld. Ik zeide tot Mijn apostelen in het 

tweede tijdperk: Indien Ik niet zou heengaan, zou de Geest der vertroosting niet tot u komen. Hiermede 

wilde Ik zeggen: Indien Ik, Jezus, niet ging in het lichaam, zou Ik niet kunnen komen om Mijzelf aan u 

bekend te maken in de geest. Want de Geest van Troost, de Heilige Geest, die Ik u beloofd heb, ben Ik, is 

Mijn Woord, is Mijn boodschap van liefde. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 21  
1 discipelen, jullie zijn de manier van bidden vergeten die ik jullie in het tweede tijdperk heb 

geleerd, en ik ben gekomen om jullie eraan te herinneren. 

2 Het gebed moet voor u iets groters en krachtigers zijn dan het herhalen van de woorden die u uit 

het hoofd geleerd hebt, waarmee u niets bereikt als u geen geestelijke verheffing hebt. 

3 Raak er niet aan gewend om alleen met woorden te bidden, bid met de geest. Ik zeg u ook: zegen 

met gebed, zend gedachten van licht naar uw broeders, vraag niets voor uzelf; denk eraan: Wie omgaat 

met wat van Mij is, zal Mij altijd als wachter over zich hebben. 

4 Het zaad dat je met liefde zaait, zul je op vele manieren terug ontvangen. 

5 Bezoek en "zalf" de zieken, versterk de gevangene, geef vrede aan wie het nodig heeft en breng 

troost aan het verontruste hart. 

6 De mensen hebben ware liefdevolle vriendelijkheid verward met materialisme, dat in al hun 

daden tot uiting komt, waarbij zij een van de hoogste gevoelens van de geest vergeten. Ik heb gezien dat 

jullie je broeders, de armen, met minachting en zelfs met afschuw een paar geldstukken geven, en jullie 

geven geldstukken omdat jullie in jullie hart niets te geven hebben. Als gij ze tenminste zoudt geven met 

liefde of met een verlangen om te helpen; maar gij geeft ze met hoovaardigheid, met opzichtigheid, de 

behoeftigen vernederend. Indien gij ze zonder ijdelheid of tegenzin zoudt geven, zou uw muntstuk de 

dorst van deze geesten naar liefde, die bezig zijn hun schuld volledig te boeten, ten dele lessen. 

7 Tot hen die de naastenliefde op deze wijze verstaan en met deze onvolmaakte werken trachten 

de stem van hun geweten tot zwijgen te brengen en Mij doen geloven dat zij een van Mijn opperste 

leringen vervullen, zeg Ik: Trek u terug in uw kamer en verenig u met Mij in uw gebed, opdat gij in deze 

vereniging, waaraan gij voorlopig niet gewend zijt, in uzelf een vonk van goedheid en van dankbaarheid 

jegens de Vader zult voelen en, het lijden van uw medemensen voelend, voor hen zult bidden, ook al 

doet gij dit alleen voor uw verwanten, hetgeen reeds een stap zou zijn in de richting van vergeestelijking. 

8 Ik kan nog niet van alle mensen opoffering en hulpvaardigheid ten bate van anderen eisen, of 

ware liefde tot de naaste; maar van jullie, leerlingen en "kleine kinderen", die van dag tot dag deze stem 

horen die jullie gevoelens liefdevoller maakt, verwacht Ik werken die Mij en jullie waardig zijn. 

9 Als je lief hebt, komen de rest van de voordelen vanzelf naar je toe. 

10 Liefde zal u de wijsheid geven om de waarheid te begrijpen die anderen tevergeefs zoeken op de 

hobbelige paden van de wetenschap. 

11 Laat de Meester je leiden in alle daden, woorden en gedachten. Rust uzelf uit naar Zijn vriendelijk 

en liefdevol voorbeeld, dan zult gij de Goddelijke liefde openbaren. Zo zult u zich dicht bij God voelen, 

omdat u met Hem in overeenstemming zult zijn. 

12 Als je liefhebt, zul je er in slagen zachtaardig te zijn, zoals Jezus was. 

13 Als je liefhebt, heb je geen behoefte aan materiële culten of riten, want je zult het licht hebben 

dat je innerlijke tempel verlicht, waarop de golven van alle stormen die je zouden kunnen teisteren, 

zullen breken en de duisternissen van de mensheid teniet zullen worden gedaan. 

14 Ontheiligt het Goddelijke niet langer, want waarlijk, Ik zeg u, groot is de ondankbaarheid, 

waarmede gij u voor God betoont, wanneer gij deze uiterlijke daden van aanbidding verricht, die gij van 

uw voorvaderen hebt geërfd en waarin gij fanatiek geworden zijt. 

15 De mensheid zag Jezus lijden, en zijn onderricht en getuigenis wordt door u geloofd. Waarom blijf 

je hem kruisigen in je beeldhouwwerken? Zijn de eeuwen die je hebt doorgebracht met Hem als 

slachtoffer van je slechtheid niet genoeg voor je? 

16 In plaats van Mij te gedenken in de lijdensweg en de doodsstrijd van Jezus - waarom gedenken 

jullie niet Mijn opstanding vol licht en glorie? 

17 Er zijn er die, bij het zien van jullie afbeeldingen die Mij afbeelden in de gedaante van Jezus aan 

het kruis, soms hebben gedacht dat het een zwakke, laffe of bange man was, zonder eraan te denken dat 
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Ik Geest ben en heb geleden onder wat jullie opoffering noemen en wat Ik de plicht van de liefde noem, 

als een voorbeeld voor de hele mensheid. 

18 wanneer jullie bedenken dat Ik één was met de Vader, bedenk dan dat er geen wapens, geen 

machten, geen folteringen waren die Mij hadden kunnen buigen; maar toen Ik leed, bloedde en stierf als 

een mens, was het om jullie Mijn sublieme voorbeeld van nederigheid te geven. 

19 De mensen hebben de grootheid van die les niet begrepen en overal richten zij het beeld op van 

de Gekruisigde, hetgeen een schande is voor deze mensheid die, zonder liefde en eerbied voor Hem die 

zij beweert lief te hebben, voortgaat Hem te kruisigen en dagelijks verwondt, mensen die het hart 

verwonden van hun broeders voor wie de Meester Zijn leven gaf. 

20 O Mijn kinderen van alle geloofsovertuigingen, doodt niet de edelste gevoelens van de geest, 

noch tracht gij die te regelen met uiterlijke gebruiken en culten. Wanneer een moeder haar geliefd kind 

niets materieels te bieden heeft, drukt zij het aan haar hart, zegent het met al haar liefde, omgeeft het 

met kussen, kijkt er liefdevol naar, overlaadt het met haar tranen, maar nooit tracht zij het te bedriegen 

met lege liefdesgebaren. 

21 Waarom denkt gij dat Ik, de Goddelijke Meester, het goedkeur dat gij u tevreden stelt met 

cultische handelingen, die van elke geestelijke waarde, van waarheid en liefde verstoken zijn, waarmee 

gij uw geest tracht te misleiden, door hem te doen geloven dat hij zich gevoed heeft, terwijl hij in 

werkelijkheid meer en meer onwetend wordt van de waarheid? 

22 Leer elkaar lief te hebben, elkaar te zegenen, elkaar te vergeven, zachtmoedig en liefdevol te zijn, 

goed en edel, en begrijp dat uw leven, als u dat niet doet, in het geheel niet de werken van Christus, uw 

Meester, zal weerspiegelen. 

23 Ik spreek tot allen en roep u allen op om de fouten te vernietigen die u door de eeuwen heen in 

uw evolutie hebben tegengehouden. 

24 Neem de liefde als je schild en de waarheid als je zwaard, en je zult snel de weg vinden. Wees 

niet bang om zaaiers van liefde te zijn, want Pilatus en Kajafas zijn niet meer in de wereld om over Mijn 

discipelen te oordelen. Kleine calvarieba's zul je op je levenspad tegenkomen, maar doorsta ze en laat 

een spoor van moed, sereniteit en geloof achter. 

25 Christus gaf u Zijn voorbeeld, want Hij is en blijft in geest en waarheid de Eeuwige Meester. 

26 De Geest van waarheid en troost is dezelfde Geest van God die woonde in de liefdevolle Jezus die 

onder de mensen woonde, en die in u zal wonen als u weet hoe lief te hebben zoals Hij u heeft geleerd. 

27 Jullie die mijn nieuwe discipelen zijn, luister: Reeds in het Tweede Tijdperk sprak Ik tot u over Mij 

met de grootste duidelijkheid, om u te behoeden voor verleiding en dwaling. Toen Ik jullie zei: "de Vader 

en Ik zijn één", wilde Ik jullie zeggen dat jullie in Mijn Liefde voor jullie, in Mijn Woord en in elk van Mijn 

Werken, de Aanwezigheid van de Vader bezitten; niettemin zijn de godsdiensten die later gekomen zijn 

niet dezelfde als de godsdiensten van het verleden Niettemin vervielen de godsdiensten die later op die 

leer werden gegrondvest tot materialisme, waarbij zij figuren maakten waarin zij de gelijkenis van Jezus 

voorstelden en Hem door middel daarvan aanbaden, daarbij vergetend dat Christus Kracht en Geest is. 

28 Indien Ik gewild had dat gij Mij zoudt aanbidden in de gedaante van Jezus, zou Ik Zijn lichaam 

voor u hebben achtergelaten om het te aanbidden; maar indien Ik, nadat Ik Zijn taak volbracht had, dat 

lichaam heb doen verdwijnen, waarom aanbidden de mensen het dan? - Ik heb jullie geopenbaard dat 

Mijn Koninkrijk niet materieel is; toch willen de mensen Mij op aarde houden en Mij de rijkdommen en 

de macht aanbieden van een Koninkrijk dat vluchtig en beperkt is. 

29 Er waren twee naturen in Jezus: een stoffelijke, menselijke, door Mijn wil geschapen in de 

maagdelijke schoot van Maria, die Ik de Zoon des Mensen noemde, en de andere, Goddelijke, de Geest, 

die de Zoon van God werd genoemd. In deze (Goddelijke natuur) was het Goddelijke Woord van de 

Vader, dat in Jezus sprak; de andere was slechts materieel en zichtbaar. 

30 Toen Ik verhoord werd door de hogepriester Kajafas en hij tot Mij zeide: "Ik verzoek U mij te 

zeggen of Gij de Christus zijt, de Messias, de Zoon van God," antwoordde Ik hem: "Gij hebt het gezegd." 
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31 Aan Mijn apostelen had Ik aangekondigd dat Ik zou terugkeren tot de Vader van wie Ik gekomen 

was. Ik verwees naar de Goddelijke Geest die opgesloten was in het gezegende lichaam van Jezus. Maar 

toen Ik Mijn discipelen voorspelde dat de Zoon des mensen zou worden overgeleverd en gekruisigd, 

doelde Ik alleen op het stoffelijke deel; de Geest kruisigen of doden zou niet mogelijk zijn, omdat Hij 

onsterfelijk is en boven alle geschapen dingen staat. 

32 Toen Ik u zeide, dat Ik Mijn wet in uw hart zou inprenten, haar in uw geest zou graveren, en dat Ik 

in u zou regeren, verwees Ik naar Mijn Wijsheid, naar Mijn eeuwig Wezen. U moet begrijpen dat het niet 

Jezus is die uw hart binnenkomt, maar Christus, het Eeuwige Woord, Hij die door de mond van de 

profeet Jesaja werd aangekondigd als het offerlam. 

33 Als mens was Jezus uw ideaal en de verwerkelijking van de volmaaktheid; opdat gij in Hem een 

voorbeeld zoudt hebben dat volgelingschap waardig is, wilde ik u leren wat de mens moet zijn om te 

worden als zijn God. 

34 Het is één God, en Christus is één met Hem, omdat Hij het Woord van de Godheid is, de enige 

weg waarlangs je de Vader van alle geschapen dingen kunt bereiken. 

35 Mijn zaad is gezaaid in elke geest van de mensheid, en de dag zal komen dat jullie kunnen 

opklimmen tot jullie zijn als jullie Meester. 

36 De Geest der Waarheid is de Goddelijke Wijsheid die de mysteriën opheldert, en Hij is tot de 

mensen gekomen in vervulling van Mijn belofte aan de mensheid. U leeft in de periode waarin deze 

manifestaties moesten plaatsvinden, omdat u geestelijk voorbereid was om ze te ontvangen. 

37 Erken, dat het kwaad, dat de mensheid thans kwelt, voortkomt uit het niet vervullen van Mijn 

Wet, en omdat de mensen een stoffelijke interpretatie hebben gegeven aan de Goddelijke leringen en 

openbaringen. Hoe hadden zij zich met deze dwalingen bewust kunnen worden van hun geestelijke 

natuur en van de Goddelijke liefdesbanden die de gehele mensheid met haar Schepper verenigen? 

Vandaar uw egoïsme, uw oorlogen, en uw verslaving aan materiële genoegens. 

38 De Geest van God is als een oneindig grote boom, waarin de takken, de werelden en de bladeren 

de wezens zijn. Als het één en hetzelfde sap is dat door de stam naar alle takken stroomt en van daaruit 

naar de bladeren, gelooft gij dan niet dat er iets eeuwigs en heiligs is dat u allen tezamen verbindt en u 

met de Schepper doet samensmelten? 

39 Kort is uw weg door de wereld, maar het is noodzakelijk dat u uw taak volbrengt voordat u dit 

leven verlaat, opdat u in het hiernamaals zult slagen in hogere woningen voor de geest. 

40 Geest en materie zijn twee verschillende naturen; uw wezen is uit beide samengesteld, en boven 

beide staat het geweten. De eerste is een dochter van het licht, de tweede komt van de aarde, is 

materie; beiden zijn verenigd in één wezen en strijden met elkaar, geleid door het geweten, waarin u de 

aanwezigheid van God hebt. Deze strijd is tot nu toe constant geweest, maar uiteindelijk zullen Geest en 

Materie in harmonie de taak vervullen die Mijn Wet aan elk van hen toewijst. 

41 Je kunt je de geest ook voorstellen als een plant, en het lichaam als de aarde. De geest, geplant in 

de materie, groeit, richt zich op, zich voedend met de beproevingen en leringen die hij tijdens zijn 

menselijk leven ontvangt. 

42 Ik leer u uw geest van onderaf te kennen, want deze enorme vloed van materialisme die over de 

mensheid is gerold, zal onmetelijke geestelijke behoeften scheppen en het is noodzakelijk dat er een 

bron van licht in de wereld is waar zij die ernaar hunkeren, hun verlangen kunnen bevredigen. 

43 Hoevele verschrikkelijke oorlogen staan de mensheid te wachten, veel verschrikkelijker dan die 

welke voorbij zijn; waarin de woede van de ontketende natuurkrachten zich zal vermengen met het 

gebrul van uw wapens. De wereld zal te klein zijn om zo'n grote vernietiging in zich op te nemen. Dit alles 

zal ertoe leiden dat de mensen, wanneer zij het toppunt van hun pijn en wanhoop hebben bereikt, zich 

smekend tot de ware God wenden - tot wie zij op de weg van de liefde niet hebben willen komen - om 

Zijn Goddelijke Vrede te vragen. Dan zal Ik, Christus, het Woord, opstaan in de harten, want dat zal de 

Derde Dag zijn waarop Ik Mijn belofte van verlossing zal inlossen, waarop Ik de Tempel zal bouwen zoals 

Ik u heb beloofd. 
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44 Zoals de engel die op het graf van Jezus zat, zal Mijn Goddelijke Geest neerdalen om de grafplaat 

die jullie hart afsluit op te lichten, zodat Mijn Licht het binnenste van de mens kan verlichten. 

45 Dit zal de geestelijke dageraad zijn waarvan jullie getuigen zullen zijn; maar Mijn zaad en de Blijde 

Boodschap zullen zich verspreiden, want de tijd van de strijd nadert en Mijn kinderen moeten voorbereid 

zijn. Maar weet nu al dat er geen aarzeling zal zijn in deze strijd, hij zal worden gevoerd tot het einde, 

wanneer het licht zal triomferen over de duisternissen van de mensheid. 

46 Luister aandachtig, leerlingen, opdat jullie, aan wie Ik zoveel geheimen heb uitgelegd, de sleutels 

niet kwijtraken die Ik jullie heb toevertrouwd om het boek van Mijn Wijsheid te openen. Voel de vrede, 

zodat je die voelbaar kunt maken voor de mensen om je heen. 

47 Alleen door de kalme en zuivere verheffing van uw geest zult u erin slagen een zaaier van 

vergeestelijking te zijn. 

48 Te midden van alle wisselvalligheden van jullie aardse leven zullen jullie veel wonderen kunnen 

verrichten als jullie werkelijk in je geest de gave van vrede bezitten die Mijn Liefde jullie schenkt; maar 

als jullie die niet in je hebben, zullen jullie maar weinig werken kunnen doen die Mij waardig zijn. 

49 Ontvang Mijn leringen zonder rusteloosheid, vredig; kijk naar Mij met de fijnheid van je 

gewaarwordingen en voel Mij met tederheid, zoals kleine kinderen hun liefhebbende moeder voelen. 

Alleen zo zullen jullie in staat zijn om de vloed van Licht, die uit Mijn onderricht stroomt, te ontvangen en 

te gebruiken. 

50 Leer binnen te treden in het rijk van de innerlijke vrede die de ogenblikken van samenzijn met Mij 

je geven en vergeet je lijden en je problemen, opdat je je kunt versterken in Mijn Liefde. 

51 Wees sterk om de beproevingen te doorstaan en bid voor de mensheid die net als jullie onrustig 

is en lijdt, maar waarlijk, Ik zeg jullie: wanneer jullie de komst van Mijn vrede voelen, zullen jullie 

bemerken dat deze vrede over allen is neergedaald. 

52 Gij vraagt Mij dikwijls waarom gij, om een genade van Mij te ontvangen, eerst tranen moet 

vergieten onder beproeving. Maar ik zeg je: Omdat ieder van jullie als een boom is, zijn er soms takken 

die zo ziek of schraal zijn dat er gesnoeid moet worden om goede vruchten te kunnen dragen, en deze 

snoeibeurten moeten je pijn doen. 

53 Soms gaat deze snede zelfs tot de wortels om het kwaad te vernietigen dat uw geest heeft 

geïnfecteerd. 

54 Op dit moment huil je, maar wanhoop niet, want na pijn komt echte gezondheid. 

55 Wanneer Ik jullie van het kwade pad afleid, doe Ik dat met grote barmhartigheid en liefde, ook al 

begrijpen jullie op het ogenblik Mijn volmaakte raadgevingen niet. Ik overwin de ziekte in u en verander 

haar in gezondheid en vreugde; zo breng Ik langzaam de gematerialiseerde, de verwarde, degene die van 

het pad van het goede is afgedwaald, op het rechte pad. 

56 Toen zij Jezus kruisigden, vergaf Hij liefdevol Zijn beulen en schonk hun het leven, terwijl Hij Zijn 

Vader vroeg hen te redden; met Zijn woorden en ook met Zijn zwijgen schonk Hij hun vergeving, en deze 

blijken van oneindige liefde voor de mensheid waren en zullen eeuwig zijn als onuitputtelijke bronnen 

waaruit de mensen inspiratie zullen putten voor hun edelste daden van vergeving en liefde. 

57 Vandaag, evenals gisteren, geef Ik u te drinken uit deze fontein van waarheid en leven om u op te 

tillen van uw vallen en uw pad te verlichten, zodat u de beproevingen van uw omwandeling door deze 

wereld kunt doorstaan, dienende als een opstapje naar het huis waar u de hoogste vrede zult kennen. 

58 Vrees niets van uw schepper; maar des te meer van uzelf wanneer uw geest niet op de weg is die 

door mijn wet is uitgestippeld. 

59 Zoek de weg die Jezus je heeft gewezen, zodat je je beker van lijden kunt afwenden. Als jullie 

afdwalen of vrijwillig jullie komst naar het Koninkrijk van Vrede uitstellen, zal dat zijn omdat jullie het 

willen, maar niet omdat het Mijn Wil is. 

60 Sta Mij toe jullie te leiden, opdat jullie met Mijn hulp de leringen kunnen interpreteren die het 

Boek des Levens jullie aanbiedt en iets begrijpen van de toekomst die de mensheid te wachten staat. 
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61 Vreest geen koningen of heren, noch iemand die een titel of een macht bezit, want niets zal zich 

kunnen verzetten tegen hetgeen de Vader heeft besloten. 

62 Ik heb Mijn Licht bekend gemaakt, getransformeerd in het Woord dat jullie weinigen hebben 

gehoord en dat door geschriften en getuigenissen allen zullen leren kennen. 

63 Ik heb u gezegd, dat Ik de grote strijder ben, wiens zwaard komt met de bedoeling te vechten; 

maar begrijp, dat Ik geen oorlogen onder de mensen veroorzaak, zoals gij altijd hebt; Mijn oorlog is die 

van de ideeën, van de overtuigingen, waarin waarheid, liefde, verstand, rechtvaardigheid en ware 

wijsheid schitteren. 

64 Maar wanneer de strijd op zijn hevigst is en de mens begint te begrijpen dat deze boodschappen 

goddelijke ingevingen zijn, vonken van Gods liefde die alleen vrede brengen onder de 

Als jullie Mijn Leer in de mensen zoeken, zal hij de drang voelen om haar in praktijk te brengen, om haar 

te onderwijzen aan allen die haar niet kennen, en dan zal hij Mijn Leer ter hand nemen om het kwaad uit 

te roeien dat jullie ongehoorzaamheid jullie heeft berokkend. 

65 Over datgene wat gij leert en onderzoekt uit het geschreven woord, zal Ik Mijn inspiratie 

uitstorten, opdat gij het onderricht dat gij aan uw broeders geeft, kunt uitbreiden. 

66 Wanneer er onder de mensen mensen beginnen te verschijnen die, gelijkmoedig tegenover 

overtredingen, degene die hen heeft beledigd liefhebben en vergeven, en met liefde God zegenen omdat 

Hij hen met zijn volmaakte onderricht heeft omgevormd tot levende voorbeelden zoals Jezus, dan zult u 

aan het begin staan van de heerschappij van Christus in de harten van de mensen. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 22  
1 Dit is een tijd van groot licht voor het volk Israël, waarin Ik de geesten van verschillende 

verblijfplaatsen op hun verschillende aardse wegen wakker maak, opdat al Mijn kinderen vol begrip en 

liefde tot Mij komen om hun erfenis te ontvangen. 

2 Ik sta op het punt uit de mensheid mannen, vrouwen, ouden van dagen en kinderen te kiezen bij 

wie de geesten van Israël hun toevlucht hebben gezocht, die de eerstgeborenen zijn van Mijn 

Goddelijkheid, verantwoordelijk voor Mijn openbaringen. 

3 In de Drie Tijdperken heb Ik Mijn volk verenigd en verzameld, en in dit Derde Tijdperk is jullie 

geest verrast door Mijn aanwezigheid en Mijn woord door bemiddeling van de menselijke geest, omdat 

jullie niet geloofden dat Christus, het Goddelijke Woord, in deze vorm met jullie zou communiceren. 

Ofschoon Ik u Mijn wederkomst als de Heilige Geest door de profeten had aangekondigd, hebt gij niet 

gewaakt in afwachting van Mijn komst, en nu gij Mijn manifestatie onder u hebt, hebt gij Mij niet 

herkend wegens uw gebrek aan vergeestelijking, aan onderzoek in de Goddelijke leringen. Toch moeten 

jullie begrijpen dat in welke vorm Ik Mij ook aan jullie manifesteer, Ik altijd Goddelijke essentie, 

aanwezigheid en kracht, waarheid en liefde zal zijn. 

4 Waarom twijfelden jullie dan aan Mij gedurende de drie keer dat Ik Mijzelf onder jullie bekend 

maakte? Heb Ik de tekenen en de tijd van Mijn komst voor u verborgen gehouden, opdat de mensheid in 

verwarring zou worden gebracht? - Neen, waarlijk! jullie die twijfelen aan Mijn Aanwezigheid, zwijgt, 

verzegelt jullie lippen, luistert onophoudelijk naar Mij totdat jullie bekennen dat Ik het ben, jullie Heer, 

die gekomen ben om Mijzelf bekend te maken door het verstand van de mens. Als Ik Mijzelf bekend 

maak door bemiddeling van mannen en vrouwen wier onvolmaaktheden en zwakheden gelijk zijn aan de 

uwe, dan is dat omdat Ik gezocht heb door wie Ik Mijzelf bekend kon maken, en Ik geen kuis en rein hart 

gevonden heb om Mijzelf te openbaren in al Mijn heerlijkheid. 

5 Ik heb onder kinderen gezocht en ik zie dat hun geest, hoewel het vlees onschuldig is, een keten 

van ondeugden met zich meedraagt die hij in voorbije tijden heeft aangenomen, en hij is vergeten dat hij 

pas weer mens is geworden op deze planeet om zich te zuiveren door middel van een nieuw lichaam 

omhulsel. Ik heb gezocht naar een rein hart onder de jongeren, en ik heb gezien dat de jeugd zichzelf 

bevlekt heeft en zwakheden in zijn geest draagt; en in de maagd ligt het zaad der verzoeking. Bij de 

ouden zie ik slechts wezens die uitgeput en verward zijn door de wisselvalligheden van het leven. In de 

geleerden is materialisme en hoogmoed te vinden; want nadat ik hun de geheimen der natuur had 

getoond, voelden zij zich groot en wensten zich goden te maken in deze wereld. En onder hen die zich 

dienaren van Mijn Goddelijkheid noemen, ontdek Ik slechts de huichelaar en Farizeeër* van het Derde 

Tijdperk. 

Daarom zeg Ik u: onder de zondaars heb Ik hen uitverkoren die Ik "stemdragers" heb genoemd, die 

zijn zoals u en die door deze gave die zij van Mij hebben ontvangen, hun schuld wegnemen en zichzelf 

redden. Op het moment dat Mijn straal neerdaalt om hen te verlichten, verwijder Ik de vlek en ontvang 

hun verheffing. Wanneer zij aldus zijn voorbereid, kom Ik met u in verbinding door hun bemiddeling; en 

Mijn geestelijke dienaren, aan wie zij zijn toevertrouwd om over hun schreden te waken, maken hen 

ontvankelijk en waardig. 
* Zie noot 5 in de bijlage 

6 Ik zou Mij zichtbaar kunnen openbaren of Mijn stem kunnen laten horen, zoals jullie die gehoord 

hebben in het Eerste Tijdperk op de berg Sinaï; maar welke verdiensten van het geloof zouden jullie met 

Mij in die vorm kunnen verwerven? - Geen enkele, want de deugd van het geloof is een trede op de 

ladder van uw ontwikkeling. Maar daarom verberg Ik Mijzelf niet en als Ik Mijzelf bekend maak door 

bemiddeling van de mens, dan is het omdat Ik jullie liefheb en jullie een hogere les leer en Ik wil dat jullie 

Mij kennen door de volmaaktheid ervan. 

7 In de geest van de mens, die Mijn meesterwerk is, heb Ik Mijn Goddelijk Licht geplaatst. Ik heb 

hem met oneindige liefde verzorgd, zoals de tuinman een bedorven plant van zijn tuin verzorgt. Ik heb 
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jullie in deze habitat geplaatst waar het jullie aan niets ontbreekt om te leven, opdat jullie Mij kennen en 

jezelf kennen. Ik heb uw geest macht gegeven om het leven van het hiernamaals te voelen, en in uw 

lichaam zintuigen, opdat gij verkwikt en vervolmaakt zult worden. Ik heb jullie deze wereld gegeven, 

opdat jullie je eerste schreden daarin kunnen zetten en op deze weg van vooruitgang en volmaaktheid de 

volmaaktheid van Mijn Wet kunnen ervaren, zodat jullie tijdens jullie leven Mij steeds meer zullen 

kennen en beminnen en Mij zullen bereiken door jullie verdiensten. 

8 Ik heb jullie de gave van de vrije wil gegeven en jullie een geweten gegeven. Het eerste opdat 

jullie je vrij kunnen ontwikkelen binnen het kader van Mijn wetten, en het tweede opdat jullie goed van 

kwaad kunnen onderscheiden, zodat het jullie als een volmaakte rechter kan zeggen wanneer jullie Mijn 

wet vervullen of overtreden. 

9 Het geweten is licht van Mijn Goddelijke Geest dat jullie op geen enkel moment verlaat. 

10 Ik ben de weg, de waarheid en het leven, Ik ben vrede en geluk, de eeuwige belofte dat jullie bij 

Mij zullen zijn, en ook de vervulling van al Mijn woorden. 

11 Als jullie wantrouwen voelen in het leven, als jullie denken dat jullie de strijd niet aankunnen, bid 

dan, verenig je met Mij en blijf op de weg van vrede die Mijn Liefde jullie doet erkennen. Maak uw 

fouten goed, vernieuw uzelf en vergeef degene die u beledigt. Geef je over aan de beproevingen, en je 

zult Mijn kracht en Mijn vrede voelen, ondanks de wisselvalligheden van het leven. 

12 De Meester haast zich om u te onderrichten en zijn wijsheid in uw geest en hart te laten 

overvloeien, want slechts korte tijd zal ik in deze vorm tot u spreken. Ik zal u mijn woord nalaten als een 

erfenis, opdat gij het zorgvuldig zult bewaren. Het is de waarheid, en als gij haar in haar oorspronkelijke 

zuiverheid en met uw goede werken aan uw broeders bekend maakt, zult gij uw geestelijke zending 

volbracht hebben. 

13 Zij die tot Mij zeggen op het ogenblik van Mijn vertrek: "Heer, U scheidt van ons en laat ons in de 

verweesdheid achter", dat zullen zij zijn die doof en blind waren voor Mijn mededelingen en die Mijn 

onderricht niet wilden begrijpen. 

14 Al lange tijd zie ik fanatisme en afgoderij in uw aanbidding. Jullie brengen materiële offers naar 

deze gebedshuizen die Mij niet bereiken; daarom heb Ik jullie gevraagd Mijn woord te bestuderen, opdat 

jullie geest zich kan ontwikkelen. Want de tijd van voorbereiding loopt ten einde en jullie moeten een 

stap voorwaarts doen in het begrijpen van Mijn leringen. 

15 De niet-ingewijden worden "kleine kinderen" (in het werk van de Geest), de kleine kinderen 

worden discipelen, en de discipelen worden levende voorbeelden van nederigheid, naastenliefde en 

wijsheid. Velen van hen zijn onder deze menigte, maar zij zijn ook verstrooid onder de geleerden en 

onder de godsdiensten en secten. 

16 Stel u niets voor van de vruchten van uw wetenschap, want nu u daarin zo'n grote vooruitgang 

hebt geboekt, lijdt de mensheid het meest, is er de meeste ellende, onrust, ziekte en broederoorlogen. 

17 De mens heeft de ware wetenschap nog niet ontdekt, die welke langs de weg der liefde wordt 

bereikt. 

18 Ziet, hoe ijdelheid u heeft verblind; ieder volk verlangt de grootste geleerden van de aarde te 

hebben. Waarlijk, ik zeg u, de geleerden zijn niet diep doorgedrongen in de verborgenheden van de Heer. 

Ik kan u zeggen dat de kennis die de mens van het leven heeft, nog oppervlakkig is. 

19 De tijd nadert, dat de geestelijke openbaringen de mensen de lichtende weg zullen openbaren, 

opdat zij de geheimen zullen kennen, die in de schoot der schepping verborgen zijn. Het licht van Mijn 

Geest zal u de weg openbaren om de ware wetenschap te verwerven, die de mens in staat zal stellen 

erkend te worden door de hem omringende schepselen en door de natuurkrachten van de schepping, en 

gehoorzaamheid te verwerven, waardoor Mijn wil zal worden vervuld dat de mens de aarde zal 

onderwerpen. Maar dit zal slechts geschieden wanneer de geest van de mens, verlicht door het geweten, 

zijn macht en licht heeft opgelegd aan de zwakheden van de materie. 
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20 Hoe kunnen de krachten en de elementen van de schepping zich onderwerpen aan de wil van de 

mens, wanneer hij wordt bewogen door zelfzuchtige gevoelens, terwijl de natuur wordt geleid door Mijn 

wet van liefde? 

21 Het is noodzakelijk dat de idealen van de mensheid zich op het pad der gerechtigheid begeven, 

geleid door de waarheid van een volmaakte onderwijzing, die hun de zin van het eeuwige leven zal 

openbaren, en deze onderwijzing is de hier gegeven geestelijke leer, die in de loop der tijden uw 

geestelijk en menselijk leven zal veranderen. 

22 De mens is uit zichzelf niet in staat Mijn Woord te ontvangen en zijn zeden, neigingen, aspiraties 

en idealen te veranderen; daarom heb Ik toegestaan dat pijn hem voor een tijd deed beven. Maar 

wanneer de beker voor de mensen het bitterst is en zij hun fouten erkennen voor de rechter van hun 

geweten, zullen zij Mijn Naam aanroepen en Mij zoeken, de verloren schapen zullen terugkeren naar 

Mijn horde van liefde en al Mijn kinderen zullen vervuld worden met het licht van Mijn Geest om een 

nieuwe weg van leven te beginnen. 

23 Ik ben niet gekomen om fouten te verbinden aan uw werken op aarde, neen, Ik toon u uw fouten 

omdat Ik wil dat gij de volmaaktheid bereikt die u door de eeuwige erfenis ten deel valt. Uw geest zal niet 

verloren gaan, want hij is een vonk van Goddelijk licht en het beeld van uw Vader en Schepper. 

24 Wat zou er van uw geest worden, indien Ik Mij zou wijden aan de verheerlijking van uw 

menselijke werken en haar voor onbepaalde tijd aan aardse hartstochten zou overlaten? 

25 Toen ik naar je toe kwam, was dat omdat ik van je hou. Indien Ik streng tot u schijn te spreken, in 

Mijn woord is Mijn rechtvaardigheid en Mijn liefde. Als Ik u Mijn waarheid laat weten, ook al doet het u 

soms pijn, dan is dat omdat Ik uw verlossing wil. 

26 Wijs Mijn Woord niet af, maar doorgrond het, opdat jullie in de kern ervan de leer zullen vinden 

die in staat is het wonder te bewerkstelligen dat dit tranendal, dat nu veranderd is in een veld van 

bloedige gevechten tussen broeders, verandert in een dal van vrede waar slechts één familie, de 

mensheid, leeft, door de rechtvaardige, volmaakte en liefdevolle wetten in praktijk te brengen die jullie 

Vader jullie heeft gegeven; want in de vervulling daarvan zullen jullie geluk vinden. 

27 Slechts weinige discipelen heb ik in deze wereld gehad, en in nog geringer aantal degenen die 

waren als een beeld van de Goddelijke Meester. In de geestelijke vallei echter heb Ik vele discipelen, 

want daar maakt men de meeste vorderingen in het begrijpen van Mijn leringen. Het is daar dat Mijn 

kinderen, zij die hongeren en dorsten naar liefde, van hun Meester ontvangen wat de mensheid hen 

heeft ontzegd. Het is daar dat door hun deugdzaamheid diegenen schitteren die door hun nederigheid 

op aarde onopgemerkt zijn gebleven, en waar degenen die in deze wereld met vals licht hebben 

geschenen, treurig en berouwvol wenen. 

28 Aan gene zijde ontvang Ik u, zoals gij niet hoopte op aarde, toen gij uw schuld met tranen 

verzoendet, maar Mij zegende. Het doet er niet toe dat je tijdens je levensreis een moment van 

gewelddadige opstandigheid hebt gehad. Ik zal er rekening mee houden dat jullie dagen van grote pijn 

hebben gekend, en in die dagen hebben jullie overgave getoond en Mijn Naam gezegend. Ook jij hebt, 

binnen de grenzen van je kleinheid, enkele Golgathas meegemaakt, ook al waren die het gevolg van je 

ongehoorzaamheid. 

29 Ziet, door enkele ogenblikken van trouw en liefde tot God verkrijgt gij tijden van leven en genade 

in het hiernamaals. Zo beantwoordt Mijn Eeuwige Liefde de kortstondige liefde van de mens. 

30 Gezegend zijn zij die vallen en weer opstaan, die wenen en Mij zegenen, die, verwond door hun 

eigen broeders, in het diepst van hun hart op Mij vertrouwen. Deze kleinen, verdrukt, bespot, maar 

zachtmoedig en dus sterk van geest, zijn in waarheid Mijn discipelen. 

31 Verheugt u, want door deze leringen zult gij in uw evolutie vooruitgaan, ook al geloven sommigen 

het tegendeel, omdat zij zich door lichtzinnige oordelen laten leiden. Eeuwenlang zijn jullie verdeeld 

geweest door godsdiensten en sekten, want jullie hebben altijd een verlangen gehad om iets meer te 

weten dan jullie wisten, en jullie hart is nog steeds verdord door gebrek aan liefde, ondanks zoveel 
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geloofsbelijdenissen als jullie hebben gehad. Maar spoedig zult u zich scharen rond de volmaakte liefde 

die vloeit uit het "Boek van het ware leven", dat dit Woord is. 

32 U kwijnt weg van geestelijke dorst, verdort bij gebrek aan liefdesdauw en zuivere genegenheid. 

Jullie voelen je eenzaam en daarom ben Ik gekomen om onder jullie de onmiskenbare geur van Mijn 

Liefde uit te stralen, die jullie geest zal doen ontwaken en zal doen bloeien in deugd. 

33 Luister naar Mij, discipelen, opdat jullie oude overtuigingen uit jullie gedachten ontwortelen. Het 

christendom is verdeeld in godsdiensten die elkaar niet liefhebben, die hun broeders vernederen, 

verachten en bedreigen door valse oordelen. Ik zeg u, zij zijn christenen zonder liefde, daarom zijn zij 

geen christenen, want Christus is liefde. 

34 Sommigen schilderen Jehovah af als een oude man vol menselijke gebreken, wraakzuchtig, 

wreed, en verschrikkelijker dan de ergste van uw rechters op aarde. 

35 Ik zeg u dit niet opdat gij de spot met iemand zoudt kunnen drijven, maar opdat uw begrip van 

goddelijke liefde zich zou zuiveren. Jullie weten nu niet op welke wijze jullie Mij in het verleden hebben 

aanbeden. 

36 Oefen stilte, dat helpt de geest om zijn God te vinden. Deze stilte is als een fontein van kennis, en 

allen die er binnengaan worden vervuld met de helderheid van Mijn wijsheid. Stilte is als een plaats 

omsloten door onverwoestbare muren, waartoe alleen de geest toegang heeft. De mens draagt 

voortdurend in zich de kennis van de geheime plaats waar hij zich met God kan verenigen. 

37 De plaats is onbelangrijk waar je bent, overal kun je je met je Heer verbinden, of je nu op de top 

van een berg bent of in de diepte van een dal, in de onrust van een stad, in de rust van het huis of te 

midden van een strijd. Wanneer jullie Mij zoeken in jullie heiligdom, in de diepe stilte van jullie 

verheffing, zullen de poorten van de universele en onzichtbare tempel ogenblikkelijk opengaan, zodat 

jullie waarlijk kunnen voelen dat jullie in het huis van jullie Vader zijn, die in iedere geest aanwezig is. 

38 Wanneer de pijn van beproevingen u drukt en het lijden van het leven uw gevoelens vernietigt, 

wanneer u een warm verlangen voelt om een beetje rust te bereiken, trek u dan terug in uw slaapkamer, 

of zoek de stilte, de eenzaamheid van de velden; richt daar uw geest op, geleid door het geweten, en 

dompel u onder. Stilte is het rijk van de geest, een rijk onzichtbaar voor de fysieke ogen. 

39 Op het ogenblik dat men in geestelijke vervoering komt, bereikt men dat de hogere zintuigen 

ontwaken, de intuïtie intreedt, de inspiratie straalt, men een glimp van de toekomst kan opvangen, en 

het geestelijk leven duidelijk de verte herkent en mogelijk maakt wat voordien onbereikbaar leek. 

40 Indien gij de stilte van dit heiligdom, deze schatkamer wilt binnengaan, moet gij zelf de weg 

bereiden, want alleen met ware reinheid zult gij er binnen kunnen gaan. 

41 Er zijn gaven en taken die hebben gewacht op het uur van uw bereidheid om zich in uw geest te 

nestelen en u om te vormen tot profeten en meesters. 

42 In deze schatkamer bevindt zich al het verleden, het heden en de toekomst van de wezens, er is 

het manna van de Geest, het brood van eeuwig leven waarvan Ik u door Jezus heb gezegd: "Wie daarvan 

eet, zal nooit sterven". 

43 Uw geest is verkwikt door het horen van Mijn Woord en heeft een gelegenheid gevonden om zijn 

doel te vervullen onder dit volk van "werkers" die Ik aan het opwekken ben. 

44 Hoeveel zorgen vergeet u niet wanneer u zich wijdt aan dit gezegende werk van raadgeving, 

"zalving" en troost voor uw broeders en zusters. 

45 Uw geest is gesterkt en uw lichaam is hersteld; want ik heb u gezegd, dat wie vrede en genezende 

balsem geeft, of liefdadigheid beoefent in een van haar ontelbare vormen, in zich zal vermenigvuldigd 

zien wat hij gaf. 

46 Zo breng Ik u geleidelijk weg van de valse genoegens van de wereld, van het nutteloze, opdat uw 

hart zuiver en altijd waardig moge zijn, opdat Mijn helpende liefde door haar de behoeftigen moge 

bereiken; opdat u niet opnieuw wordt besmet door de slechtheid die overal heerst. 

47 Deze innerlijke en uiterlijke reinheid in Mijn discipelen is essentieel, want alleen dan zullen jullie 

geloofd worden door jullie broeders wanneer jullie op weg gaan om deze Blijde Boodschap te 
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verspreiden. Alleen wanneer u een gezond en zuiver hart hebt, zullen goede werken daaruit kunnen 

ontspringen en woorden van licht van uw lippen komen. 

48 Op je pad zul je duisternis en verwarring vinden, en de enige kracht en macht die je zult hebben 

om bedrog met waarheid te verslaan, zal juist de oprechtheid van je gevoelens zijn, de zuiverheid van je 

daden. Vergeet niet: Zelfs al kunt gij uw medemensen voorwenden, dat gij de waarheid verkondigt 

zonder haar te bezitten, zult gij Mij niet kunnen bedriegen. 

49 Jullie transformatie moet diep en waarachtig zijn, zodanig dat jullie het zullen merken aan de 

spiritualiteit waarmee jullie kinderen ter wereld komen, deze nieuwe generaties die een belofte zijn voor 

de mensheid: gezonde mensen van lichaam en geest, geen slaven van bekoringen of slachtoffers van de 

leugens van hun broeders, maar wezens die in staat zijn Mij met waardigheid lief te hebben en hun 

medemensen met waarachtigheid lief te hebben. De tijd nadert, dat de vijanden van Mijn Leer zich 

opmaken om uw schreden te volgen, omdat zij uw zaad willen vernietigen; maar Ik zeg u, dat als gij het 

bewaakt als uw heilige erfenis, als gij waakt over wat Ik u heb toevertrouwd, geen macht in staat zal zijn 

te vernietigen wat gij met liefde en in Mijn Naam zaait in de harten van uw broeders. 

50 Laat Mijn Woord werken, predik met daden, getuig met goede werken, woorden en gedachten, 

en uw getuigenis zal Mijn onderricht waardig zijn. 

51 Wakend en biddend, moet je wachten op hen die je vroeg of laat zullen zoeken. De soldaten 

zullen van de oorlog terugkeren met gedeprimeerde harten en snikkende geesten; de heersers zullen 

hun fouten erkennen en openlijk wenen over hun overtredingen; en de menigten die dorsten en 

hongeren naar gerechtigheid zullen deze bronnen van geestelijk licht zoeken waar zij kunnen drinken 

totdat hun verlangen naar geloof, naar vrede en naar liefde is bevredigd. 

52 Mijn geest waakt over elk wezen, en ik let op zelfs de laatste van je gedachten. 

53 Waarlijk, ik zeg u, ik heb daar, te midden van legers die streden voor aardse idealen en 

ambitieuze doeleinden, vredelievende en goedwillende mensen ontdekt, die met geweld tot soldaten 

waren gemaakt. Zuchten ontsnappen uit hun hart als Mijn Naam over hun lippen komt en tranen sijpelen 

over hun wangen bij de gedachtenis aan hun geliefden, ouders, vrouwen, kinderen, of broers en zusters. 

Dan stijgt hun geest naar Mij op, zonder enige andere tempel dan het heiligdom van hun geloof, zonder 

enig ander altaar dan dat van hun liefde, noch met enig ander licht dan dat van hun hoop, smekend om 

vergiffenis voor de verwoestingen die zij onvrijwillig met hun wapens hebben aangericht. Zij zoeken Mij 

om met alle kracht van hun wezen te vragen dat Ik hen zou toestaan naar hun huis terug te keren, of dat, 

als zij moeten vallen onder de slag van de vijand, Ik tenminste met Mijn mantel van barmhartigheid hen 

zou bedekken die zij op aarde achterlaten. 

54 Allen die aldus mijn vergiffenis vragen, zegen ik omdat zij niet schuldig zijn aan het doden; 

anderen zijn de moordenaars die zich voor mij zullen moeten verantwoorden voor alles wat zij - wanneer 

het uur van hun oordeel is aangebroken - met het leven van de mensen hebben gedaan. 

55 Velen van hen die de vrede liefhebben, vragen zich af waarom ik mij naar de slagvelden en 

plaatsen des doods heb laten leiden. Tot dit zeg ik u: Ook al is hun menselijk verstand niet in staat de 

reden te begrijpen die aan dit alles ten grondslag ligt, toch weet hun geest dat het een verzoening 

vervult. 

56 Ik ken ook hen die, hun geliefden vergetend, aan alle volkeren denken om te wenen van pijn over 

de realiteit van het valse christendom van de mensheid. Zij roepen Mij aan in hun gebeden, in hun 

geestelijke overpeinzingen gedenken zij dat er de belofte is van Mijn wederkomst en dat zelfs de tekenen 

van Mijn wederkomst zijn voorzegd en geschreven. Zij dragen deze woorden in hun hart en vragen Mij 

daarom elke dag wanneer Mijn komst zal zijn "in het Oosten en in het Westen "* en overal zoeken zij 

naar de tekenen zonder dat hun ogen ze ontdekken, en daarom voelen zij zich verward. 
Verwijzing naar de bijbelse belofte in Matth. 24, 27. Uitvoerige uitleg over de wederkomst van Christus is te 

vinden als inleiding op dit boek in het hoofdstuk: De wederkomst van Christus in de spiegel van de bijbelse 

beloften. 
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57 Zij weten niet dat alle tekenen reeds hebben plaatsgevonden en dat daarom mijn geest in deze 

tijd zijn nieuwe openbaringsfase begint te openbaren. 

58 Hoe dikwijls zijn zij niet ontwaakt bij het horen van Mijn geestelijke stem en hebben zij gevraagd: 

"Wie heeft mij geroepen? Zonder de betekenis van Mijn boodschap te begrijpen. In andere gevallen was 

het licht van de intuïtie in hun geest zo helder dat zij tot verrassende daden kwamen die hen met 

verwondering vervulden. 

59 De genezende balsem voor de gewonde of de terminaal zieke, evenals het brood of het water, 

zijn op wonderbaarlijke wijze tot stand gekomen, en zij ervaren hoe vrede en vertrouwen hen geestelijk 

en lichamelijk sterken op momenten van het grootste gevaar. 

60 Deze gebeurtenissen hebben degenen die waakzaam en biddend leven, innerlijk doen uitroepen: 

"Heer, zijn deze duidelijke tekenen, die Gij ons dagelijks geeft, geen bewijzen van Uw tegenwoordigheid? 

Is dit alles geen bewijs dat op dit ogenblik Uw Geest de onze zoekt, om Zich als Meester aan discipel, of 

als Vader aan kind bekend te maken?" 

61 Ja, geliefde discipelen, dit zijn bewijzen dat Mijn Geest boven de uwe trilt en zo in een nieuwe 

vorm Mijn belofte vervult om tot de mens terug te komen. 

62 De tekenen die u op Mijn nieuwe openbaring wezen, zijn reeds geschied; gij hebt ze niet gezien, 

noch hebt gij er iets van vernomen. Maar ik zeg u: Voel je Mijn aanwezigheid? Voel je de komst van de 

nieuwe tijd? Voedt uw hart zich in het geestelijk gebed en voelt uw geest zich gesterkt wanneer hij zich 

laat leiden door het licht van het geweten? Als dat zo is, waarom hebben jullie dan materiële tekenen 

nodig om Mijn aanwezigheid aan jullie te tonen en te getuigen van de vervulling van de profetie? Laat 

het maar aan de Farizeeërs en schriftgeleerden van deze tijd over om dat te onderzoeken. Laat de 

priesters, uit vrees voor Mijn Aanwezigheid, de ruimte en de aarde doorzoeken op zoek naar de beloofde 

tekenen. Voor hen zijn zij gegeven, voor de mensen van weinig geloof, voor hen die prat gaan op 

spiritualiteit en wier hart en verstand harder zijn dan een rots. Want zij waren de tekenen die de natuur 

als horens gaf wanneer Mijn geestelijke manifestatie op het punt stond haar licht over de mensheid uit 

te storten. 

63 In dit ogenblik van gebed, gewijd aan de gemeenschap met de Vader, vergeet al uw zorgen, 

verwerp de bekoringen die uw geest zouden kunnen afhouden van de vervulling van Mijn Wet, bevrijd 

haar van alle rusteloosheid. Laat in deze sublieme ogenblikken uw Wil de Goddelijke Wil zijn; geef u over 

aan de liefde van uw Hemelse Vader. Dan zal het gebeuren dat u, zoals in het Tweede Tijdperk, de 

werken werkelijkheid zult zien worden die u wonderen noemt. 

64 Als je in je gebeden doordrongen bent van Mijn vrede, is dat het teken dat je in gemeenschap 

bent gekomen met Mijn Goddelijkheid. Het geweten zal als een stralende zon in uw geest schijnen, en u 

zult het licht van de Heilige Geest op het altaar van uw heiligdom aanschouwen. Alles wat je op die 

momenten zult zien, verlicht door de liefde van God. 

65 De sluiers die u, bij gebrek aan uw uitrusting, verhinderden de betekenis van Mijn onderricht te 

begrijpen, zullen worden weggetrokken en gij zult in het Eeuwige Heilige der Heiligen de schatkamer van 

de Heer aanschouwen, die de bron van het leven is en waaruit de ware wijsheid stroomt. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 23  
1 Gezegend zijn zij die vrede zoeken met hun geweten. Gezegend zijn zij die het zaad van Mijn 

vrede zaaien op het pad van hun medemensen. 

2 Komt tot Mij telkens wanneer gij terneergedrukt zijt door het lijden of door gebrek aan geloof, 

want Ik ben het Licht en de Kracht die u de geestelijke vrede zal teruggeven. 

3 Waar zullen jullie Mij horen als Ik Mij niet meer in deze vorm manifesteer? - In je geweten, want 

daardoor wijs ik je de weg van de liefde. 

4 Wanneer de wereld door een periode van geestelijke verwarring gaat, wanneer de mens de 

geheimen van het geestelijk leven niet begrijpt, noch weet hoe hij het doel ervan kan doorgronden en 

overdenken, hoewel hij daartoe in staat is, dan komt de helderheid van Mijn Woord om hem te 

verlichten. De mensheid is er getuige van dat wetenschappers op deze momenten al hun tijd en intellect 

gebruiken om in de natuur het antwoord te ontdekken op de vele vragen en twijfels die het leven bij hen 

oproept. En de natuur antwoordt op de roep van de mens en getuigt van haar Schepper, die een 

onuitputtelijke bron is van wijsheid en liefde, maar ook van rechtvaardigheid. Toch heeft de vrije wil, 

waarmee de mens begiftigd is, hem er niet toe gebracht te ontwaken tot het licht van Mijn Liefde, en de 

geest blijft de ketenen van het materialisme, waarvan hij zich niet heeft kunnen bevrijden, achter zich 

aanslepen. Het is alsof de mens bang is om een stap voorwaarts te zetten in de evolutie, gewend als hij is 

om te blijven hangen in de tradities die zijn voorouders hem hebben nagelaten. De mens is bang om 

zelfstandig te denken en te geloven; hij geeft er de voorkeur aan zich te onderwerpen aan de traditie van 

anderen, waardoor hij zichzelf berooft van zijn vrijheid om Mij te kennen. Daarom heeft hij achterwaarts 

geleefd; maar nu is de tijd van het licht gekomen voor de mensheid, en daarmee verwerft de mens zijn 

eigen kennis, ontwaakt, gaat vooruit, en wordt verrast in het aangezicht van de waarheid van Mijn 

onderricht. 

5 Als de mensheid getuige is geweest van de ontwikkeling van de wetenschap en ontdekkingen 

heeft gedaan die zij vroeger niet zou hebben geloofd, waarom verzet zij zich dan tegen het geloof in de 

ontwikkeling van de geest? Waarom verstijft het tot iets dat het tegenhoudt en het inert maakt? 

6 Mijn leer en Mijn openbaringen in deze tijd zijn in harmonie met jullie ontwikkeling. Laat de 

wetenschapper zich niets verbeelden van zijn stoffelijk werk en zijn wetenschap, want daarin is steeds 

Mijn openbaring en de hulp van de geestelijke wezens, die u van gene zijde bezielen, aanwezig geweest. 

De mens maakt deel uit van de schepping; hij moet een taak vervullen zoals alle schepselen van de 

schepper hebben; maar hem werd een geestelijke natuur geschonken, een intelligentie en een eigen wil, 

zodat hij door eigen inspanning de ontwikkeling en vervolmaking van de geest bereikt, hetgeen het 

hoogste is wat hij bezit. Door middel van de geest kan de mens zijn Schepper begrijpen, zijn weldaden 

begrijpen en zijn wijsheid bewonderen. 

7 Indien gij, in plaats van ijdel te worden over uw aardse kennis, al Mijn werk tot het uwe zou 

maken, zouden er geen geheimen voor u zijn, gij zoudt uzelf als broeders erkennen en elkander 

liefhebben zoals Ik u liefheb: goedheid, hulpvaardigheid en liefde zouden in u zijn, en dus eenheid met de 

Vader. 

8 Hoe klein zijt gij, als gij u almachtig en groot waant en daarom weigert te bekennen, dat boven de 

grens van uw macht en uw wetenschap Hij is, die in waarheid alles weet en alles kan doen! Dan ben je 

tevreden met materie en materie alleen, en lijk je onbeduidend, omdat je alleen onderworpen blijft aan 

de natuurwet die de sterfelijke en kortstondige wezens beheerst, die geboren worden, groeien en 

sterven zonder een spoor van hun pad na te laten. Wanneer zullen jullie opstaan uit deze staat waarin 

jullie je bevinden? Je moet je inspannen om verder te kijken dan de hemel die je hebt bedacht, zodat je 

tot het besef komt dat je alleen door geestelijke verdienste tot de Vader kunt komen. 

9 Wacht niet op anderen om de weg naar Mij te beginnen, kom, zend je gebed omhoog en zo zul je 

begrijpen wat je moet doen en zul je leren welke taak je moet volbrengen. Ik nodig jullie uit om nader tot 
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Mij te komen, maar daarvoor is het niet nodig om de taken, plichten en versnaperingen van het 

menselijk leven op te geven. 

10 U bent op aarde gekomen in een tijd waarin de mensen leven onder de heerschappij van de 

menselijke wetenschap, en toch zult u in deze tijd uw geestelijke gaven ontplooien: u zult zieken 

genezen, u zult profeteren, en u zult een grotere hoogte bereiken in uw geestelijke ontwikkeling. 

11 Het licht dat uw binnenste verlicht, helpt u te voorzien wat komen moet, maar gij moet u 

voorbereiden opdat dit geschenk tot bloei kan komen. Niets mag stilstaan, alles moet bewegen in 

harmonie met de Schepping. 

12 Ik geef jullie Mijn leringen niet louter als een morele teugel voor jullie stoffelijke natuur; jullie 

kunnen er veeleer mee opklimmen naar de grotere hoogten van jullie geestelijke volmaaktheid. 

13 Ik sticht geen nieuwe godsdienst onder u, deze Leer ontkent de bestaande godsdiensten niet, 

wanneer zij op Mijn waarheid gegrondvest zijn. Dit is een boodschap van Goddelijke liefde voor allen, 

een oproep aan alle sociale instellingen. Hij die de Goddelijke bedoeling begrijpt en Mijn geboden 

vervult, zal zich geleid voelen tot vooruitgang en tot de hogere ontwikkeling van zijn geest. 

Zolang de mens de vergeestelijking die hij in zijn leven moet hebben niet inziet, zal vrede in de wereld 

lange tijd geen werkelijkheid worden. Maar hij die Mijn wet van liefde vervult, zal noch de dood noch het 

oordeel dat zijn geest wacht, vrezen. Weet, dat niet wanneer de dood tot u komt, uw Vader u oordeelt, 

maar dat dit oordeel begint zodra gij u bewust wordt van uw werken en gij de roep van uw geweten 

gevoelt. Mijn oordeel is altijd over jou. Bij elke stap, in het menselijk leven of in uw geestelijk leven, bent 

u onderworpen aan Mijn oordeel; maar hier in de wereld, in het omhulsel van het lichaam, wordt de 

geest ongevoelig en doof voor de oproepen van het geweten. 

14 Ik oordeel over u om u te helpen uw ogen te openen voor het licht, om u te bevrijden van zonde 

en om u te verlossen van pijn. 

15 In Mijn oordeel tel Ik nooit de overtredingen die jullie Mij hebben aangedaan, want in Mijn 

oordeel komen nooit wrok, wraak en zelfs geen straf voor. 

16 Wanneer pijn je hart binnendringt en je treft op de meest gevoelige plaats, dan is het om je te 

wijzen op een fout die je begaat, om je Mijn leer te doen begrijpen en om je een nieuwe en wijze les te 

geven. Op de bodem van elk van deze beproevingen, is Mijn liefde altijd aanwezig. 

17 Soms heb Ik jullie toegestaan de oorzaak van een beproeving te begrijpen, soms kunnen jullie de 

betekenis van die waarschuwing van Mijn gerechtigheid niet vinden, en dat komt omdat er in het werk 

van de Vader en in het leven van jullie geest diepe mysteries zijn die het menselijk verstand niet kan 

ontrafelen. 

18 Ik geef jullie deze lessen, opdat jullie niet wachten tot de dood komt om te beginnen met het 

betalen van jullie schuld, maar opdat jullie de beproevingen die jullie leven jullie biedt, aangrijpen, 

wetende dat het van de liefde, van het geduld en van de verhevenheid waarmee jullie ze ontvangen en 

verdragen, zal afhangen of jullie geest voor de drempels van het eeuwige leven zal komen, bevrijd van de 

last van de zonden en onvolkomenheden die hij droeg tijdens zijn verblijf in de wereld. 

19 Verre is de tijd toen tot u werd gezegd: "Met de el waarmee gij meet, zult gij gemeten worden." 

Hoe vaak is die wet niet gebruikt om hier op aarde wraak te nemen en elk gevoel van naastenliefde 

terzijde te schuiven! 

20 Nu zeg Ik jullie dat Ik deze cel van rechtvaardigheid in handen heb genomen en Ik zal jullie ermee 

meten zoals jullie gemeten hebben, hoewel Ik er bij wijze van uitleg aan moet toevoegen dat in elk van 

Mijn oordelen de Vader aanwezig zal zijn die jullie zeer liefheeft en de Verlosser die gekomen is voor 

jullie verlossing. 

21 Het is de mens die zijn oordeel velt met zijn werken, verschrikkelijke oordelen soms, en het is uw 

Heer die u hulp biedt om de weg te vinden waarop u uw verzoening kunt dragen. 

22 Waarlijk, ik zeg u, indien gij een al te pijnlijke verzoening wilt vermijden, toon dan tijdig berouw 

en geef een nieuwe richting aan uw leven door een oprechte vernieuwing met werken van liefde en 

barmhartigheid jegens uw broeders. 
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23 Begrijp dat Ik de reddende poort ben, de poort die nooit gesloten zal worden voor allen die Mij 

met waar geloof zoeken. 

24 Als jullie bewijzen willen voor de waarheid van Mijn leer, dan zeg Ik jullie dat jullie voor jullie ogen 

de bewijzen hebben die jullie van Mij vragen om Mij te volgen. Wat zijn deze bewijzen? - De vernieuwing 

van deze mannen en vrouwen die Mij vandaag dienen als "arbeiders op Mijn velden". 

25 Lang en zwaar is soms dit "dagwerk", maar nooit onmogelijk te volbrengen. Delicaat en moeilijk is 

de taak van de spiritualistische discipel, maar zij is niet onmogelijk te volbrengen, en daarom zeg ik tegen 

allen die aarzelen, dat als jullie twijfelen of jullie dit kunnen volbrengen, dat is omdat jullie weinig geloof 

hebben. 

26 Ik bied Mijn velden van liefde aan allen die verdienste willen verdienen door hun broeders te 

dienen. Zij die het zo begrepen hebben, hebben Mij haastig benaderd om een gelegenheid te vragen om 

te werken op Mijn gezegende velden, waar het zaad liefdadigheid is. 

27 Hier moeten de verdiensten waarachtig zijn, opdat zij door Mij worden opgetekend ten gunste 

van degene die ze verricht. Uiterlijkheden voor anderen hebben bij Mij geen waarde; daarom leren Mijn 

werkers in stilte te werken, nederig en oprecht te zijn, ijdelheid te verafschuwen en nooit naastenliefde 

bekend te maken. 

28 De mensen kennen niet de geschiedenis van elk van deze werkers die haar dag na dag dienen; zij 

kennen niet de inspanningen, de offers en de verloochening die Mijn dienaren hebben moeten brengen 

om waardig te worden zich Mijn discipelen te noemen. 

29 Veel van deze mannen en vrouwen die door hun geestelijke gaven zoveel vreugde in jullie harten 

brengen, die jullie Mijn balsem doen voelen en jullie vrede teruggeven met hun woorden, dragen in hun 

harten een verborgen verdriet dat alleen Mijn blik ziet. 

30 Hoevelen van hen zijn niet door hun geliefde verwanten miskend en zelfs verstoten omdat zij 

deze weg zijn ingeslagen! En deze kwetsen hen, belasteren hen en bedreigen hen; toch blijven zij hun 

taak met liefde vervullen, ook al voelen zij de geselslagen en het gooien van stenen van boze mensen, 

terwijl zij hun weg gaan, zoals hun Meester, onder de last van hun kruis. 

31 Ik zie dat u wilt weten waarom sommigen van hen niet verder gaan met deze taak. Ik antwoord u, 

dat het niet is, omdat zij de last van hun kruis niet droegen, maar omdat de wereld hen verleidde en zij 

voor de verleiding bezweken; want wie het kruis der liefde op zijn schouders neemt, draagt het in feite 

niet. Het is veeleer het kruis dat hem ondersteunt, want elke stap van de "werker" gaat altijd gepaard 

met een innerlijk gevoel van oneindige vrede. Maar jullie moeten je niet ondankbaar jegens hen 

gedragen, want jullie weten dat Mijn vrede is in hen die Mij volgen; want zij zijn even menselijk als jullie. 

Omdat u hen ziet glimlachen en kalm zijn, wilt u niets weten van wat zij lijden om nuttig te zijn en u te 

dienen. 

32 Wie heeft met liefde en naastenliefde diegenen weten te vergoeden, die dikwijls tijdelijk hun 

werk onderbreken om hen op te vangen die rust en gezondheid nodig hebben? Wanneer hebt gij u naar 

de wieg van een zuigeling gehaast, die alleen moest blijven, omdat zijn moeder een "werkster" is, die 

haar taak te midden van de lijdenden moest vervullen? - Waarlijk, Ik zeg u: zoals Ik u geroepen heb om te 

leren ontvangen, zo verlang Ik ook van u, dat gij leert de onbaatzuchtige hulp van uw broeders met liefde 

terug te betalen. 

33 Hoe vaak laat u niet uw ongenoegen blijken en veroordeelt u hen als "slechte werkers" omdat ze 

te laat zijn? Jullie tonen je veeleisend wanneer jullie een fout bij hen opmerken, omdat jullie weten dat 

zij een plicht te vervullen hebben. 

34 O scharen van mensen, in plaats van nederig het brood te ontvangen dat u wordt gegeven, 

verslindt gij het samen met de hand die zich heeft uitgestrekt om u voedsel te geven! 

35 Wat weet je van de strijd die Mijn uitverkorenen moeten doorstaan om zich rein te houden en U 

te dienen? Wat weet gij van de beproevingen waardoor zij worden getroffen, om hen waakzaam te 

houden? En toch beschouwt gij hen als zwak en verspreidt gij dat de verzoeking hen heeft overwonnen, 
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zonder te begrijpen dat het de last is die gij zelf in hen hebt achtergelaten, omdat gij weigert het deel van 

de verantwoordelijkheid op u te nemen dat een ieder in Mijn Werk toekomt. 

36 Hoe snel vergeet je de vele dingen die je door hen hebt ontvangen! Maar in jullie harten 

kalmeren jullie je met de redenering dat zij jullie niets hebben gegeven; maar waarlijk Ik zeg jullie: zolang 

jullie elkaar niet liefhebben, is het een leugen dat jullie Mij liefhebben. 

37 De legioenen van geestelijke wezens die onzichtbaar jullie stoffelijke ogen volgen bij de 

verkondiging van Mijn Woord, zijn degenen die de ware uitleg geven van Mijn leringen. Opdat jullie 

weten, welke bevelen Ik aan iedere geest heb gegeven en in welke vorm hij deze vervult, richt Ik Mij nu 

en dan tot hen door middel van de stemdrager, door middel waarvan Ik jullie Mijn onderricht geef. Denkt 

gij dat het voor hen noodzakelijk is dat ik door menselijke bemiddelaars tot hen spreek? - Nee, mensen, 

ik heb jullie net gezegd dat ik het alleen doe opdat jullie hun aanwezigheid voelen en de instructies horen 

die ik hun geef. 
* Wat bedoeld wordt is de beschermgeest van ieder mens. Dit zijn gevorderde geesten van het licht, die Gods wil 

vervullen door ons - hun nog geïncarneerde broeders - gunsten te bewijzen, ons te inspireren en aan te sporen 

tot vergeestelijking. 

38 Het legioen van geesten dat ik heb bestemd om u op uw reis door het leven te begeleiden en bij 

te staan is zeer groot, zo groot dat u het zich niet zou kunnen voorstellen. In hun midden heerst absolute 

eensgezindheid. Het licht dat in hen straalt is dat van wijsheid en liefde, want het ideaal waaraan zij zijn 

toegewijd is dat van het goed doen aan de mensheid, waarbij hun grootste verlangen is hun broeders te 

leiden naar het toppunt van vergeestelijking. 

39 Hoe mooi is de missie die zij uitvoeren, en hoe jij hun werk bemoeilijkt! Jullie kunnen niet zeggen 

dat jullie gebrek aan samenwerking met jullie geestelijke broeders te wijten is aan onwetendheid, want 

jullie hebben de bevelen gehoord die Ik hun geef door Mijn stemdragers, zodat jullie hun zending van 

liefde en naastenliefde kennen en ervoor zorgen dat jullie hen helpen die te volbrengen. 

40 Jullie zijn nog niet in staat het volledig eens te zijn met die wereld van lichtbroeders, noch weten 

jullie hoe je je met hen kunt harmoniseren. Waarom, door uw gebrek aan spiritualiteit, waardoor uw 

zintuigen niet in staat zijn alle oproepen, waarschuwingen en ingevingen waar te nemen waarmee zij uw 

schreden op aarde willen begeleiden. 

41 Dikwijls verwart gij vergeestelijking met stoffelijke gebruiken, die u niet nader tot hen (de 

geestenwezens) brengen, maar u juist van hen verwijderen. U denkt dat wanneer u hen aanroept, het 

doeltreffender is hen bij een of andere naam te noemen dan hen aan te trekken met een gebed. U denkt 

dat u beter voorbereid zou zijn als u ze zou aanroepen door een kaars aan te steken of met luide stem te 

bidden, en u vergist zich. 

42 Zij haasten zich inderdaad op uw roep; zij vertolken uw wensen en laten hun hulp aan u 

toekomen, omdat hun taak ingegeven is door actieve naastenliefde; maar u hebt die hulp niet bereikt 

door uw vergeestelijking, want dan zou u nog in harmonie zijn geweest met uw beschermengelen en zou 

u met hen het volk van God hebben gevormd, dat weet hoe het mijn gebod moet vervullen, dat tot u 

zegt: Hebt elkander lief. 

43 Waarlijk, Ik zeg u, hoe zuiverder uw gedachten zijn en hoe eenvoudiger en zuiverder uw 

handelingen, des te duidelijker zult gij de aanwezigheid en de invloed van de geestenwereld in uw leven 

waarnemen, en des te groter zullen de wonderen zijn, die gij van hen ontvangt. 

44 Denkt niet, dat deze uw broeders zich met uw onreine werken kunnen inlaten, of zich bij uw boze 

plannen kunnen aansluiten, of zich door uw bemiddeling bekend kunnen maken, tenzij gij naar behoren 

bereid zijt hen te ontvangen. 

45 Om spiritualiteit te bereiken, geliefde mensen, moet je bidden en geloof hebben. 

46 Gebed en geloof zullen het wonder verrichten dat er dag na dag brood op uw tafel komt, net 

zoals het geloof van Israël werd beloond met het manna in de eerste Era. 

47 Indien andere volken u van uw brood beroven, zult gij hen vergeven, opdat Ik u allen vergeve. 
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48 Als het zover komt, dat gij uit uw huis wordt verstoten, gaat dan naar de berg, die u in zijn schoot 

zal opnemen, opdat gij er een toevluchtsoord zult vinden tot de beproeving voorbij is. 

49 Zoals in de eerste tijd het geloof van het volk gesterkt werd door de grote beproevingen die zij in 

de woestijn doormaakten, zo zullen zij in deze tijd vele malen beproefd worden, opdat hun geest de 

kracht zal verkrijgen die nodig is om soldaten van deze zaak te zijn. 

50 Welke discipel van dit werk zou nog behoefte kunnen hebben aan een stoffelijke plaats van 

samenkomst, waar hij in de tijd van beproevingen zijn toevlucht zou zoeken? - Geen enkele, want gij 

weet allen dat uw Vader geen tempels van steen zoekt om in te wonen, maar heiligdommen en altaren in 

de geesten der mensen, en deze tempels gaan met u mee, waar gij ook zijt. 

51 Uw voorouders leefden in grote onwetendheid, voedden religieus fanatisme, en bereikten 

daardoor weinig vooruitgang voor hun geest. Het was hun hier op aarde niet gegeven het licht van deze 

tijd te aanschouwen dat u verlicht; maar ook zij zullen, wanneer het uur gekomen is, het geestelijk licht in 

overvloed ontvangen. 

52 Mijn onderricht draagt u op tot harmonie met uw broeders, of zij nu op aarde wonen of in het 

oneindige geestedal. 

53 Dit zullen de kenmerken zijn van je toekomstige leven, als je de wet houdt. Maar jullie levensweg 

zal totaal anders zijn als jullie niet wandelen op de weg die Ik voor jullie heb uitgestippeld met Mijn 

Woord; want dan zullen de honger, de pestilentiën en de oorlogen die op aarde uitbreken jullie niet 

sparen, want deze vernietigende machten zullen in jullie niets vinden om hen tegen te houden. 

54 Geliefde discipelen, maak gebruik van alle beproevingen, grote en kleine, die zich dagelijks in uw 

leven aandienen, zodat, wanneer grotere beproevingen komen, zij gebroken kunnen worden als 

windvlagen van een orkaan wanneer zij neerstorten tegen de onwankelbare muren van kracht die de 

beoefening van Mijn Wet u geeft. 

55 Schep door uw geestelijke eenheid een volk wiens verdediging tegen zijn vijanden het gebed is. 

Dan kunnen de krachten der natuur woeden, want dit volk zal door zijn spiritualiteit alle 

wisselvalligheden weten te beheersen. 

56 Sta op, mannen en vrouwen, oude mannen, jonge mannen en kinderen; sta standvastig op om te 

wandelen op de weg die Mijn Woord voor u heeft bestemd in deze tijd, die slechts het hervatten is van 

de weg die Ik in voorbije tijden heb uitgestippeld met het spoor van Mijn Offer aan het Kruis. 

57 Vervul Mijn Wet, opdat uw kinderen bij de vorming van de nieuwe generatie een hogere 

ontwikkeling zullen bereiken dan die welke u hebt bereikt, en opdat uw ongehoorzaamheid hen niet van 

dit werk zal afhouden en voor hen geen aanleiding zal zijn om nog verder van de vergeestelijking af te 

leven. 

58 In dit Derde Tijdperk ben Ik gekomen om jullie de warmte te geven die jullie ontberen en jullie de 

kou te ontnemen die jullie op jullie levenspaden hebben verspreid. Jullie hebben de bel gehoord die Elia 

luidde, opdat jullie zouden komen om het licht van de Heilige Geest te ontvangen met Mijn onderricht. 

59 Bereidt u voor opdat gij Mijn Aanwezigheid moogt voelen en moogt zijn als de apostelen van het 

Tweede Tijdperk die, luisterend naar Mij, elke dag hun geloof vermeerderden en zich voorbereidden om 

hun moeilijke zending te volbrengen. 

60 Israël, kom niet alleen uw afspraken met de wereld na. Vervul ook de wet, want gij hebt een 

plicht tegenover de Vader op u genomen, en de vervulling daarvan moet streng, verheven en geestelijk 

zijn. 

61 Ik onderwijs u, opdat gij u van het materialisme zoudt afwenden en ophouden fanatici en 

afgodendienaars te zijn; opdat gij geen door mensen gemaakte, stoffelijke voorwerpen zult aanbidden, 

noch hen zult vereren. Ik wil niet dat er wortels van afgoderij, fanatisme en valse sekten in jullie harten 

zijn. Bied Mij geen offers aan die Mij niet bereiken; Ik vraag alleen om jullie vernieuwing en jullie 

vervulling in de vergeestelijking. 

62 Hernieuw uw vroegere gewoonten, kijk niet achterom en kijk niet naar wat u hebt opgegeven en 

wat u niet meer moet doen. Begrijp dat jullie de weg van jullie evolutie zijn ingeslagen en dat jullie jezelf 
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niet mogen tegenhouden. De weg is smal en jullie moeten hem goed kennen, want morgen moeten jullie 

je broeders erlangs leiden en ik wil niet dat jullie afdwalen. 

63 Ik ben de geduldige Vader die wacht op jullie berouw en goede wil om jullie te overladen met 

Mijn genade en Mijn barmhartigheid. 

64 Veroordeel niet het soms onhandige woord van mijn stemdragers; als zij niet voorbereid waren, 

laat dit dan aan mij over. Begrijp dat zelfs wanneer ik communiceer door de meest onhandige geest, u 

altijd geestelijke betekenis, licht, waarheid en onderricht zult vinden in de kern van dit woord. 

65 Dit tijdperk zal aan de mensheid de lessen van het "Boek van het ware leven" openbaren, die nog 

niet aan de mensheid bekend waren. 

66 Waarlijk, Ik zeg u, zoals Elia, die de poorten van het Derde Tijdperk opende, zijn geest niet 

behoefde te incarneren om tot de mensen te spreken, zo maak Ik Mijzelf aan u bekend, en vele wezens 

die thans in het geestelijk gebied vertoeven, hebben hetzelfde gedaan. 

67 Zij zullen door uw bevoegde tussenpersonen met u in verbinding treden tot het jaar 1950, 

wanneer de stoffelijk hoorbare manifestatie van de geestenwereld zal eindigen; Maar na die tijd zullen, 

zonder dat de mensen het beseffen, door hun lippen dikwijls de Lichtgeesten van voorbije tijden spreken, 

de Bevrijders, de Profeten, de Patriarchen, de Weldoeners, de Apostelen van het Goede, de Zaaiers van 

de Gerechtigheid en van het Goddelijk Onderricht van uw Vader, die van geest tot geest zullen 

communiceren op het hoogtepunt van Zijn liefde voor Zijn kinderen. 

68 Zij die waken en bidden zullen zich bewust worden van de aanwezigheid van de geestelijke 

wezens van licht onder de mensheid, die zich hebben vergeestelijkt en voorbereid om het moment te 

kunnen waarnemen waarop deze boodschappers naderen, spreken of een of ander bovenmenselijk werk 

verrichten. 

69 Het zal voor hen niet nodig zijn te communiceren door middel van mensen die kennis hebben van 

deze Leer, om door hun bemiddeling te spreken. Hun aanwezigheid, hun invloed en hun inspiratie zullen 

zo subtiel zijn dat alleen hij die erop voorbereid is, in staat zal zijn hun aanwezigheid onder de mensheid 

waar te nemen. 

70 De volkeren der aarde zullen de tegenwoordigheid van Mozes gevoelen, wanneer een ieder van 

hen beetje bij beetje zal worden verlost. 

De verschillende godsdiensten zullen de aanwezigheid van Elia ervaren, wanneer het licht van Gods 

straal, dat van de waarheid uitgaat, de duisternis van de geestelijke onwetendheid van de mensen zal 

doorbreken en alle valsheden die zij hebben aanbeden voor hun ogen zal plaatsen. 

71 De heersers der wereld, die nog steeds heersers zijn over vernederde volken, zullen de geestelijke 

aanwezigheid van Daniël voelen als de profeet hun kampen nadert om hen op te wekken tot gebed, 

omdat de vernietiging nadert. 

72 Er zal een dag komen waarop ieder oog het licht van deze werken zal aanschouwen, zoals 

geschreven staat, opdat de mens zal begrijpen dat er geen grenzen of materiële belemmeringen zijn voor 

de geest, en dat u allen langzamerhand het doel nadert waar harmonie en licht heersen. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 24  
1 Discipelen, jullie moeten leren te geven zonder een beloning te verwachten. 

2 Beoefen ware nederigheid, die, omdat zij inherent is aan de superieure geest, weerspiegeld 

wordt in de gevoelens van het hart. Voel je oprecht de laatste van allen, nooit strevend om de eerste te 

zijn. 

3 Leer degene te vergeven die je beledigd heeft. Ik zei Petrus, dat als hij zeventig maal zevenmaal 

door zijn broeder beledigd zou worden, hij hem evenzovele malen zou moeten vergeven, waarmee ik 

hem te verstaan gaf, dat hij dat altijd moest doen, zowel voor de kleine als voor de grote overtredingen. 

Hoeveel wezens zijn er niet door deze wereld gegaan die zichzelf Christenen noemden en die niet in staat 

waren om ook maar één keer in hun hele leven vergeving te schenken. 

4 Dan vraag ik aan allen die ik kinderen van het licht heb genoemd: Wilt gij niet tenminste eenmaal 

in uw bestaan van dit verheven gebod gebruik maken, opdat gij moogt beseffen welke wonderen het 

verricht, zowel in degene die vergeving schenkt als in degene die het ontvangt. 

5 Het Licht is edelmoedigheid, is liefde, en is begrip onder geesten. Jullie weten al hoe jullie je in 

het leven moeten gedragen als jullie werkelijk kinderen van het Licht willen zijn. 

6 Indien gij dus beledigd zijt en de slag wedergeeft, maar beiden berouw gevoelen, houd dan uw 

hand niet terug uit hoogmoed, maar wees de eerste om haar uit te strekken als een bewijs van 

nederigheid, en wees niet bevreesd u te verootmoedigen; want ik zeg u: wie zich in deze wereld 

verootmoedigt, zal in het Hiernamaals worden geprezen. 

7 Hoe denk je dat Ik verlang naar Mijn discipelen onder deze mensheid? - Ik wilde dat zij zuiver en 

zacht van hart zouden zijn, dat zij met hun voorbeeld zouden schijnen op het pad van hun medemensen; 

dat ieder van hen zou zijn als die sterren die fonkelen in de nacht als bewakers of gidsen van hun 

broeders. 

8 Ik wilde dat je hart vol vreugde zou zijn, opdat je het zou kunnen overbrengen aan de 

bedroefden; Ik wilde dat je handen vol genezende kracht zouden zijn, die gezondheid zou brengen aan 

alle zieken; Ik wilde dat je lippen in staat zouden zijn Mijn Woord over te brengen in zijn oorspronkelijke 

zuiverheid en geestelijke betekenis, want dan zou je in staat zijn de verlorenen te verlossen door je 

voorbeeld. 

9 In de Tweede Era, kijkend naar de stad waar Mijn volk woonde, aan wie Ik was beloofd als hun 

Verlosser, en die omwille van hun materialisme Mijn Aanwezigheid niet opmerkte, zei Ik tot u: 

"Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten hebt gedood en de boodschappers verkeerd hebt beoordeeld, 

hoe vaak heb Ik uw kinderen willen verzamelen zoals de vogel zijn jongen bedekt, en gij hebt Mij niet 

willen gehoorzamen". 

10 Ik had hen opgezocht om hun het ware geluk te bieden en toch wist Ik dat zij Mij naar Golgotha 

zouden brengen; maar Mijn Liefde werd niet verslagen door de harteloosheid van de mensen en om het 

te bewijzen hebben jullie Mij hier weer en Ik zeg jullie: Zalig zijn zij die vandaag in Mij geloven, want Ik zal 

al hun kwellingen uit hun hart wegnemen. Maar Ik zegen ook hen die in deze tijd Mijn nieuwe rechters 

zullen zijn, want Ik verzeker jullie dat zij morgen gelovigen zullen zijn zoals Saulus van Tarsus, die hen 

vervolgde die in Mij geloofden, en dat zij tot Mij zullen komen met berouw, en dan, vervuld van liefde en 

geloof, zullen zij uitgaan en het zaad der waarheid verspreiden onder hun broeders. 

11 Mijn licht verlicht de menselijke geest. Ik kom tot dit volk zoals Ik in die tijd was in een ander volk 

dat aan u voorafging en van wie Ik u zei dat u er geestelijk toe behoorde. Hoeveel van die mensen 

hebben Mij verkeerd ingeschat! Hoe verhard waren hun harten toen ze riepen: Kruisig hem! O 

gezegende kruisiging, want het was de getuigenis van waartoe de Goddelijke Liefde in staat is voor haar 

kinderen, en van waartoe de menselijke ondankbaarheid in staat is! 

12 Velen van hen waren ziek, blind en bezeten; zij wisten niet wat zij deden, en daarom 

veroordeelden zij Mij. Zelfs nu weten allen die niet op Mijn weg van liefde wandelen, nog niet wat zij 

doen. De menselijke slechtheid heeft een einde willen maken aan de liefde die Ik door Jezus heb gezaaid, 
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maar eeuwenlang hebben miljoenen mensen geweend om die naamloze ondankbaarheid. Maar zij die 

om Mij wenen, hebben degenen die Mij gekruisigd hebben, gehaat en vervloekt, terwijl Ik u niet geleerd 

heb te haten of te vervloeken. Ik haat niet, noch vervloek ik, noch straf ik. Deze gevoelens zijn niet 

aanwezig in Mijn Goddelijke Geest, maar Ik zie ze in jullie wereldse rechtspraak. 

13 Ik heb je geleerd lief te hebben, te vergeven, te bidden voor hen die je kwetsen en hen te 

zegenen. 

14 Als je altijd zulke werken in je leven zou doen en ze werkelijk zou voelen in hun uitvoering, zonder 

het iemand te vertellen, zou je veel bereiken in de boetedoening van je overtredingen, en door hen - 

door middel van je zuivere gedachten - zou je het licht ontvangen. Dit is hoe Mijn Woord u leert, dit is 

hoe de geest moet werken in stilte en zonder vertoon. 

15 Als een idee of gedachte van licht uit je geest ontspringt, zal het op zijn bestemming aankomen 

om zijn heilzame doel te vervullen. Als er in plaats van gedachten van goedheid, onzuivere uitstralingen 

van je geest uitgaan, zullen die alleen maar schade veroorzaken waar je ze ook naartoe stuurt. Ik zeg u 

dat gedachten ook werken zijn, en als zodanig blijven zij geschreven in het boek dat in uw geweten 

bestaat. 

16 Of uw werken nu goed of slecht zijn, gij zult vele malen terug ontvangen wat gij uw broeders hebt 

toegewenst. Het zou beter voor u zijn uzelf kwaad te doen dan het een van uw buren toe te wensen. 

17 Daarom heb Ik jullie in het Tweede Tijdperk gezegd: "Wat je zaait, zul je oogsten". Want het is 

nodig dat jullie je ervaringen in dit leven onderkennen en dat jullie je herinneren dat jullie oogsten 

hetzelfde zaad zullen geven als jullie gezaaid hebben, maar dan in vermeerdering. 

18 O mensheid, jullie hebben de leer van jullie Meester niet willen overwegen, voelen of beleven! 

19 Indien de geschriften van Mijn discipelen, die u Mijn Woord hebben nagelaten in het Tweede 

Tijdperk, bedorven in uw handen komen, zal Ik u doen weten welke de ware woorden van Jezus zijn; uw 

geweten zal als vals ontdekken wat niet in overeenstemming is met het Goddelijk Concert van Mijn 

Liefde. 

20 Gij hebt slechts vluchtig Mijn leringen gelezen en ze naar uw smaak geïnterpreteerd; dan zoekt gij 

naar nieuwe boeken, waarin de mensen Mij opnieuw brengen van Herodes tot Pilatus; maar van dat 

liefdevolle woord, die eenvoudige lering, die de Goddelijke Meester verkondigd heeft, zult gij daarin zeer 

weinig vinden. 

21 Gij allen blijft Mij oordelen; sommigen uwer maken Mij tot God, anderen tot menschen; 

sommigen noemen Mij goddelijk, anderen een menschenprofeet; sommigen beschouwen Mij als Gods 

Zoon, anderen als den Zoon van David. Sommigen noemen mij een profeet, en anderen een opruier. 

Sommigen zeggen dat Ik verlicht ben door de Allerhoogste, anderen zeggen dat Ik een verbond heb met 

de duivel, en zo gaat deze mensheid achter Mijn naam aan om een nieuwe J.N.R.J. over Mij te plaatsen, 

zoals de bange Pilatus. 

22 Gij oordeelt Mij naar Mijn woorden en werken, maar gij doet geen moeite om het "Hebt elkander 

lief" in praktijk te brengen. Jullie zijn bang om deze verheven leer in praktijk te brengen, want jullie 

denken aan de bespotting van jullie broeders. 

23 Voorwaar, Ik zeg u, indien ik vrees gevoeld had voor de klim naar Golgotha en voor het kruis, 

zoudt gij nog op den Messias wachten. 

24 Wordt niet theologisch door het eenvoudige ingewikkeld te maken; lijk niet op hen die beweren 

God, de waarheid, in een materieel boek te vatten; want als mensen zult gij er nooit in slagen God te 

doorgronden. 

25 Maak het gemakkelijke niet moeilijk, maak het grote niet kleiner en het kleine niet groter. Wordt 

geen leraar zonder te onderwijzen, noch vroom zonder liefde. 

26 Zoek je Vader, die vandaag tot je komt als een goddelijke gedachte die liefde uitstraalt. 

Aanschouw Mijn licht hier, worden woorden voor alle mensen. 

27 Het is het licht van de Heilige Geest dat komt als een boodschap van liefde om de sluiers te 

verscheuren die de menselijke geest verduisteren. 
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28 Indien gij met goede wil in dit woord de kennis zoekt die het bevat en de geestelijke betekenis 

ervan vindt, zult gij de waarheid gevonden hebben. 

29 Het licht van deze Leer zal de ster zijn die u het pad toont dat u moet volgen. Jullie mogen niet 

stoppen, want dan zouden jullie de vooruitgang van jullie broeders op het spirituele pad tegenhouden. 

30 Ik moedig geen gewoonten aan die u geestelijk afremmen, en hoewel u ze vaak vermomt met de 

valse glans van prachtige woorden, bevatten ze in hun kern onwetendheid en verwarring. 

31 Het Boek dat ik voor u openleg is als een voortreffelijk banket voor de geest; de essentie ervan 

zal, wanneer het eenmaal uw hart is binnengedrongen, daarin transformaties teweegbrengen die u 

zullen helpen te leven naar het voorbeeld van de Messias, de Meester, die als mens de Vader een 

toewijding van volmaakte liefde toonde. Wanneer zult u uw Heer op een soortgelijke manier 

verheerlijken? 

32 Gij hebt uwe hartstochten in de wereld ontwikkeld, gij hebt uwe afgoden aanbeden; maar God in 

de oneindigheid en in uwe broederen - wanneer? 

33 Al bijna 2000 jaar herhaalt u de zin die de herders van Bethlehem hoorden: "Vrede op aarde voor 

mensen van goede wil"; maar wanneer hebt u uw goede wil in praktijk gebracht om het recht op vrede te 

verwerven? Voorwaar, ik zeg u: u hebt eerder het tegenovergestelde gedaan. 

34 Jullie hebben het recht verloren om deze zin te herhalen; daarom kom Ik vandaag met nieuwe 

woorden en leringen, zodat het geen zinnen en zinnen zijn die in jullie geest zijn ingeprent, maar de 

geestelijke betekenis van Mijn Leer, die moet doordringen in jullie hart en geest. Als jullie Mijn woorden 

willen herhalen zoals Ik ze jullie geef, doe dat dan, maar weet dat zolang jullie ze niet voelen, ze geen 

kracht van uitwerking zullen hebben. Spreek ze uit met intiem gevoel en nederigheid, voel ze resoneren 

in je hart, en Ik zal je antwoorden op zo'n manier dat Ik je hele wezen zal doen beven. 

35 Zij door wie Ik Mijzelf openbaar, interpreteren Mij slecht; daarom is Mijn onderricht ook voor hen 

bestemd, opdat zij erin zullen slagen zich te ontdoen van alle nutteloze gedachten, fanatisme, oude 

vooroordelen en alles wat de inspiratie die zij ontvangen zou kunnen belemmeren. Met het verstrijken 

van de tijd zullen nieuwe mannen, beter voorbereid, komen om Mij te horen. 

36 Verhef uw gedachten tot Mij, geliefde stemdragers, vraag de Meester dat in uw vervoering Zijn 

onderricht luid en zuiver mag worden verkondigd; laat Mijn wil in u geschieden en gij zult zien dat uit uw 

mond onderricht komt dat deze scharen zal leiden op de weg van liefde en waarheid. 

37 Mijn volk, laat de bijgelovige opvattingen die u vroeger zijn bijgebracht varen en bid tot Mij met 

waar geloof; Ik zal u uit alle hinderlagen bevrijden en u de beschermengelen zenden. 

38 De wet van God is oneindig, zij omvat alles, zij is de harmonie tussen alles wat geschapen is. Deze 

wet heeft niet alleen betrekking op het geestelijke. 

39 Het behaagt u de voorschriften der wet, de namen der geestelijke deugden, de leerstellingen en 

uitspraken van Jezus uit het hoofd te leren; maar ik zeg u, dat gij dit alles moet gevoelen. 

Weten is niet voelen. Hij die Mijn waarheid wil bezitten, moet haar diep in zijn hart voelen. 

40 Jullie denken aan nobele ideeën, aan goede daden, maar jullie doen ze niet zoals het Mijn Wil is, 

omdat jullie ze niet voelen, en daarom kennen jullie niet de "goddelijke smaak" die ze achterlaten 

wanneer ze gedaan zijn. U voert ze niet met oprechtheid uit omdat u niet gelooft dat u het kunt, en u 

kunt het niet omdat u het niet wilt. En dit is omdat, om goed te doen, men moet liefhebben. 

41 Wie liefheeft, begrijpt; wie leert, bezit de wil; wie de wil heeft, is tot vele dingen in staat. Ik zeg u, 

wie niet liefheeft met al de kracht van zijn geest, zal noch geestelijke verheffing, noch wijsheid hebben, 

noch grote werken tot stand brengen. 

42 Wie afwijkt van de geestelijke wet, die de hoogste wet is, valt onder de heerschappij van de 

minderwaardige of stoffelijke wetten, waarvan ook de mensen weinig weten. Hij echter, die de opperste 

wet gehoorzaamt en daarmee in harmonie blijft, staat boven alle bevelen, die gij de natuurlijke noemt, 

en voelt en begrijpt meer dan hij, die alleen kennis heeft, die in de wetenschap of in de godsdiensten 

gevonden wordt. 
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43 Daarom heeft Jezus u verbaasd met de werken die gij wonderen noemt, maar erkent gij de 

leringen die Hij u uit liefde gaf. Begrijp dat er niets bovennatuurlijks of tegenstrijdigs is in het Goddelijke 

dat resoneert in de hele schepping. 

44 Uw pelgrimstocht door dit leven van bitterheid en wisselvalligheid - waarin u zich gedraagt als uw 

kinderen wanneer zij ontevreden of ziek zijn - is in strijd met de liefde van de Schepper. Jullie leven in een 

voortdurende staat van weeklacht over jullie lijden, maar dit is het natuurlijke gevolg van jullie 

ongehoorzaamheid en overtredingen van de Wet, en van het misbruik dat jullie hebben gemaakt van de 

vrijheid die Mijn Liefde jullie heeft gegeven, en die jullie "vrije wil" noemen. 

45 Gij weigert deze leer, die zo gemakkelijk te begrijpen is omdat zij binnen het bereik van uw 

verstand ligt, als een waarheid te beschouwen. 

46 Alleen de vernieuwing en het ideaal van volmaaktheid zullen u doen terugkeren naar het pad der 

waarheid. 

Zij die zich uitleggers van de Goddelijke Wet wanen, zeggen u dat u de helse folteringen wachten 

wegens uw verdorvenheid en ongehoorzaamheid, en dat alleen als u uw berouw betoont, uw vlees 

verstikt en verwondt, en stoffelijke offers aan God brengt, Hij u zal vergeven en u in Zijn Koninkrijk zal 

brengen - waarlijk, ik zeg u, zij dwalen. 

47 Waar zullen jullie terechtkomen, mensen, geleid door hen die jullie bewonderen als grote 

meesters van de heilige openbaringen en die ik als verward beschouw? Daarom kom Ik jullie redden met 

het licht van deze Leer, die jullie vooruit zal doen gaan op de weg van Mijn Liefde. 

48 In deze tijd geef Ik jullie nieuwe leringen om over na te denken, leringen van liefde die jullie 

zullen verlossen en verheffen, waarheden die, hoewel bitter, licht op jullie pad zullen zijn. 

49 Het Spiritualisme* zal in deze tijd, net als het Christendom in het verleden, worden bestreden en 

vervolgd met woede, met wreedheid en woede; maar te midden van de strijd zal het spirituele zijn 

intrede doen, wonderen verrichten en harten veroveren. 
* De leer van de Geest, moet niet verward worden met Spiritisme. Zie ook de voetnoot bij U 19, 7. 

50 Materialisme, egoïsme, arrogantie en liefde voor de wereld zullen de krachten zijn die in opstand 

komen tegen deze openbaring, die niet nieuw is noch anders dan die welke Ik u in voorbije tijden heb 

gebracht. De Leer die Ik u nu heb geopenbaard, en waaraan u de naam Spiritualisme geeft, is de essentie 

van de Wet en van de Leer die u in het Eerste en Tweede Tijdperk is geopenbaard. 

51 Wanneer de mensen de waarheid van deze leer, haar rechtvaardigheid en de oneindige kennis 

die zij openbaart, begrijpen, zullen zij elke vrees en elk vooroordeel uit hun hart verdrijven en dit tot de 

leidraad van hun leven maken. 

52 Mijn wet maakt niet tot slaaf, Mijn woord bevrijdt. Wie in Mij gelooft en Mij volgt, is geen slaaf 

meer, hij houdt op onderworpen te zijn aan aardse hartstochten, hij is niet meer van de wereld en wordt 

meester over zichzelf; hij overwint de bekoringen en de wereld ligt aan zijn voeten. 

53 Spiritualisatie alleen zal deze mensheid uit haar chaos redden; verwacht geen andere oplossing, o 

volkeren en naties der aarde! U zult vredesverdragen kunnen sluiten, maar zolang die vrede niet 

gegrondvest is op het licht van het geweten, zult u dwaas zijn, want u zult op zand bouwen! 

54 In het Tweede Tijdperk zei Ik u: "Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een 

naald te gaan dan voor een rijk man om het Koninkrijk der hemelen binnen te gaan"; en vandaag hebt gij 

het voor uw ogen. De machtigen willen vrede kopen met hun rijkdommen en bereiken die niet. 

55 Op deze wijze zal de mensheid begrijpen dat geestelijke goederen onmisbaar zijn in het leven van 

de mens, goederen die niet met geld maar met vergeestelijking kunnen worden verworven. 

56 Spiritualisering betekent niet mystiek*, maar verheffing van het gevoel, goedheid van hart, 

rechtschapenheid in handelen, en naastenliefde. 
* Religiositeit ontaardt in buitensporige vervoering. 

57 Om jullie deze Leer van Barmhartigheid en Liefde te geven, heb Ik niet jullie menselijke natuur 

aangenomen, noch heb Ik Mijzelf geopenbaard in paleizen, tussen ijdelheden en omgeven door luxe. In 



U 24 

158 

een arme wijk van uw stad, te midden van de armen, van nederige mensen, ben Ik tot u gekomen 

volgens Hem die u op een ander tijdstip heeft gezegd: "Mijn Rijk is niet van deze wereld. 

58 Deze mensheid, die zich op sommige gebieden heeft ontwikkeld, leeft geestelijk in een diepe 

lethargie, omdat zij niet in staat is geweest haar innerlijk te verkennen, waar de ware tempel zich 

bevindt. Dit heiligdom staat verlaten, zijn lamp brandt niet, zijn altaar is zonder offer, maar ik vraag u: 

Waaraan is dit alles te danken? - Aan het feit dat de mens zich lange tijd heeft gevoed met uiterlijke 

culten, die in de plaats komen van datgene wat volledig geestelijk zou moeten zijn. 

59 Hij heeft getracht de behoeften van zijn geest te bevredigen met ceremoniën, tradities, feesten 

en materiële offers. Hierop zeg ik u dat alleen de werken die verheffing en vergeestelijking bevatten, uw 

geest werkelijk kunnen versterken en voeden. 

60 Waarlijk, Ik ontvang alle offeranden en leg Mijn liefde in allen; maar denkt gij niet, dat het juister 

en aangenamer zou zijn voor den Vader en voor u, indien gij Mij iets zoudt aanbieden, dat Mij en u 

waardig is? 

61 Vele mensen en volkeren geloven nog steeds dat zij Mij behagen door Mij materiële offers te 

brengen; zij denken dat hoe groter de pracht en praal van hun liturgieën is, hoe groter hun vreugde bij de 

Heer zal zijn en hoe groter de weldaden zullen zijn die zij van Hem zullen verkrijgen; en dit omdat zij 

vergeten zijn dat, als Ik als mens alles schuwde wat ijdel en onaanzienlijk was, nu Ik Mijzelf in de geest 

aan jullie kenbaar heb gemaakt, Ik van de mensen nog minder materiële dingen en ceremoniën zal 

aanvaarden. 

62 Wanneer zullen jullie klaar zijn om Mijn Wet waarlijk te interpreteren? Wanneer zal deze 

mensheid ophouden met het overtreden en verdraaien van Mijn geboden? 

63 Ik bied u deze tijd aan om na te denken over de geestelijke leringen die u sinds de vroegste tijden 

zijn geopenbaard. 

64 Bevrijdt u van gewoonten, ondeugden, bijgeloof, tradities, fanatisme en afgoderij. Ik wil jullie rein 

zien, zodat jullie je kunnen vergeestelijken, Ik wil jullie nederig zien, zodat Mijn licht in jullie kan schijnen. 

65 Zoals in voorbije tijden de plaatsen Jeruzalem en Rome plaatsen van belofte en bronnen van 

genade voor de mensen waren, waarin de Heer Zich bekend maakte, zo heb ik aan dit behoeftige en 

vernederde volk voor deze tijd een hoge zending opgedragen. Zij moet voorbereid zijn, want zowel de 

echo van Mijn manifestatie en het gerucht van Mijn wonderen, als de vurigheid van de getuigen, zullen 

de aandacht van de mensen op haar vestigen. 

66 Eerst zullen de armen, de onwetenden, de behoeftigen, de schuldelozen, de dienaren, de 

hongerigen en dorstigen naar gerechtigheid komen, en later zullen de twijfelaars, de meesters, de 

geleerden komen. 

67 Waak en bid, wees klaar voor de komst van de grote menigte. Wees waakzaam in uw werken, bid 

in de stilte van uw slaapkamer of daar waar het ogenblik van uw vereniging met Mij u verrast, en daar zal 

Ik met u zijn. 

68 Ik heb u niet gezegd u af te scheiden van uw plichten in de wereld, maar u af te wenden van wat 

niet in de wet is, dat wil zeggen uit uw leven te verwijderen wat overbodig en nutteloos is, en matig 

gebruik te maken van wat geoorloofd is. 

69 Wat heeft je vrije wil je gebracht als je die gebruikt hebt om materiële genoegens na te jagen en 

te zoeken? - Alleen pijn en teleurstelling. 

70 Vanuit het Nieuwe Jeruzalem kijk ik naar deze mensheid zonder erdoor gevoeld te worden. 

Enkelen die Mij hebben verwacht en anderen die Mij volgen, weten dat Ik ben teruggekomen als de 

Heilige Geest en dat Ik thans tot hen spreek door de geest van de mens. Weet je hoe ik de naties van de 

wereld vind? - Bedrogen, teleurgesteld door mannen. Niemand vraagt de ander meer, omdat hij weet 

dat hij van zijn liefdadigheid niets te verwachten heeft, en omdat hij weet dat zijn hand leeg is. Nu 

regeert het materialisme, en van al het goede en hoge blijft slechts een zeer flauwe weerschijn van licht 

over. 
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71 Gij verwondert u, dat Ik op deze wijze tot u spreek en denkt, dat Ik streng en veeleisend voor u 

ben; daarop zeg Ik u, dat uw geëvolueerde geest Mij een betere oogst moet aanbieden dan die, welke gij 

Mij thans toont. 

72 Denkt u niet dat de verdeling van de mensheid in volkeren en rassen iets primitiefs is? Denkt gij 

niet, dat indien de vooruitgang in uw beschaving, waarop gij zo trotsch zijt, waar zou zijn, de wet van 

geweld en boosaardigheid niet meer zou heerschen, maar dat al uw handelingen zouden worden 

beheerst door de wet van het geweten? - En gij, volk, sluit uzelf niet uit van dit oordeel, want zelfs onder 

u ontdek ik strijd en verdeeldheid. 

73 Van oudsher heb Ik tot u gesproken over een oordeel, en dit is de voorspelde tijd, die de profeten 

hebben uitgebeeld alsof het een dag was. 

74 Het woord van uw God is het woord van de koning en deinst niet terug. Wat maakt het uit dat er 

duizenden jaren over zijn gegaan? De wil van de Vader is onveranderlijk en moet vervuld worden. 

75 Indien de mensen, behalve in Mijn Woord te geloven, wisten hoe te waken en te bidden, zouden 

zij nooit verrast worden; maar zij zijn trouweloos, vergeetachtig, ongelovig, en wanneer de beproeving 

komt, schrijven zij die toe aan straf, wraak of de toorn van God. Hierop zeg ik u dat elke beproeving van 

tevoren is aangekondigd, opdat gij voorbereid zult zijn. Daarom moet je altijd waakzaam zijn. 

76 De zondvloed, de vernietiging van steden door vuur, vijandelijke invallen, plagen, pestilentiën, 

hongersnoden en andere beproevingen werden aan alle volkeren der aarde voorzegd, opdat gij u zoudt 

voorbereiden en niet verrast zoudt worden. Evenals vandaag is er altijd een boodschap van 

waakzaamheid en voorbereiding neergedaald uit de liefde van God, opdat de mensen zouden ontwaken, 

zich voorbereiden en sterken. 

77 Door de gaven van de geest en de vermogens die de mens bezit, bereiken Mijn boodschappen 

zijn hart. Deze gaven zijn: geestelijke visie, voorgevoel, intuïtie, en de profetische droom. 

78 Waarom slaan de beproevingen dan meestal toe zonder dat je voorbereid bent? - Het is niet 

omdat ik verzuimd heb u de boodschap te zenden, maar omdat het u ontbroken heeft aan gebed en 

vergeestelijking. 

79 Ik heb u gezegd, dat de gehele mensheid een zeer grote beproeving te wachten staat, zo groot, 

dat er in de geschiedenis van al hun eeuwen en tijdperken niets soortgelijks is geweest. U moet nu 

begrijpen dat Ik tot al uw harten spreek en u boodschappen en waarschuwingen zend in vele vormen, 

opdat de mensen nadenken en alert zijn op Mijn Wet, zoals de wijze maagden uit Mijn gelijkenis. 

80 Zullen de volkeren en de verschillende naties van de wereld naar Mij luisteren? Zal dit volk naar 

Mij luisteren, aan wie Ik Mij in deze gedaante kenbaar maak? Ik alleen weet het, maar het is Mijn plicht 

als Vader om op de weg van Mijn kinderen alle middelen voor hun redding te verschaffen. 

81 Mensen, vergeet dit woord niet, val niet in slaap en sluit de deuren van je hart niet voor Mijn 

roep van liefde. Wees boodschappers van dit licht, zend je gedachten als spirituele boodschappen naar 

de geesten van je broeders. 

82 Nu zult u beter begrijpen waarom ik onophoudelijk herhaal: "Waak en bid". 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 25  
1 De geest van Elia heeft u gewekt als een hemelse bel, opdat gij zoudt komen om Mijn woord te 

horen. 

2 Uw hart vraagt gretig: Welk voedsel zal het zijn dat de Vader ons op deze dag te proeven geeft? 

Waarin zal de leer van deze dag bestaan? 

3 Voorwaar, Ik zeg u: Een vrouw liet een ernstig zieke man in haar huis achter om Mij te horen. Tot 

haar zeg Ik: Wanneer jullie naar huis terugkeren, zal de zieke het bed verlaten en hij zal zelf de deur voor 

jullie opendoen om jullie het goede nieuws te brengen dat hij genezen is; want ieder die de goederen van 

de aarde achterlaat om bij Mij te zijn, zal iemand hebben om te waken over wat achterblijft, en dat ben 

Ik. 

4 Ik kijk naar hen die, lijdend onder een grote pijn, in stilte tranen vergieten zonder te wanhopen of 

tegen Mij te lasteren. Zij aanvaardden nederig hun beproeving, wetend dat verdienste verworven moet 

worden om Mijn Koninkrijk te verkrijgen. 

5 Ik zie jullie allen op de verschillende wegen van de menselijke strijd en daar heb Ik Mijzelf 

omgevormd tot de pelgrim die jullie pad kruist om jullie te vragen: "Waar ga je heen?" En terwijl 

sommigen Mij antwoorden: "Op zoek naar stilte", zeggen anderen Mij: "Wij zijn op zoek naar brood." 

Dan gaat de Meester voor om aan te bellen bij de deuren waarop jullie zullen kloppen, opdat jullie 

broeders jullie zullen ontvangen met liefdadigheid en goede wil. Daarom zult gij de harten, die van steen 

waren, ontroerd vinden, wanneer gij klopt; gij herkent Mijn tegenwoordigheid en zegt tot Mij: "Heer, zo 

groot is de barmhartigheid, die Gij met ons hebt?" 

6 De beproevingen die gij op uwen levensweg ontmoet, zijn geen toeval; Ik heb ze u gezonden, 

opdat gij verdiensten moogt verwerven. Geen blad van de boom beweegt zonder Mijn Wil, en Ik ben in 

zowel de grote als de kleine werken van de schepping. Waakt en bidt dat gij zult begrijpen wat de vrucht 

is die gij van elke beproeving moet oogsten, opdat uw verzoening korter moge zijn. Neem je kruis op met 

liefde, en Ik zal je je verzoening laten dragen met geduld. 

7 Dit is de derde maal dat Ik u zeg: "Hebt elkander lief"; maar niet alleen onder de mensen, maar 

van de ene wereld tot de andere. Gij zult liefhebben en barmhartigheid bewijzen aan hen die in de Geest 

zijn, want ook zij zijn uw broeders. 

8 Hoe ver weg is de tijd dat tot u werd gezegd: "Wie met het zwaard doodt, zal door het zwaard 

omkomen." "Met de el waarmee u meet, zult u gemeten worden". Vandaag zeg ik tegen jullie: Toon 

oprecht berouw, was je vlekken weg met werken van barmhartigheid, vergeving en liefde. 

9 Van alle paden heb ik jullie opgeroepen om jullie een enkele Leer te geven. Aan Mijn tafel is er 

nooit voedsel geweest, het ene beter dan het andere; één brood en één en dezelfde wijn heb Ik aan allen 

aangeboden. Aan Mijn tafel hebben gezeten de heren en de paria's, de rijken zowel als de armen, de 

zondaars zowel als de vromen. Ik heb zowel hen ontvangen die integer hebben geleefd als hen die met 

een bezoedelde geest komen. Dit leer ik jullie, opdat je op je levensreis nooit een van je broeders zult 

bevoordelen. 

10 Wees nederig tegenover hen die zich superieur voelen en laat hem die zich voor u vernedert 

omdat hij zich kleiner waant, begrijpen dat hij niet minder is dan gij. 

11 Het is noodzakelijk Mijn Leer te beoefenen om de oneindige kracht van de liefde te begrijpen. 

Liefde is de helende kracht die de zondige mens verandert in Mijn discipel. Liefde is de essentie van het 

eeuwige leven. 

12 Sommigen vragen Mij: Waarom is het nodig in deze vorm tot ons te spreken, om ons te leiden op 

de weg van de ontwikkeling van de geest? - Voorwaar, ik zeg u: Dit woord dat jullie horen is het boek dat 

Mijn wijsheid bevat. 

13 Waarom heb ik dit boek voor je geopend? - Om vele geheimen aan de mens te onthullen; om 

licht te brengen in zijn duisternis van onwetendheid. 
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14 In waarheid zeg Ik u, dat de machthebbers niet in staat zijn alles te doen, dat de geleerden niet 

alles weten, noch dat de theologen Mij werkelijk kennen. 

15 Daarom ben Ik opnieuw als Meester tot de mensheid gekomen, om jullie geest te verlichten, 

zodat jullie de grote openbaringen kunnen begrijpen, op voorwaarde dat jullie niet beweren de hoogten 

van Mijn wijsheid te bereiken, maar Mijn Heiligdom binnengaan met eerbied en nederigheid. Wie langs 

deze weg binnenkomt, zal door Mij geleid worden voor zover het Mijn Wil is, en hij zal nooit lijden 

ervaren. 

16 Ga tot op de bodem van de wetenschap van deze tijd - haar vruchten zijn bitter, want de mensen 

hebben zonder ontzag in Mijn mysteriën willen doordringen, en hoevelen hebben, toen zij de wonderen 

van het heelal tot in het kleinste detail hadden ontdekt, getwijfeld aan het bestaan van een Almacht die 

alles heeft geschapen. Zij zijn het die slechts geloven in wat zij zien en wat zij met hun handen grijpen; 

maar alles wat hun begrip te boven gaat, wordt door hen ontkend. 

17 De kennis die jullie verstand en materialisme te boven gaat, is datgene wat ik jullie leer opdat 

jullie je spirituele volmaaktheid kunnen bereiken. 

18 Bereid u voor, mensheid, opdat u zich kunt bevrijden van het eten van de bittere vruchten die de 

wetenschap voor u bereidt. Ik ben altijd gekomen om jullie het geheim van het ware leven te onthullen. 

19 In het Tweede Tijdperk hebben grote menigten naar Mij geluisterd, duizenden zieken zijn 

genezen door Mijn aanraking, of door het horen van Mijn strelend Woord, of toen Mijn liefdevolle blik op 

hen rustte. Velen van hen hielden van Mij en herkenden Mij, hoewel zij Mij niet allen volgden, want 

slechts twaalf vergezelden Mij tot het einde. Hun namen zijn onsterfelijk door het voorbeeld van 

volmaaktheid, deugd en opoffering dat zij u hebben nagelaten. Maar zij waren niet volmaakt toen Ik hen 

riep; als zij dat waren geweest, zou Ik hen niet hebben geroepen om hen te onderwijzen. 

20 Onder u vind Ik even weinigen die rechtvaardig of volmaakt zijn; toch zult gij door Mijn onderricht 

in staat zijn te veranderen en grote werken te doen. Hard is het hart van de mensheid, maar ik zal u de 

weg wijzen, opdat gij vooruit zult komen. 

21 In de Tweede Eeuw, toen Mijn apostelen over de wereld verspreid waren, had Petrus 

ogenblikken van moedeloosheid tegenover de vervolgingen, de wreedheid en de hardheid van de 

mensen, en toen hij Rome wilde ontvluchten om zijn leven te redden, zag hij de gestalte van Jezus, het 

kruis op de schouders dragend, die zich in de richting van de heidense stad bewoog. Petrus vroeg zijn 

Meester: "Waar gaat U heen, Heer?" Waarop Jezus antwoordde: "Ik zal opnieuw voor jullie sterven." 

Snikkend bood Petrus zijn Heer aan terug te keren naar de boezem van de zondaars om hen te redden, 

zelfs ten koste van zijn bloed en leven, om te sterven zoals zijn Meester. 

22 Daarom zeg Ik jullie: wacht niet op het jaar van Mijn vertrek, 1950, om jullie onvoorbereid en 

zwak te verrassen, want als jullie zo op weg gaan om Mijn leer te verspreiden, zullen jullie moeten 

wanhopen. 

23 Dan zult gij Mijn woord zoeken om u te sterken, en het niet vinden. Vandaag, nu Ik jullie nog 

steeds onderwijs, zullen jullie beginnen Mijn leringen in praktijk te brengen. Vernieuw jezelf, zet een stap 

naar vergeestelijking. Ik zal u bemoedigen door werken en wonderen, en gij zult verbaasd staan over de 

grote openbaringen die Ik u van geest tot geest zal geven. Ik zal de materiële wetenschappers verbazen 

door hun het bestaan van het geestelijke te onthullen. Alles wat zij hebben ontkend, en toch bestaat, zal 

door hen worden overwogen. Dan zal de nieuwsgierigheid, de ambitie om gene zijde te onderzoeken, 

ontwaken en dit zal de tijd zijn waarin Mijn boodschappers en discipelen zullen verschijnen om alles uit 

te leggen wat Ik u heb geopenbaard en om te voorkomen dat de mensheid sekten en theorieën zal 

vormen rond Mijn nieuwe openbaringen. 

24 Vandaag is een tijd om te luisteren, om na te denken. Maar als het ogenblik gekomen is om uit te 

gaan naar de volken en de natiën, en sommigen van u zullen niet in staat zijn om het te doen, maakt u 

dan geen zorgen, want waar gij leeft, zult gij tot vele dingen in staat zijn. Laat het aan uw kinderen over 

om het Goede Nieuws naar verre oorden te brengen. Onthoud dat ik jullie heb gezegd dat "de eerste de 

laatste zal zijn en de laatste de eerste zal zijn". 
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25 Vandaag komen de scharen naar Mijn onderricht; zij die het meest lijden, die hongeren en 

dorsten naar gerechtigheid, die dromen van een leven in vrede, blijven om Mijn Woord te blijven horen. 

26 Onder deze armen, ongeschoolden en eenvoudigen, zoek Ik beetje bij beetje hen door wie Ik u 

Mijn Woord geef. 

27 De Goddelijke Meester van alle tijden keert naar jullie terug om zich met de mensheid te 

verbinden en in deze vorm de geest naar de nieuwe dag te leiden. 

28 Bereid jullie geest voor, zodat jullie Mijn Woord op de juiste manier kunnen onderzoeken. Ik heb 

u reeds gezegd, dat het de spiritisten zullen zijn, die een juiste uitlegging zullen geven aan de leringen, 

die uw Heer u in deze tijd en in het verleden heeft geopenbaard. Hij die in Mijn Boek leest en het 

onderzoek in geestelijke zin verricht, hij zal het zijn die tot de waarheid komt. 

29 Opdat gij zult kunnen slagen in de waarheidsgetrouwe verklaring van deze Leer, zult gij eerst 

onder elkander moeten strijden, en soms zult gij zelfs in verwarring vervallen; maar hij, die te midden 

van zijn innerlijke beroering waakt en bidt en Mij vertrouwt, zal gevoelen dat rust en vrede in zijn geest 

binnentreden. 

30 De ontketende winden zullen de bomen hun verdoofde vruchten en verdorde bladeren doen 

afwerpen, totdat zij vrij zijn van onreinheid. Weet gij niet, dat gij morgen, wanneer gij dit woord niet 

meer hoort, alleen op den weg zult worden achtergelaten, om uw broeders te onderwijzen, wat gij van 

Mij geleerd hebt? Ik zal altijd in ieder van jullie zijn, de Meester zal de weg bereiden, en de discipel zal 

zijn opdracht vervullen. 

31 Ik beloofde u het licht in de mensen te ontsteken, opdat allen de openbaringen van Mijn Leer 

zouden kennen en begrijpen, en dit is de tijd waarin die belofte is vervuld; dit is het tijdperk dat de mens 

niet wist te verwachten, omdat hij afdwaalde in een leven van wetenschap, waaruit hij een nieuwe 

wereld vormde, en waarin de geesten naar Mijn terugkeer verlangden, omdat zij wisten dat Mijn Leer 

voor hen hun vrijheid was, hun geestelijke opgang, en dat zij door middel daarvan vrede zouden 

bereiken. 

32 Sommigen hebben op dit uur gewacht in de "geestelijke vallei", anderen hebben op het wonder 

gewacht als bewoners van deze aarde. Gezegend zijn zij die, zoals de wijze maagden uit de gelijkenis, 

wisten hoe te wachten met de lamp brandend. 

33 Ook in het tweede tijdperk wachtten de geesten reikhalzend op de komst van de Messias - 

sommigen in de stoffelijke wereld, anderen vanuit de geestelijke verblijfplaatsen, want Christus is de 

poort, de sleutel en de weg, en de geesten weten dit. 

34 In Mij is de macht om de geest van de mensheid op te wekken, en waarlijk Ik zeg u, dat Uur 

nadert, en er zal niemand zijn die niet beeft bij Mijn oproep. Sommigen zullen ontwaken uit het 

materialisme dat hen in slaap had gesust, anderen uit hun bedwelming van bloed en genot, nog anderen 

uit de slaap van hun onwetendheid, waarvan de nacht van duisternis en fanatisme zeer groot was. 

35 Op het ogenblik dat het geestelijk licht in de mensheid schijnt, zullen gebeden uit de geesten 

opborrelen en zij zullen hun Heer vragen wat zij moeten doen om Hem welgevallig te zijn en zo tot zijn 

tegenwoordigheid te kunnen naderen. 

36 Doorgrond Mijn Woord, discipelen, en gij zult wijsheid vinden in zijn geestelijke betekenis, opdat 

uw geest zich kan onderrichten in de leer van de Vader van liefde; want het is uw geest tot wie Ik spreek, 

die Ik onderwijs en voorbereid op een hoger leven. 

37 U weet reeds dat het lichaam slechts een werktuig is voor de geest; het bewijs daarvan is dat het 

sterfelijk en vergankelijk is; de geest daarentegen is voorbestemd voor de eeuwigheid. 

38 Hoe onwetend van de geestelijke leringen vind ik deze mensheid, en dat komt omdat Mijn Wet 

en Mijn Leer haar alleen zijn voorgehouden als een morele lering die haar van nut is, en niet als de weg 

die haar geest leidt naar het volmaakte tehuis. 

39 De verschillende godsdiensten hebben in de harten der mensen een valse vrees voor geestelijke 

kennis gezaaid, waardoor zij van Mijn openbaringen zijn weggevlucht en meer en meer in de duisternis 

van onwetendheid verzinken, met als reden dat het geestelijk leven een ondoorgrondelijk mysterie is. 
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40 Zij die dit beweren liegen. Alle openbaringen die God vanaf het begin van de mensheid aan de 

mens heeft gegeven, hebben tot hem gesproken over het geestelijk leven. Het is waar, dat Ik jullie niet al 

Mijn Leer gegeven heb, omdat jullie niet in staat waren alles te weten, maar pas wanneer de tijd 

gekomen zou zijn; maar wat tot nu toe door de Vader is geopenbaard, is voldoende voor jullie om een 

volledige kennis van het geestelijk leven te hebben. 

41 Geliefde mensen: noemt deze tijd gelukkig, want daarin hebben jullie het bezoek van jullie Heer 

gehad en als jullie deze grote gebeurtenis met een datum willen markeren, neem dan het jaar 1866, 

waarin Elia jullie bevestigde dat het uur van Mijn Aanwezigheid onder dit volk naderde. Sinds die tijd heb 

Ik Mijn discipelen uitgekozen om Mij trouw te volgen op deze weg. 

42 Willen jullie Mij volgen, willen jullie bij Mijn discipelen horen? - Volg Mij met de zachtmoedigheid 

en het vertrouwen waarmee Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes Mij volgden, terwijl zij hun geliefde 

geliefden, hun boten en netten achterlieten om, zoals Ik hun zei, vissers van mensen te worden. 

43 Vandaag bereid Ik een volk voor om te getuigen van Mijn waarheid. Door wie zal Ik Mij in de 

wereld openbaren, als het niet door Mijn discipelen is? 

44 Ik wil dat je diep in Mijn Woord verzinkt voordat je de weg van vervulling inslaat. Rust uzelf uit, 

want mannen zijn sterk in hun overtuigingen. Ontwikkel uzelf zowel in gedachten als in woorden en 

werken; zo zult gij niets te vrezen hebben. 

45 Ja, Mijn volk, Ik zie reeds dat jullie trachten Mijn leringen in praktijk te brengen, te leven in 

vervulling van Mijn wet, Mij welgevallig te zijn met jullie daden. De Meester zegent en moedigt u aan om 

te volharden in de vernieuwing, zodat u de vergeestelijking kunt bereiken. 

46 Na de beëindiging van Mijn woord zullen jullie doen wat Mijn apostelen van het Tweede Tijdperk 

deden: zij kwamen bijeen om te bidden en ontvingen zo het Goddelijke Licht dat hun iedere stap leidde. 

Door het geestelijk gebed, dat ik u heb geleerd, traden zij in gemeenschap met hun Heer, bemoedigden 

zij zich in Zijn tegenwoordigheid, en begrepen zij wat de wil van hun Meester was. Nu zul je begrijpen 

waarom Ik hen gebruikte als het fundament van Mijn Kerk. - Je weet dat ik een nieuwe tempel wil 

vormen. Wie zullen de fundamenten van dit heiligdom vormen? - Ik zal de sterken, de deugdzamen, de 

verstandigen en de hulpvaardigen kiezen, want hun voorbeeld zal navolging verdienen. 

47 De kamer van uw Vaders diepe geheimen is gereed om Zijn vaderlijk erfdeel in de gedachten der 

mensen te doen overvloeien. 

48 In uw volk heb Ik Mijn belofte vervuld om tot de mensen terug te keren; maar daarom zullen zij 

die de genade hebben gekregen om naar Mijn leringen te luisteren, zich niet bevoorrecht voelen boven 

de rest van de mensheid, want de geestelijke zin van Mijn Woord zal te zijner tijd alle harten bereiken en 

tot hen zeggen: Wees welkom, Mijn kinderen, die onvermoeibaar naar Mijn aanwezigheid komen om 

Mijn Woord te horen. Jullie zijn de discipelen die uitverkoren zijn uit de grote schare die tot Mij gekomen 

is, en jullie gelovig hart, vast gelovend in deze manifestatie, ontvangt Mijn Woord en Mijn Leer als zaden 

van waarheid. 

49 Jullie kwamen met een last van lijden en onvolmaaktheid, hongerend en dorstend naar vrede en 

tederheid, en de Meester werd niet afgeschrikt door de aanblik van jullie bezoedelingen om jullie aan 

Zijn tafel te zetten en voor jullie de beste maaltijd te bereiden. Je vertelde de Vader van je hele leven en 

de wisselvalligheden van de weg, en toonde de naaktheid van je geest, waarvan het kleed door de 

stormwinden in flarden was meegesleurd. Ontroerd, bracht de Vader je naar de fontein waar je je 

vlekken wegwaste. Hij gaf u nieuwe en reine klederen, en terwijl gij rondom Hem zat, gaf Hij u de eerste 

lessen, die voor u waren als een kus, als een streling en als een druppel genezende balsem. 

50 Zo begon Ik in het hart van iedere discipel Mijn Boek van Wijsheid en Liefde te vormen, dat jullie 

nooit mogen sluiten, want de inhoud ervan behoort niet alleen jullie toe. Op de bladzijden ervan staat 

kracht voor uw beproevingen en licht om onwetendheid te vernietigen. 

51 Ik kom tot u omdat uw broeders, die kennis bezitten, de waarheid voor de mensheid verborgen 

hebben en hun harten met zelfzuchtigheid hebben gevuld. Ik verkoop u mijn liefde niet, noch mijn 

woord, noch mijn weldaden. Ik wacht slechts tot gij bereid zijt om u uit te zenden naar de provincies en 
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naar de dorpen om de blijde boodschap van Mijn leer aan uw broeders te brengen, want overal ter 

wereld zijn er mensen die op Mijn komst wachten. Ik wil dat jullie sterk genoeg zijn om de strijd aan te 

gaan tot 1950, de tijd dat Ik zal ophouden Mijzelf in deze vorm aan te kondigen. 

52 Ik heb jullie weggeleid van fanatisme en afgoderij om jullie harten te vullen met de essentie van 

Mijn Leer, zodat jullie je kunnen verheffen tot jullie Heer en Hem een aanbidding kunnen aanbieden die 

zuiver, geestelijk en eenvoudig is. Ik wil dat jullie je broeders onderwijzen zoals ik jullie heb onderwezen. 

53 Discipelen, wees eensgezind als de krachten van de natuur woeden. Dan zal Ik u omwille van uw 

goede werken, uw verhevenheid, uw geloof en uw eenheid overladen met Mijn wonderen, die voor de 

ongelovigen een bewijs zullen zijn dat Ik met u ben. 

54 De openbaringen die de kamer van mijn diepe mysteriën bevat en die voor jullie bewaard zijn, 

zijn nog een mysterie, want jullie hebben ze nog niet verdiend. 

55 De dag is niet ver meer dat ik niet meer in deze vorm tot u zal spreken; ik wil dat u tot die tijd 

toegerust bent, zodat er geen discipel zal zijn die niet weet hoe hij tot de Heer moet bidden. 
56 De beproevingen van het leven stalen je geest; verzet je er niet tegen en vervloek ze niet, want 

later, als de storm voorbij is, zul je wenen van verdriet omdat je Mij beledigd hebt met je wantrouwen. 

Gedenkt dat Ik u wapens heb gegeven, opdat gij moogt weten hoe gij u kunt verdedigen; het is gebed en 

geloof. 

57 Bid, en als de storm die uw huis teistert, erin slaagt de deur open te breken - waarlijk, ik zeg u, de 

vlam van uw lamp, schijnbaar zwak, zal niet gedoofd worden. 

58 Wanneer gij hen, die gij bekeerd hebt, van den rechten weg ziet afdwalen en het brood, dat gij 

hun hebt aangeboden, met verachting wegwerpt, vervult uwe harten met droefheid, en gij komt 

bedroefd tot den Meester, om uwe droefheid bij Hem neer te leggen. Maar de Meester zegt je: Indien 

het ondankbaarheid is, die de schreden van hen richt, vrees dan niet, laat hen gaan, waak en bid voor 

hen; maar indien zij u hebben verlaten, omdat uw zorg en voorbeeld hen ontbraken, zult gij u daarvoor 

voor Mij moeten verantwoorden. 

59 Indien sommigen het brood wegwerpen en vertrekken, zullen anderen komen om het 

overgebleven brood te verzamelen, en met hen zal vrede en geluk zijn. Zij die vertrekken zullen 

terugkeren op zoek naar Mijn "werkers", want in de woestijn zullen honger en dorst hen overvallen. Gij, 

die niet gezonden zijt om de fouten uwer broeders te beoordeelen, zult hen met welwillendheid 

ontvangen. Gij zult hem genezen die ziek tot u komt en hem voeden die hongerig aankomt. 

60 Indien zij u misleiden, hoewel gij hun uw hulp hebt geschonken, vergeef het hun. Ik zal over hun 

zaak oordelen. 

61 Uw geestelijk verleden is voor u een mysterie; daarom zeg Ik u uw beproevingen met 

zachtmoedigheid te aanvaarden, want u bevindt zich in een tijd van oordeel en geestelijke verzoening. 

62 De tijd, dat gij in de wereld zijt gekomen om eerbewijzen, genoegens en genietingen te genieten, 

of om rijkdommen te vergaren, is voorbij; thans leeft gij in nederigheid om u te zuiveren, om u 

(geestelijk) te verheffen door de beproevingen, en om uw Meester te dienen door nuttig te zijn voor uw 

medemensen. 

63 Schrijf in uw hart een boek van uw goede werken, en het zal u vrede geven in dit leven en 

eindeloos geluk in de eeuwigheid. 

64 Indien iemand rijkdommen vergaart in ruil voor Mijn woord en Mijn gaven, dan zeg Ik u 

nogmaals, zoals in de tweede Era: Het zal eerder zijn dat een kameel door het oog van een naald gaat 

dan dat deze het Koninkrijk der hemelen binnengaat. Hoe verdienstelijk is het degenen bij Mij te zien die 

vroeger aardse erkenning, roem en comfort genoten en thans vol zachtmoedigheid en nederigheid Mijn 

voetstappen volgen. 

65 Onder jullie zijn er die ik heb beproefd zoals Job. Want het is niet Mijn wil dat de geesten in 

luiheid verzinken; Ik wil dat zij ijverig zijn in de weg van het leven. 
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66 Voor een ieder zal er een moment komen waarop de stem van de Rechter hem zal ondervragen, 

niet alleen over het Woord dat Ik u als Meesters heb nagelaten, maar ook over wat u hebt gedaan bij de 

vervulling van uw taak. 

67 Ontwikkel uw geestelijke gaven van zien, intuïtie en voorgevoel, opdat het u gegeven moge zijn in 

de metafoor de beproeving die u bezighoudt te onderscheiden en in staat te zijn deze met uw gebed te 

overwinnen. 

68 Laat u leiden door Mijn Woord, daar gij er reeds van overtuigd zijt, dat Ik het u geef voor uw 

welzijn. 

69 Deze leringen lijken nieuw voor jullie omdat jullie ze vergeten waren, maar nu, in het derde 

tijdperk, geef Ik ze jullie opnieuw. Ik heb voor jullie een groot werkveld bereid, waartoe Ik jullie uitnodig, 

opdat jullie daarop het zaad van de eeuwigheid, dat Ik jullie toevertrouw, zullen leren zaaien. 

70 Ik leid Mijn nieuwe leerlingen op, opdat zij door hun geloof en naastenliefde macht zullen krijgen 

over de ziekten van lichaam en geest en over de elementen van de schepping. 

71 Begrijp, dat het niet meer het ogenblik is, dat gij in onwetendheid leeft; thans leeft gij in het 

tijdperk van het licht, van de grote openbaringen, die Mijn leringen u bieden. Kunt gij u de wijsheid 

voorstellen, die gij verkregen zoudt hebben, indien gij van de eerste tijden af aan Mijn leer in de praktijk 

gebracht zoudt hebben, ter vervulling van Mijn Wet? Maar jullie hebben je overgegeven aan de 

genoegens van de wereld, en zijn daardoor gestopt op de weg van je spirituele ontwikkeling. Daarom lijkt 

het jullie vandaag, nu Ik met Mijn nieuwe les kom, vreemd, onbegrijpelijk en buiten jullie manier van 

leven. Maar reeds de overdenking van een enkele van Mijn onderrichtingen zal voor u voldoende zijn om 

de waarheid van Mijn woord te erkennen. Dan zul je zien dat wat vreemd is niet Mijn Leer is, maar jouw 

manier van leven buiten Mijn Wet om. 

72 Kom naar Mijn werkveld; gedenk Mijn leer die jullie vergeten waren, roei alle slechte zaad uit en 

Ik zal jullie de Leer tonen die jullie tot op heden niet hebben herkend. Op die manier zal Ik jullie doen 

loskomen van jullie stagnatie, van jullie fanatisme, om jullie te laten binnentreden in een waar leven, dat 

wat jullie vanaf het begin van jullie schepping hadden moeten leven. 

73 Beseft gij hoe eenvoudig dit woord is dat bloeit op de lippen van de bemiddelaars van het woord? 

Waarlijk, Ik zeg u, in zijn eenvoud zal het de mensen licht brengen, zodat zij Mijn openbaringen kunnen 

begrijpen, die zij met behulp van de wetenschap en de theologie niet hebben kunnen bevatten. 

74 De goede discipelen, de volhardenden, de gelovigen zullen degenen zijn die deze leer zullen 

doorgronden. Ook zij zullen nederig zijn, maar ondanks hun eenvoud zullen zij hun broeders verbazen 

door de wijsheid van hun uitleggingen. 

75 Mijn volk zal niet alleen spreken over Mijn leringen, maar met hun werken zullen zij de mensheid 

leren hoe zij Mijn wet moeten vervullen en eerbiedigen. Zij zal weten te geven, zonder zelfzuchtigheid, 

alles wat zij van zijn Heer heeft ontvangen, en haar ijver tonen voor de waarheid en de zuiverheid van de 

schat die haar is toevertrouwd. 

76 Onderricht uw broeders met goede en nobele werken. Bedenk dat u zelfs hier uw geest steeds 

meer moet zuiveren, opdat hij waardig wordt om op zijn weg van geestelijke ontwikkeling naar een 

andere woonplaats over te gaan. 

77 Put uit Mijn leringen de kracht die nodig is om beetje bij beetje de hindernissen te verwijderen 

die je op je pad tegenkomt. Je weet al dat het wapen dat alles overwint liefde is. Groot zal de vreugde 

zijn van degene die als overwinnaar uit deze strijd tevoorschijn komt en zich, nadat hij de strijd 

gewonnen heeft, aan Mij vertoont als een zegevierend soldaat. 

78 Bedenk dat Ik het ben die jullie het wapen van de liefde heb gegeven en dat Ik jullie ook heb 

geleerd te vechten om de grote veldslagen te winnen. Wat hebt gij dan op andere wijze te zoeken, 

hoewel Ik u alles geef op den weg der waarheid? 

79 Ik heb Mijzelf bekend gemaakt door de geesten van de ongeschoolden, opdat zij zich kunnen 

laven aan de uitleg van Mijn Woord. Ik ben erin geslaagd de ogen der blinden te openen voor het licht 

der waarheid, zodat zij zich van hun zonden kunnen reinigen, wanneer zij zich door hun Heer bemind 
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voelen. Was u niet sinds de tweede Era beloofd dat de dag zou komen waarop ieder oog Mij zou zien? hij 

die rein is, zal Mij zien en dit zal zijn beloning zijn; hij die vlekken in zijn hart heeft, zal Mij ook zien en dit 

zal zijn redding zijn; hij die zijn ogen opent voor Mijn Licht, zal Mij ook zien en dit zal zijn redding zijn Hij 

die zijn ogen opent voor Mijn licht dringt door in het mysterie en kent de reden van Mijn openbaringen. 

Deze zal in de toekomst standvastig wandelen in de kennis van Mijn waarheid. 

80 Interpreteer Mijn onderricht op de juiste wijze, denk niet dat Mijn Geest zich verheugt als Hij 

jullie lijden op aarde ziet, of dat Ik jullie beroof van alles wat jullie behaagt om Mijzelf daarin te 

verlustigen. Ik ben gekomen om jullie Mijn wetten te doen erkennen en naleven, omdat zij jullie eerbied 

en aandacht waard zijn en omdat het naleven ervan jullie eeuwig geluk en vrede zal brengen. 

81 Door Jezus heb ik u geleerd God te geven wat God toebehoort, en aan Caesar wat Caesar 

toebehoort; maar voor de mensen van vandaag bestaat alleen Caesar, en zij hebben hun Heer niets te 

bieden. Indien gij de wereld ten minste zoudt geven wat recht is, zou uw lijden in de wereld minder zijn; 

maar de Keizer heeft perverse wetten uitgevaardigd, heeft u tot zijn slaven gemaakt en neemt u het 

leven zonder u er iets voor terug te geven. 

82 Zie hoe anders Mijn Wet is, die noch het lichaam noch de geest knecht, jullie alleen door de liefde 

overtuigt en jullie met goedheid leidt; alles wat zij jullie gratis geeft, alles waarvoor zij jullie beloont en 

voor alles wat zij jullie tijdens de hele levensreis vergoedt. 

83 Discipelen, versta en bestudeer Mijn leringen; Ik zal met u een volk vormen dat de bewaarplaats 

zal zijn van Mijn wijsheid, want alles zal voor u gereed gemaakt worden om grote taken te volbrengen. 

Wanhoop niet bij de eerste alarmkreet, zoek hem te ontmoeten die zich uw vijand noemt, en vergeef 

hem, heb hem lief en onderricht hem met Mijn leringen. 

84 Ik wil dat jullie zo voorbereid zijn op de dag van Mijn vertrek. Jullie weten allen dat 1950 de 

datum is die door Mijn Wil is aangegeven, wanneer Ik ophou Mijzelf te communiceren door de geest van 

de stemdrager, en aangezien Mijn Woord altijd wordt vervuld, zal op die dag een einde komen aan deze 

manifestatie, die voor jullie het begin markeerde van het Derde Tijdperk. 

85 Probeer deze datum niet te veranderen en probeer op geen enkele manier de manifestatie van 

Mijn woord in deze vorm of die van de geestelijke wereld in stand te houden. Ik zeg u reeds dat zij die 

dat zouden doen, niet langer verlicht zouden zijn door het licht van de Meester. 

86 Waarom zouden jullie zulk een ontheiliging begaan, daar Ik jullie heb aangekondigd en beloofd 

dat jullie je na deze tijd met Mij zullen verenigen van geest tot geest, ook al zijn jullie geen stemdragers 

geweest? 

87 Ik zeg u op dit ogenblik ook dat de profeten van deze tijd de plicht hebben zich voor te bereiden, 

omdat zij de taak hebben de grote schare vooraf te waarschuwen voor de beproevingen die hun te 

wachten staan. Grote profetieën zal ik hun openbaren, opdat zij u helpen niet in verzoeking te komen. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 26  
1 Discipelen, nadat gij Mijn onderricht hebt gehoord en uw verleden hebt beoordeeld in het licht 

van Mijn Woord, hebt gij geestelijk gezegd: "Geen blad van de boom beweegt zonder de wil van God." 

2 Je denkt zo omdat je begint te begrijpen dat de beproevingen die je langzamerhand leegdrinkt als 

een bittere beker, als stappen zijn geweest die je langzamerhand dichter bij de boom des levens hebben 

gebracht, waar de Meester op je wacht om je je erfenis te geven. 

3 Toen jullie kwamen tot de manifestatie van Mijn Woord, vroegen jullie je allen af wat de reden 

was van Mijn terugkeer en bij het horen van Mijn groet die jullie zegt: "Mijn vrede zij met jullie", zijn zij 

die de waarde die vrede bezit erkennen vol vreugde, terwijl zij die alleen denken aan het verwerven van 

materiële goederen Mij met teleurstelling in hun binnenste vragen of Ik alleen gekomen ben om jullie 

vrede te bieden. 

4 Degenen die zo denken, beledigen mij niet, want hun onbegrip komt voort uit hun onwetendheid 

en dit is nu juist de duisternis die ik kwam bestrijden door de geesten te verlichten met het licht van mijn 

leer. 

5 Harten, dat gij thans verhard zijt door de hartstochten en wisselvalligheden, die uw leven hebben 

verbitterd: begrijp, dat gij vrede zult verkrijgen, wanneer gij geestelijke verheffing hebt bereikt. 

6 Vrede in de geest spreekt tot u van licht, van zeden, van deugden. Wie er niet naar verlangt deze 

staat van geestelijke verheffing te bereiken, droomt er niet van Mijn vrede te genieten; want hij is nog 

steeds een gevangene van de hartstochten der materie en van de valse dromen van geluk die de 

materiële wereld hem doet geloven. 

7 Hij die, walgend van materiële genoegens, in zich een heet verlangen naar vrede levend houdt, 

zoekt de bevrijding van zijn geest, begerig om het doel te bereiken waarvoor hij geschapen is. 

8 Sinds het begin van de mensheid zijn er weinigen geweest die vrede hebben gezocht of erin zijn 

gebleven nadat zij die hadden verkregen, want de mens zoekt die pas wanneer de pijn hem heeft 

overwonnen. Daarom ziet ge hoe na elk van uw onmenselijke, broedermoorddadige en onrechtvaardige 

oorlogen duizenden mensen opstaan, dorstend naar de vrede die zij voordien niet waardeerden, omdat 

zij zich niet bewust waren van de waarde die dit Goddelijk geschenk heeft. 

9 U moet begrijpen dat u uw innerlijke vrede niet zult vinden in de kennis van de mensen, want de 

bron waaruit zij voortkomt is geestelijk. Het goud, de menselijke wijsheid, de wetenschap en de macht 

van de mensen zijn niet genoeg geweest om deze genade te verkrijgen, die jullie alleen zullen verkrijgen 

als jullie goede werken doen en in jullie leven de weg van de liefde gaan die Mijn Wet jullie wijst. 

10 Er zal niets verbazingwekkends zijn in het feit dat de mensen die de mensheid geleerden noemt - 

wanneer zij Mijn openbaringen najagen en op zoek zijn naar Mijn vrede - de plaats innemen van "kleine 

kinderen" om de eerste lessen uit het Boek des Levens te bestuderen. 

11 Niemand kent beter dan ik de oneindige dorst die heerst onder de mensheid. Mijn 

barmhartigheid dringt ieder hart binnen als een straal van hoop om het de nabijheid te doen voelen van 

de strijd waardoor het ware vrede en bevrijding van de geest zal bereiken. 

12 Mijn onderricht is de roep van de hemelse bazuin, die gehoord is door de geesten aan wie hij 

heeft aangekondigd dat de tijd van het oordeel, van de verzoening en ook van de verlossing is 

aangebroken. 

13 Alles was voorspeld, maar jullie gaven er de voorkeur aan te wachten op de gebeurtenissen, 

zonder je voor te bereiden op de strijd en het veroveren van je vrijheid. Het ontbrak jullie aan geloof, aan 

gehoorzaamheid aan Mijn wet van liefde, en vandaag wenen jullie om je schuld. 

14 De menigten die samenkomen om Mijn Goddelijke leringen te horen, lijken jullie groot in aantal, 

maar hoe klein zijn ze als je ze vergelijkt met jullie broeders die verstoken zijn van Mijn Vrede. 

15 In de scharen heb Ik Mijn vrede gelegd; sommigen wisten haar te bewaren, anderen beroven zich 

ervan zodra zij Mijn woord niet meer horen en vervallen in de gewoonten van het dagelijkse leven. Zij 

zijn het die, wanneer zij terugkeren naar de nederige plaats waar Ik Mij kenbaar maak, Mij vragen: "Heer, 
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hoe komt het dat ik alleen vrede vind wanneer ik naar U luister, of is het dat die alleen op deze plaatsen 

aanwezig is?" Maar ik beantwoord ze: "Als zij alleen vrede hebben gevonden op het uur waarop zij Mijn 

onderricht horen, dan is dat omdat zij alleen op dat ogenblik hun geest zuiveren van de invloed van de 

materie en, terwijl zij de drempel van deze vergaderzalen achter zich laten, terugkeren naar hun leven 

van onvolmaaktheden, zelfzucht, hartstochten, wrok en ondeugden, zonder de richtlijnen van het 

onderricht dat zij hebben gehoord in praktijk te brengen; want horen is niet leren, en alleen hij die Mijn 

leer bestudeert en in praktijk brengt, zal zich werkelijk Mijn discipel kunnen noemen, want hij zal altijd 

geestelijk bereid zijn om zijn broeders het voorbeeld te geven hoe hij zijn leven in overeenstemming met 

Mijn aanwijzingen op de goede weg kan brengen. 

16 In dit woord van onderricht zul je de bewustwording vinden van de morele verantwoordelijkheid 

die je op je hebt genomen door in je hart de gave van Mijn vrede te ontvangen, die je moet delen met je 

broeders. 

17 Begrijp en besef hoe vaak ik het je gezegd heb: Welkom op de nederige ontmoetingsplaats die 

een huis van vrede en gebed is geworden, waar Ik Mijzelf bekend maak als Meester. 

18 Door Mijn woord hebben jullie je zending begrepen en de plicht tot eerherstel die op jullie geest 

rust. Heden beseft gij, dat het, om tot Mij te komen, noodzakelijk is de reinheid te bereiken, die u 

waardig zal maken het Koninkrijk der rechtvaardigen binnen te gaan, dat het land is, dat aan uw geest is 

beloofd. 

19 Niet allen die naar Mij luisteren zijn met Mij, want de gedachten van sommigen zijn ver weg. Aan 

de andere kant zijn er mensen die fysiek ver weg zijn en in de geest aanwezig zijn. 

20 Zoals jullie bij Mij aankloppen, zo ben Ik naar jullie deuren gekomen, niet om jullie iets te vragen, 

maar om jullie te geven wat jullie nodig hebben. 

21 Ik geef licht aan je geest, want Ik zie dat hij niet langer in de duisternis wil blijven; hij wil boven de 

onwetendheid en de hartstochten van de materie uitstijgen, hij wil de Vader zien en begrijpen en het 

doel van zijn eigen bestaan kennen. 

22 Ontwaak, word je bewust van de tijd waarin je leeft, zodat wanneer de tijd komt dat de mensen 

zich opmaken om elke religieuze cultus van het. menselijk hart te ontheiligen en uit te wissen, zij niets 

zullen hebben om van jou weg te nemen, omdat jouw heiligdom en jouw aanbidding van God geestelijk 

zullen zijn. Dan zal je geest in staat zijn zich rechtstreeks met Mijn Goddelijkheid te verbinden; dit zal zijn 

bevrijding zijn. 

23 U leeft in een wereld die door de menselijke wetenschap is omgevormd; dit is haar tijdperk, de 

tijd van haar heerschappij. 

24 Een nieuw Babel hebben de mensen opgericht, een nieuwe toren van trots en ijdelheid. Vanaf 

zijn hoogte dagen zij mijn macht uit en vernederen de zwakken. Voorwaar, Ik zeg u, op deze wijze zal de 

mens niet tot Mij komen. Niet omdat ik de wetenschap ontken - per slot van rekening is het licht dat Ik, 

de Schepper, in de menselijke geest heb gelegd ─ maar vanwege het slechte gebruik dat de mensen 

ervan hebben gemaakt. Ik heb u de wetenschap toevertrouwd als een boom, die u met liefde, eerbied en 

ijver moet verzorgen, opdat daaruit vruchten voortkomen van de beste smaak, vruchten die leven geven. 

Denk je dat je goed voor deze boom hebt gezorgd? - Erken dat de vruchten ervan vernietigend en 

bedroevend waren, dat zij in plaats van leven te geven, dood zaaiden. Hoe misleid is de menselijke 

wetenschap, die geacht wordt in dienst van de mens te staan! Toch zegen Ik het, want het is het werk 

van Mijn kinderen. 

25 Materialisme heeft de mensheid in zijn greep. Mijn naam is uit vele harten gewist, de mensen 

vergeten te bidden, dat is de geestelijke vorm van spreken met God. Mijn Leer en Mijn voorbeeld door 

Jezus zijn vergeten, en zij die trachten constant te blijven in Mijn Leer en Mijn Wet te vervullen, doen dit 

door middel van afgodische culten, Mij zoekend door middel van figuren en beelden, door 

mensenhanden gemaakt. Is dit hoe Mijn Wet moet worden vervuld? 

26 Velen hebben de natuur tot hun god gemaakt en vergoddelijken haar als de scheppende bron van 

al het bestaande. Maar waarlijk, Ik zeg u, deze Natuur, uit Wiens schoot alle wezens zijn voortgekomen, 
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de stoffelijke krachten en de natuurlijke machten die u omringen, zij is niet Schepper; zij is van te voren 

door de Goddelijke Schepper gepland en gevormd. Zij is noch de oorzaak noch de reden van het leven. Ik 

alleen, jullie Heer, ben het begin en het einde, de alfa en de omega. 

27 De schaduw van de boom der menselijke wetenschap heeft de mensheid omhuld, het merendeel 

van zijn vruchten heeft haar vergiftigd, en de tijd nadert, dat de sikkel der gerechtigheid elke onreine tak 

en elke slechte vrucht zal afsnijden. 

28 Toen de mens onschuldig was, maakte zijn staat van reinheid hem de genade van de Heer 

waardig. Hij had geen wetenschap nodig om de middelen van het leven te vinden, zijn ogen of zijn 

intelligentie hoefden zich niet in te spannen om door te dringen in de geheimen van de schepping om het 

licht te vinden dat zijn aardse levensweg zou verlichten. 

29 Als een liefhebbende moeder bracht de natuur haar boezem naar de lippen van het kind om het 

te voeden; maar het kind groeide, en verleid door de uiterlijke schoonheid van de vrucht van de boom 

des levens, stak het zijn hand uit, brak het af, en proefde het, waardoor in zijn hart en zijn gehele wezen 

de behoefte en het verlangen naar kennis ontwaakten. Het tijdperk van de onschuld glijdt weg en voor 

de mens breekt een nieuwe fase aan, die van de wetenschap, waarin de geest het menselijk leven en zijn 

geheimen wil kennen. Toen begon de strijd, de ervaring, de ontplooiing, de ontwikkeling, de verzoening. 

30 Het kind, wiens geluk geheel was gericht op het voelen van de streling van de moeder, werd een 

jongeling die, verbaasd over de grootsheid van het leven, dat voor hem een mysterie was, vol 

nieuwsgierigheid en rusteloosheid op weg ging, dorstend naar kennis. Wie anders dan ik heeft de mens 

dit ideaal van kennis en inzicht laten voelen? Alles was door Mij voorzien en voorbereid om de mens op 

zijn schreden op aarde te leiden, en daarom trof hij bij iedere schrede een verrassing en een nieuw 

wonder aan. Er was geen hindernis, geen ontbering of kwelling, waarvoor hij geen oplossing zou vinden. 

Als de mens zijn ontwaken in de wereld had, verscheen er ook in zijn geest, uit zijn rusteloosheid en 

voorgevoel, het diepe verlangen om het leven te begrijpen en te aanschouwen dat voorbij de materiële 

schepping is, voorbij materie en wetenschap. 

31 Zo is de geestelijke eredienst van God ontstaan, zodat de geest zich daardoor voedt en tot hoge 

kennis komt, en hij leeft volgens de wetenschap die door Mijn wet van liefde wordt ingegeven. 

32 Niet alle mensen hebben Mij begrepen in het Oneindige, in het geestelijke en onzichtbare; 

daarom, terwijl sinds het begin van de mensheid sommigen Mij hebben gezocht boven alle materiële 

dingen, hebben anderen dit gedaan door middel van uiterlijke culten. Dezen zijn het die Mij zochten in 

de sterren, in de natuurkrachten en in de schepselen, totdat zij tot het inzicht kwamen dat Hij, die alles 

wat zij aanbaden had gevormd, in het Oneindige was en dat Hij het was die zij moesten aanbidden. 

33 In de loop der tijden is de mensheid geëvolueerd in haar geloof en in de kennis van het 

geestelijke, en, verlicht door Goddelijke ingevingen, heeft zij haar aanbidding van God vervolmaakt. 

Niettemin, zelfs in de huidige tijd, voelen velen van Mijn kinderen Mij alleen door entiteiten van de 

schepping, riten, beelden en symbolen. En dit komt omdat de geest, nog steeds afgeleid door tradities, 

tevreden is met het weinige dat hij verkrijgt met zijn kleine verheffing. Maar met het oog op de 

geheimenissen is voor hem het uur van de moeite gekomen, en hij lijdt ontberingen en ondergaat 

beproevingen zoals hij nog nooit op zijn pad was tegengekomen. Daarop zal hij ontwaken en op 

onderzoek uitgaan, zoals hij deed toen hij de reden van het leven op aarde wilde weten. 

34 Wat is het waar je het meest naar verlangt in deze momenten op Aarde? - Vrede, gezondheid en 

waarheid. Waarlijk, Ik zeg u, deze gaven zullen u niet gegeven worden door uw wetenschap zoals u die 

hebt toegepast. 

35 De geleerden ondervragen de natuur, en zij beantwoordt al hun vragen; maar achter die vragen 

gaan niet altijd goede bedoelingen, goede gezindheid, of naastenliefde schuil. De mensen zijn onwetend 

en onintelligent, die de natuur haar geheimen ontfutselen en haar innerlijk ontheiligen, niet om haar te 

eren door uit haar bronnen de grondstoffen te putten om elkaar als ware broeders goed te doen, maar 

ter wille van zelfzuchtige en soms verderfelijke doeleinden. 
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36 De ganse schepping spreekt tot hen van Mij, en hun stem is die van de liefde; maar hoe weinigen 

wisten deze taal te horen en te verstaan! 

37 Als gij bedenkt, dat de schepping een tempel is, waarin Ik woon, vreest gij dan niet, dat Jezus daar 

zal verschijnen, de gesel zal nemen en de kooplieden en allen, die haar ontheiligen, zal uitdrijven? 

38 O geliefd volk, doorgrond en doorgrond Mijn onderricht, open uw geest en laat Mijn licht erin 

doordringen; dit licht zal uit uw werken spreken, ook al is uw woord onhandig. Het behaagt Mij dat uw 

woord onhandig is, want het zal uw geest zijn die van Mij getuigt. 

39 De bestemming van ieder van u is verschillend, maar het doel van u allen is hetzelfde: tot God te 

komen. 

40 Sommigen onder u lijden, en doen daardoor boete voor uw overtredingen tegen Mijn wet in 

vroegere tijden; anderen drinken de beker van het lijden door de slechtheid van hun medemensen. De 

eersten reinigen zich in de beproevingen van het leven; de laatsten moeten dezelfde beker leegdrinken 

die zij hun medemensen te drinken hebben gegeven. Maar voorwaar, ik zeg u: in de ene en in de andere 

is de liefdevolle en volmaakte gerechtigheid van uw Heer geopenbaard. 

41 Heb elkander lief, vervul Mijn Wet van Liefde, opdat het licht van vrede en harmonie moge 

schijnen in het Oosten, dat thans in de duisternis en het lijden van de oorlog verkeert. Voel de pijn van 

het volk en zie hoe zij een Verlosser zoeken, als verloren schapen die klaaglijk om hun Herder roepen. * 

Vanuit Mexico is het Oosten het Europese continent waar ten tijde van dit onderricht de Tweede Wereldoorlog woedde. 

42 Wat een pijn drukt op de mensen in deze tijd! Een kind wordt niet eerder geboren dan dat het de 

beker van het lijden begint te drinken vanwege zijn medemensen. Sommigen verliezen hun moeder 

voordat zij de eerste streling voelen, anderen worden doof door het gebrul van de oorlog in plaats van 

het zoete moederlijke slaapliedje te horen. 

43 Het paradijs van de eerste mensen werd veranderd in een tranendal, en nu is het slechts een dal 

van bloed. Daarom, vandaag, daar Ik gekomen ben om de belofte aan Mijn discipelen te vervullen, wek Ik 

de mensheid uit haar geestelijke slaap en geef haar Mijn Leer van Liefde om haar te redden. Ik zoek de 

geesten die de bestemming hebben om in deze tijd met hun werken getuige te zijn van Mijn 

manifestaties en Mijn Woord. Wanneer deze door Mij gemarkeerde mensen rondom Mijn Wet verenigd 

zullen zijn, zullen de aarde en de sterren geschud worden en zullen er tekenen aan de hemel zijn; want in 

die tijd zal de stem van de Heer gehoord worden van het ene einde van de aarde tot het andere en zal 

Zijn goddelijke Geest, omringd door de geesten van de rechtvaardigen, de profeten en de martelaren, de 

geestelijke en stoffelijke wereld oordelen. 

44 Dan zal de tijd van de Heilige Geest zijn volheid bereiken. - Opdat u deze profetie bekend maakt 

aan uw broeders, vraag ik u: Wanneer gaan jullie je missie vervullen als de discipelen van deze tijd? 

Wanneer zult gij het uw broeders mogelijk maken u te horen en te beven voor de stem van hun eigen 

geweten? Wanneer breng je dit woord van licht en liefde naar de mensheid? 

45 Het is Mijn wil dat jullie je verenigen, zodat in elke vergaderplaats en in elke broederschap de 

"smaak van jullie vrucht" uniform zal zijn. Waarom zouden zij verschillende "smaken" hebben, aangezien 

zij alle takken van dezelfde wijnstok zijn? 

46 Leer, handel en sta eensgezind op, zodat uw macht wordt gerespecteerd. Geef geen aanleiding 

tot valse manifestaties van Mijn Goddelijkheid in de boezem van sekten of godsdiensten, wees er niet de 

oorzaak van dat er valse profeten opstaan die met hun woord de menigte verrassen. 

47 Let op, zieners! Indien gij door uw Vader op de proef gesteld zijt, indien zelfs uw verwanten u 

verkeerd beoordeeld hebben, vrees dan niet; bedenk dat Jezus in zijn vaderland werd verloochend en 

elders moest gaan om geloof te vinden. "Niemand is een profeet in zijn eigen land" zei hij. 

48 Als zij aan uw gaven hebben getwijfeld, zullen andere harten u in waarheid gaan geloven. 

Sommigen van u zullen naar vreemde landen gaan waar u meer vertrouwen zult vinden in uw getuigenis 

dan in de boezem van dit volk. 

49 Om u bij uw taak te helpen, heeft de Meester u Zijn onderricht gegeven, en Hij wordt nooit moe 

het te doen, want Hij is "Het Woord" van de Vader. 
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50 Geliefde leerlingen, geef de genezende balsem aan een zieke, doe het met liefde, met ware 

geestelijke voorbereiding, opdat gij bereikt dat de behoeftige de goddelijke vertroosting zal ervaren. 

51 Bij sommige gelegenheden heb Ik u toegestaan dat ware wonderen gebeurden zonder dat uw 

voorbereiding u er recht op gaf; maar nu zeg Ik u dat u uw voorbereiding niet mag verwaarlozen, want Ik 

zal u verrassen, u waarschuwen door u niet te gunnen wat u hoopt, om u duidelijk te maken dat u niet 

weet hoe u zich moet voorbereiden om een waar werk van barmhartigheid te verrichten. 

52 Sta niet toe dat de zieke alleen door zijn pijn recht krijgt op Mijn weldaden; u moet zijn 

verdiensten verenigen met die van uw naastenliefde, en dan zal Mijn genade zich in beiden openbaren. 

Waar jullie ook zijn, jullie moeten verdiensten verwerven, zodat jullie, telkens wanneer jullie voorbede 

doen voor jullie broeders, waardig zullen zijn Mij te vragen wat jullie nodig hebben voor het welzijn van 

jullie naasten. 

53 Houdt de geestelijke en lichamelijke voorbereiding, want jullie weten niet wanneer jullie een 

werk van barmhartigheid moeten doen en het zal Mij behagen jullie dragers te maken van balsem, van 

vrede, of van wat jullie broeders het meest ontbreekt. Begrijp de schoonheid van de taak die je vervult 

door je verzoening, zodat je je kruis kunt omhelzen met alle liefde waartoe je in staat bent. 

54 Hier in de wereld neemt u de stem van uw geweten niet zo duidelijk waar als wanneer u in de 

geest bent; daarom verwaarloost u dikwijls de vervulling van uw taak. Maar bedenk dat u altijd hetzelfde 

wacht, hoe ver weg het tijdstip van uw vertrek naar de volgende wereld ook is, en dat wanneer u in een 

nieuwe wereld uw ogen opent, alleen het licht dat u in uw strijd hebt bereikt u zal bereiken, en u de 

vrede zult bezitten waarop u recht hebt door de verdiensten die u hebt verworven. 

55 Weten jullie hoe jullie volgens Mijn wil in de volgende verblijfplaats zullen komen waar Ik op jullie 

wacht? - Vol van vrede, verlicht door het licht van wijsheid dat zal schijnen in iedere reine geest; zonder 

onzekerheden, zonder tranen. 

56 Laat niemand geloven dat, toen hij naar deze wereld kwam, Mijn Werk hem verraste door hem 

een taak te geven; nee, dat zou te veel onwetendheid zijn wanneer men in het Licht leeft. Ik ben alleen 

gekomen om jullie te laten inzien wat jullie in de geest ontvingen voordat jullie naar de aarde werden 

gezonden. 

57 Dus, geliefde discipelen, als jullie geest hiervoor is gekomen omdat Ik het jullie zo heb 

opgedragen en ieder van jullie het zo heeft gewenst en aanvaard, bedenk dan dat jullie niet tot Mij 

mogen terugkeren zonder de zending te hebben volbracht die jullie hebben beloofd te volbrengen, want 

anders zou het voor jullie geest heel pijnlijk zijn. 

58 Doorgrond Mijn Woord, sta niet toe dat iets of iemand u verhindert uw zending te volbrengen, 

sta niet toe dat iets u doet afzien van alles wat u toekomt als beloning voor hen die soldaten van God 

waren, apostelen van Zijn Waarheid in de wereld. 

59 Om je te helpen in je verzoening geef Ik je Mijn Woord, en het licht ervan leidt je naar 

volmaaktheid. 

60 Luister onvermoeibaar naar Mij, leer van Mij. Luister naar Elia en neem een voorbeeld aan zijn 

deugdzaamheid, opdat gij evenals hij herders zult zijn van een aantal geesten die Mijn Wil u heeft 

toegewezen. 

61 Ik zie allen met Liefde aan en Ik zeg u, dat Ik in deze tijd niet alleen gekomen ben om u te strelen 

en u Mijn Vrede te schenken, maar ook om u te onderrichten, u te doen begrijpen, dat gij de bezitters zijt 

van geestelijke gaven, waarmee gij de mensheid kunt helpen in haar verdrukking, om haar te leiden naar 

het einde van haar verzoening. 

62 De tijd van grote beproevingen is aangebroken en de geest is nog zwak. Grote pijn en 

ontreddering staan haar te wachten en daarom nader Ik als een reddingsboot om Mijn kinderen op te 

vangen door hen te helpen zich te ontwikkelen op het spirituele pad. 

63 Alle geesten hebben Mijn oordeel verdiend, zelfs die van de kinderen in de armen van hun 

moeders hebben pijn gevoeld. 
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64 Ik rust jullie, leerlingen, uit om Mijn leer van liefde en vrede uit te dragen naar alle volkeren, 

opdat jullie door je vervulling je broeders kunnen redden. Benader het kleine en het grote. Vaak zul je 

voor wetenschappers staan, en voor hen moet je bewijzen van vergeestelijking geven. Hoevelen zullen 

zich niet schamen bij het besef van de nutteloosheid van hun materiële kennis, en zullen bekennen dat 

wat de wetenschap niet heeft kunnen bereiken bij het genezen van zieken en het oplossen van de 

Problemen die mensen kwellen bereikten de liefde en barmhartigheid van Mijn discipelen. 

65 Dit land, weinig bekend in de wereld, zal rijkelijk gezegend worden. Haar grond zal productief zijn, 

en haar schatkist zal opengaan om voedsel te zenden naar de door oorlog geteisterde naties. De geest 

van haar inwoners zal, geïnspireerd door Mijn liefde, gedachten van licht zenden naar hen die in nood 

verkeren en wanneer de tijd van verkondiging is gekomen, zal zij Mijn Woord brengen om daarmee hen 

die lijden te verkwikken en te genezen. 

66 Veel buitenlanders zullen zich bij u voegen in uw ideeën van vrede en harmonie. De 

vergeestelijking zal zich verspreiden als een weldadig zaad, en de waarheid die zij verkondigt zal bekend 

worden. Dan zal de Zoon weten hoe Mij oprecht lief te hebben en zal de bron van genade, waaruit al het 

goede voortkomt, over de mensheid worden uitgestort. 

67 Ik wil dat jullie in deze periode je opdracht vervullen en wanneer jullie overgaan naar de andere 

wereld, dat jullie je spirituele werk voortzetten. Leer uw broeders, dat het één wet vol rechtvaardigheid 

is, die alle geesten regeert, dat allen een plaats hebben in Mijn Schepping, en dat ieder door Mij wordt 

aangespoord in zijn vervulling. Alles gehoorzaamt aan onveranderlijke Goddelijke wetten. 

68 Als in deze tijd van beproevingen de mensheid u slecht beoordeelt en u de schuld geeft van de 

ideeënoorlog, van de vernietiging van naties en van het ontbreken van vrede, wanhoop dan niet en laat u 

niet afleiden, volhard in gebed en waakzaamheid. Vreest de straf niet als gij Mijn wet vervult. 

69 Begrijp dat ik het uitbreken van oorlogen heb toegestaan opdat de geest der mensen zich zou 

zuiveren. Elke natie, elke instelling en elk huis zal door Mijn gerechtigheid worden bezocht om de mate 

van vooruitgang te openbaren waarin zij zich bevinden. 

70 Werkt zoals Ik u geleerd heb; brengt zondaars tot zedelijke vernieuwing; herstelt (gebroken) 

levens, brengt hen die ontvallen zijn tot Mij. Dan, wanneer deze periode voorbij is, zal in alle geesten het 

licht van kennis en ervaring zijn, Mijn leer zal de mensen leiden, en er zullen geen vervalsingen of slechte 

uitleggingen in Mijn wet zijn. 

71 Als Ik jullie soms kinderen noem, dan is dat omdat jullie nog klein zijn voor Mijn Goddelijkheid, en 

in het aanschijn van de eeuwigheid blijkt jullie bestaan heel kort te zijn. Zie je soms je geluk niet in een 

klein ding? Huilt u soms niet om iets dat geen oorzaak van uw pijn zou mogen zijn? 

72 Voorwaar, Ik zeg u: Ik zoek niet alleen de arme en de onaanzienlijke, maar ook degene die zich in 

de wereld heeft onderscheiden, hetzij door zijn macht, hetzij door zijn kennis. Tot allen gaat Mijn oproep, 

opdat zij de zuivering van hun geest mogen bereiken. 

73 Indien Ik Mij onder de armen heb begeven met het weinige dat zij bezaten, om hen voor te 

bereiden en op te wekken, zo zal Ik hen die materiële goederen hebben vergaard op de proef stellen, 

opdat zij Mijn oproep zullen opvolgen. Ik zal uit deze wereld halen degene die doof is voor Mijn stem, en 

Ik zal hem in de geestelijke vallei het werk tonen dat hij op aarde niet wist te volbrengen. 

74 Laat deze instructie een les voor je zijn. Verzamel verdiensten voordat je deze wereld verlaat, laat 

troost, gezondheid en vrede achter als het spoor van je levensreis; als je dat niet doet, zul je morgen 

tranen vergieten. 

75 Uw hart moet sterk worden om de beproevingen die het te wachten staan te doorstaan. Ik heb u 

gezegd, dat gij vervolgd en belasterd zult worden, dat gij de schuld zult krijgen van de godsdienstige 

verwarring, die zal ontstaan; maar Ik zal over u waken en u helpen. 

76 Verwijder uit uw hart de afkeer die u zou kunnen voelen voor hen die lijden aan ziekten die u 

walgelijk noemt; en bestrijd de afkeer die u zou kunnen voelen wanneer u oog in oog staat met een 

mensenmoordenaar of iemand die zijn verstand heeft verloren in ondeugden. Steek je hand naar ze uit, 
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geef ze oprechte woorden. Bid voor hen. Ik alleen weet wat er verborgen is in elk van deze 

bestaansvormen. Ik alleen ken de oorzaken van hun val. 

77 Ik alleen kan hen vergeven en vrijspreken die vervolgd en veroordeeld worden door de 

menselijke rechtspraak. 

78 Ik versterk je geest met mijn woord, want veel is het wat je nog in je hart moet ervaren en 

voelen. 

79 Ik maak uw gevoelens, die ongevoelig zijn geworden door uw materialisme, weer gevoelig. 

Gisteren voelde je de pijn van anderen niet, maar spoedig zullen je ogen vele tranen vergieten vanwege 

het lijden van je medemensen. 

80 De velden zijn er in overvloed en de werkers zijn schaars. Weest gij onder de arbeiders die dit 

gezegende zaad leert zaaien! Doe het nu, terwijl gij op aarde leeft, opdat gij het Hiernamaals moogt 

binnengaan met verdienste. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 27  
1 Geliefde discipelen, Ik open jullie ogen voor het licht van Mijn onderricht, zodat jullie waarheid en 

bedrog kunnen onderscheiden. Het licht van het geweten, de gevoeligheid en de intuïtie die u bezit, 

zullen u de goede weg wijzen en u de goede vruchten onthullen. 

2 Uit de ware kennis van Mijn Leer zal nederigheid in u geboren worden, omdat gij u zo klein zult 

voelen ten opzichte van uw Schepper, en toch zo door Hem gezegend en begiftigd, dat gij uw ogen niet 

zult durven opheffen tot de Vader, wanneer gij voelt dat Hij onzuiver is. 

3 IJdelheid heeft wortel geschoten bij hen die, denkend dat zij de volle kennis der waarheid hebben 

bereikt, zich geleerd, sterk, onfeilbaar, groot en onbegrensd waanden, zonder te beseffen dat zij zich 

dikwijls hebben vergist. 

4 Ik wil niet dat in dit volk, dat zich nog maar pas begint te vormen onder het licht van deze 

leringen, morgen mensen verschijnen die - verward door hun ijdelheid - rondbazuinen dat zij de 

reïncarnatie van Christus zijn of dat zij de nieuwe Messiassen zijn. 

5 Degenen die zulke daden begaan zijn zij die denken dat zij het begrip van al Mijn waarheid 

hebben bereikt, maar in werkelijkheid ver van het door Christus gemarkeerde pad, dat van nederigheid, 

wandelen. 

6 Bestudeer het leven van Jezus op aarde, en je zult een diep en onvergetelijk onderricht vinden 

over nederigheid. 

7 Jezus wist wie Hij was, waar Hij vandaan kwam en wat Hij kwam doen; toch ging Hij nooit de 

pleinen of straten op om trots te verkondigen dat Hij de Zoon van God, de Messias of de Verlosser was, 

maar met Zijn werken getuigde Hij volmaakt van Zijn leer van liefde en barmhartigheid. Door Zijn daden 

maakte Hij bekend wie Hij was, en toen nu en dan iemand Hem vroeg: "Zijt Gij de Christus?" beperkte 

Jezus Zich tot het antwoord: "Gij hebt het gezegd." 

8 Dat wil zeggen, terwijl de mensen het met de lippen uitspraken, bevestigde Hij het met Zijn 

werken, waartegenover alle woorden van geen waarde waren. 

9 Dit alles moet gij in gedachten houden, o geliefde mensen, opdat gij, eenmaal in de strijd, niet 

toelaat dat verzoekingen u neerhalen of dat uw hart de beloning ontvangt die alleen de Geest toekomt. 

10 Om jullie te behoeden voor deze zwakheid, zal Ik er voor zorgen dat er een einde komt aan deze 

vorm van Mijn manifestatie aan jullie. Hoewel er zijn geweest die deze taak met ware nederigheid 

hebben weten te volbrengen, zijn er ook geweest die, in tegenwoordigheid van de scharen, zich goden 

zijn gaan wanen. Maar wanneer zij zien dat zij niet meer bezitten wat zij eens hadden, zullen zij tot het 

besef komen dat het, om een blijvende eenheid met de Vader te bereiken, noodzakelijk is nederigheid te 

bezitten. 

11 Jullie weten allen dat Ik een dag heb aangekondigd waarop deze vereniging zal eindigen; die tijd 

is 1950; maar jullie zullen zien hoe zij die ijdel en verheven zijn geworden door deze manifestatie, zich 

niet zullen onderwerpen aan de wil van de Vader, denkend dat wanneer zij deze gave verliezen, zij zullen 

terugkeren tot hun gewone leven, onopgemerkt door de menigte, en niet langer zullen worden geprezen 

door het volk. 

12 De stemdragers zullen, als het uur nadert, zeggen: "Wie zal naar ons komen luisteren als het volk 

weet dat de Meester niet meer door onze mond spreekt?" En de leiders zullen zeggen: "Wie zal er naar 

onze gebedshuizen komen op de dag dat bekend wordt dat het woord van de Heer niet meer klinkt door 

de mond van zijn uitverkorenen?" Tegen de een en tegen de ander zeg ik nu al: Indien dit de enige vorm 

was waarin Ik Mij aan hun geest kon openbaren, zou Ik jullie die nooit onthouden; maar als Ik er een eind 

aan laat maken, is dat een teken dat jullie iets hogers en volmaakters te wachten staat, iets wat ook jullie 

kennen: de vereniging van geest tot geest met jullie Vader. 

13 Mensen, maak van Mijn woorden een boek van herinnering en bewaar de inhoud ervan in uw 

geest, verlicht door het licht van uw geweten, opdat gij Mijn Werk nooit zult ontheiligen. 
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14 Als jullie in Mijn manifestatie in deze vorm hebben geloofd, moeten jullie ook geloven dat Ik niet 

meer tot jullie zal spreken zoals Ik tot nu toe heb gedaan; en als jullie in Mijn Aanwezigheid hebben 

geloofd terwijl Ik jullie heb onderwezen door middel van de menselijke geest, met behulp van 

ongeschoolde en onvolmaakte wezens, hoe kunnen jullie dan niet geloven dat jullie Mijn Goddelijke 

inspiratie kunnen ontvangen van geest tot geest? 

15 Veel dingen heb ik jullie al geleerd, discipelen. Beperkt u niet tot het louter aanhoren van Mij, 

doorgrondt Mijn Woord met liefde, bestudeert het diepgaand, nu het er de juiste tijd voor is, en niet 

nadat gij in verzoeking zijt gekomen, want dan zal uw strijd moeilijker zijn. 

16 Bestudeer Mijn leringen, opdat jullie ze juist kunnen interpreteren en met hun licht de zin van het 

leven en het doel van beproevingen begrijpen. 

17 Velen van hen die de ontketende natuurkrachten aanschouwen, de overstromingen die buiten 

hun oevers treden, hele landschappen verwoesten in hun razende loop, en de mensen die bezig zijn 

elkaar te vernietigen in wrede, broederoorlogen, zeggen dat het ook de toorn van God is die ontketend 

wordt. 

18 Ik vergeef hen die Mijn gerechtigheid zo interpreteren, maar zij zullen toch begrijpen dat al het 

lijden en de noodlottige gevolgen die de mensheid ondergaat, voortkomen uit hun ongehoorzaamheid 

aan Mijn Wet. 

19 Sommigen zeggen: "Heer, als wij U zo kwetsen met onze onvolkomenheden, bovendien zijn zij de 

oorzaak van al onze kwellingen, - waarom vernietigt Gij ons dan niet liever? Waarom doet U ons pijn 

lijden?" 

20 Tot hen, die Mij daarom vragen, zeg Ik: Indien Ik u niet zou liefhebben, zou Ik u doen verdwijnen 

met de enkele uitspraak: "Het zal geschieden"; maar indien Ik u ondanks uw gebreken blijf behouden, is 

dat een bewijs, dat u een hoge bestemming wacht. 

21 Mijn raad is volmaakt en Mijn liefde voor jullie is oneindig; daarom zullen jullie onvolkomenheden 

nooit voldoende gewicht hebben om de wil van de Almachtige te veranderen. Voor momenten zullen 

jullie afdwalen van het pad dat Mijn Wet jullie toont. Maar uiteindelijk, in de volmaaktheid van Mijn 

gerechtigheid, zullen jullie Mijn liefde vinden. 

22 De mensen zijn altijd onderworpen geweest aan beproevingen, waarin zij niet alleen hun geest 

hebben gelouterd, maar ook het licht van de ervaring hebben verkregen, dat hen in deze tijd zal helpen 

de wijze, rechtvaardige en volmaakte leringen te begrijpen, die het leven u geeft. Daarom heb Ik u 

gezegd, dat gij de duisternissen moet bestrijden met uw zwaard van licht, en dat gij ook waakzaam moet 

blijven en biddend, opdat gij niet in verzoeking valt. 

23 Als u de oorzaak van uw beproevingen tot op de bodem wilt uitzoeken, bedenk dan dat u in de 

tijd van verzoening bent voor al uw vroegere overtredingen. Als je al vertrouwen hebt in wat ik je 

voorleg, met de gedachte dat ik de enige ben die je verleden kent en die het met liefde kan beoordelen, 

zal een zoete tevredenheid, een oneindige vrede je wezen binnenkomen. 

24 Kijk naar de verbannen koningen in deze tijd, de prinsen zonder hoop om te regeren, de rijken in 

het verderf, en de machtigen in het bed van pijn! Wie kent de verzoening die ligt in de beproevingen 

waaraan zij worden onderworpen? - Ik alleen. Maar ik wil dat jullie allen weten dat door oprecht berouw, 

goede werken, door vernieuwing en vergeestelijking, jullie de tijd van boetedoening kunnen verkorten 

tot jullie je bevrijding van pijn en dus vrede bereiken. 

25 Met deze leringen verlicht ik voor jullie de leringen die jullie vanaf de vroegste tijden hebben 

ontvangen, maar die de mensen voor jullie verborgen hebben gehouden, waardoor de mensheid de weg 

van de verlossing niet heeft kunnen vinden. 

26 Denkt gij niet, geliefde mensen, dat als gij in deze tijd tot de eersten behoord hebt om deze 

waarheid te begrijpen, deze kennis u van alle mensen verplicht het licht te brengen op de 

oorlogstheaters en bij de volkeren zonder vrede? 

27 Onderzoek mijn woord hiervoor, maar doe het altijd met het doel de waarheid te verkrijgen. 
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28 Versterk uw geloof in Mijn Woord, opdat gij in de toekomst, wanneer gij argumenten hoort tegen 

dit werk, niet zult wankelen. 

29 Gij zegt tot Mij: Meester, wat zouden wij kunnen horen tegen Uw volmaakte leer, dat ons geloof 

in gevaar zou kunnen brengen?" 

30 Zo denken jullie vandaag, geliefde discipelen, omdat jullie de stormen en de naderende strijd nog 

niet kennen. Nu komt gij in vrede om Mijn woord te horen, om u te laven aan Mijn onderricht; maar Ik 

bereid u voor en maak u waakzaam, opdat niemand u zal verrassen. - Onder u zijn er velen die onschuldig 

zijn, velen die goed geloven, velen die edelmoedig zijn, mannen en vrouwen zonder verdorvenheid, die 

niet weten tot welk bedrog en verraad de mensen in staat zijn. Maar indien zij zich niet scholen, zullen zij 

gemakkelijk de prooi worden van hen die tegen deze leer in opstand komen; zij zullen zijn als weerloze 

schapen voor hongerige wolven. 

31 Het is beter voor jullie om nu door Mij te leren wat jullie morgen zullen horen. Bereid u voor op 

de strijd met het licht van Mijn onderricht, zodat niets u zal deren wanneer gij wordt aangevallen en 

ontmoedigd. 

32 Wees niet ontsteld, als zij u zeggen, dat Hij, die in deze tijd tot u sprak, de verleider was, en dat 

voorzegd was, dat ook hij wonderen zou doen, waarmee hij zelf de uitverkorenen zou verontrusten en 

verwarren. Waarlijk, Ik zeg u, velen van hen die Mijn manifestatie op deze wijze beoordelen, zullen 

behoren tot hen die inderdaad in dienst zijn van het kwaad en de duisternis, ook al trachten hun lippen 

te verzekeren dat zij altijd de waarheid verspreiden. 

33 Vergeet niet dat de boom gekend is aan zijn vruchten, en ik zeg u: De vrucht is dit Woord, dat 

hoorbaar is gemaakt door de geesten van deze stemdragers, mannen en vrouwen van eenvoudige 

harten. Aan de vruchten en aan de geestelijke vooruitgang van hen die ervan genoten hebben, zal de 

mensheid de boom kennen die Ik ben. 

34 Het Trinitair-Mariaanse Geestelijke Werk zal zich beginnen te verspreiden en daardoor een ware 

alarmbel doen rinkelen onder velen die, in de overtuiging dat zij de Leer die zij vroeger van de Vader 

ontvingen, hebben bestudeerd en begrepen, ijdel zijn geworden over de kennis van hun filosofieën en 

wetenschappen, zonder zich bewust te zijn van de geestelijke evolutie die de mensheid heeft bereikt. Zij 

zullen, wanneer zij uit hun geestelijke traagheid ontwaken, opmerken hoe de geest van de mensen 

tegenwoordig denkt en voelt, zullen bezweringen uiten tegen wat zij "nieuwe ideeën" zullen noemen, en 

zullen verspreiden dat deze beweging door de Antichrist is teweeggebracht. Dan zullen zij hun toevlucht 

zoeken in de Schriften, in de profetieën en in Mijn Woord dat Ik jullie in de Tweede Era heb gegeven, om 

te trachten Mijn nieuwe manifestatie, Mijn nieuwe leringen en alles wat Ik jullie heb beloofd en nu 

vervul, te bestrijden. 

35 Mijn woord zal de lippen van Mijn discipelen bereiken en door middel van geschriften zelfs tot 

hen die niets aanvaarden dat buiten het stoffelijke ligt of dat buiten hun kennis en begrippen ligt die zij 

eens aanvaard hebben, en zij zullen Mij een valse God noemen omdat Ik u dit woord heb gebracht. Maar 

wanneer gij dit hoort, zal uw geloof geen schipbreuk lijden - al zal uw hart zich verwond gevoelen - daar 

gij u met innerlijke bewogenheid zult herinneren, dat uw Meester het u reeds had aangekondigd en u 

met Zijn woord had bemoedigd om deze beproevingen te doorstaan. Ik zeg jullie echter dat jullie op jullie 

weg weliswaar bedrog, huichelarij, bijgeloof, godsdienstfanatisme en afgoderij zullen tegenkomen, maar 

dat jullie niemand mogen veroordelen om zijn dwalingen. Onderricht hen met Mijn Woord en laat de 

zaak aan Mij over, die de enige ben die over u kan oordelen en die weet wie de valse God, de valse 

Christus, de onrechtvaardige apostel, de huichelachtige farizeeër is. 

36 Het is alleen aan u om mijn onderricht op de zuiverste wijze te interpreteren, zodat het 

goddelijke zaad vrucht draagt in uw werken en dat Hij die het u gegeven heeft, door uw broeders wordt 

herkend aan zijn aard. 

37 Het hart van dit volk zal niet onvruchtbaar zijn; Ik weet waarom Ik het geroepen en verzameld 

heb. Er zullen ogenblikken zijn dat, zelfs binnen Mijn Werk, velen in verwarring zullen verkeren; maar 

uiteindelijk zullen zij zichzelf redden uit de wervelwind en, vervuld van licht, zullen zij op zoek gaan naar 
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de paden die naar andere landen leiden, en Mijn Leer brengen aan de mensen van andere naties, met 

een Goddelijke boodschap van geestelijke broederschap en vrede. Zij zullen leren dat alles wat stoffelijk 

is een grens heeft, dat de mensen slecht gebruik hebben gemaakt van de vrije wil en dat Ik vandaag een 

"tot nu toe" zet op jullie snelle loop en Mijn Wil in jullie volbreng; toch kom Ik niet tot jullie in verzet, 

maar voor het welzijn van de hele mensheid. 

38 Mijn benadering van jullie op dit moment is niet om wraak te nemen voor wat de mensheid Mij 

op Golgotha heeft aangedaan; bewijs hiervan is dat Ik jullie vele malen nadat jullie Mij hebben gekwetst, 

Mijn vrede heb gegeven als bewijs van liefde en vergeving. 

39 Indien Mijn tegenwoordigheid onder u in deze tijd samenvalt met de grote rampen en de 

verschrikkelijke oorlogen die u thans teisteren, schrijft Mij dan niet deze beker toe die de mensen 

drinken. Het lijden is de vrucht van jullie zonden, en die kwamen niet van Mij. Toen Ik jullie aankondigde 

dat in de tijd dat Ik tot jullie zou spreken als de Heilige Geest, de pijn onder de mensen zou woeden, was 

dat niet omdat Ik jullie een oordeel oplegde, maar omdat Ik wist dat wanneer deze beproevingen zouden 

komen, jullie Mij nodig zouden hebben Ik heb het jullie alleen aangekondigd opdat jullie waakzaam en 

biddend zouden zijn in afwachting van Mijn komst. 

40 Het vonnis hebben jullie zelf lang geleden getekend, maar Ik, die jullie als jullie Rechter 

beschouwen, ben in werkelijkheid jullie Verdediger, die jullie van je last bevrijdt door jullie liefdevol de 

goede weg te wijzen, zodat jullie de ware vrijheid bereiken, die van de geest is. 

41 Jullie wenen, Mijn volk, omdat jullie in jullie boetvaardige hart de liefde van de Meester voelen. 

Men had u gezegd, dat niemand die met een zware schuld in zijn geest voor de Vader zou komen, 

vergeving zou verkrijgen, en dat hij de eeuwige verdoemenis zou moeten ondergaan. Maar hoe heb je 

mijn goddelijke rechtvaardigheid zo monsterlijk opgevat? Is het u niet opgevallen hoe Ik door Jezus 

duidelijk heb laten zien dat Mijn tederste woorden en Mijn meest liefdevolle blikken bestemd waren 

voor hen die het meest gezondigd hadden? Hoe kan ik in de wereld een leer verkondigen en in de 

eeuwigheid het tegendeel doen? 

42 Er kan niet het minste verschil zijn tussen Christus en de Vader, want beiden zijn dezelfde Geest, 

dezelfde liefde, dezelfde wijsheid, die zich in drie fasen aan de mensheid bekend heeft gemaakt. Ik heb 

jullie al in de tweede Era gezegd: "Wie de Zoon kent, kent de Vader. 

43 Zuiver ben je uit Mij voortgekomen en zuiver moet je terugkeren; maar de tijd van verzoening zal 

tijdelijk zijn, nooit eeuwig; kort of lang, dat hangt af van de wil, die de geest gebruikt om tot zijn 

verlossing te komen. 

44 Ik vind u verward omdat u de boeken ter hand hebt genomen waarin uw broeders hun dwalingen 

hebben afgedrukt, waarvan u lang hebt gedacht dat zij de zuivere waarheid waren. Maar de dagen zijn 

nabij dat de mens zelfs zijn overtuigingen zal moeten corrigeren; want het licht van de nieuwe tijd zal 

hem de weg van de waarheid laten herkennen, omdat het licht zal worden in deze nacht waarin zijn 

geestelijk leven zich bevindt. 

45 Ik zend u dit onderricht om u te onderrichten hoe u vanuit uw menselijk bestaan kunt 

doordringen tot het geestelijk leven. 

46 Jullie zijn nog steeds meer materie dan geest, en daarom twijfelen jullie een ogenblik aan de 

waarheid van dit woord, en vragen jullie af: "Is het werkelijk de Meester die tot ons spreekt?" Dan wringt 

zich een "ja" uit de geest, die strijdt tegen een "neen" van de materie. 

47 In beperkte vorm maak Ik Mij onder u bekend, opdat gij mijn woord hoort, waarin Ik u mijn 

goddelijke gedachten zend, die u opnieuw de weg wijzen van uw geestelijke opgang. 

48 Ik zegen zowel degene die in Mijn manifestatie gelooft als degene die twijfelt. Ik kies niet, ik hou 

van iedereen evenveel. Ik openbaar Mij aan de wereld, niet alleen voor enkele harten, maar om alle 

wegen met licht te verlichten, opdat de mensen naar het doel van vergeestelijking kunnen streven en het 

Goddelijke gebod kunnen vervullen dat zegt: "Heb elkander lief". 
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49 Ik ben de Goddelijke Zaaier van liefde en ken de tijd van zaaien en de tijd van oogsten van de 

vruchten. Er staat geschreven dat God de wereld opnieuw licht zal geven wanneer de mensen op het 

toppunt van verdorvenheid zouden zijn. 

50 Discipelen, het is tijd om te zaaien. De mensen zoeken en roepen om oorlog; zoekt gij het 

menselijk hart om er vrede en liefde in te zaaien. 

51 Als je wordt aangevallen, zoek dan dekking in de zuiverheid van Mijn Leer. Terwijl de mensen 

triomferen door u uw menselijk bestaan te ontnemen, zal ik triomferen door u eeuwig leven te geven. 

52 De legioenen van het goede zijn in actie gekomen, zij hebben de strijd opgenomen, maar zij 

redden degene die omkomt. Dit is Mijn Goddelijke taak. Vergeten jullie dat ik de Verlosser van de 

mensheid ben genoemd? Wat is er vreemd aan de herder die zijn schapen zoekt? Voordat jullie 

bestonden, had Ik jullie al lief, en jullie ongehoorzaamheid was voorzien, evenals jullie verlossing. 

53 Toen Ik Mij in Jezus openbaarde, zei Hij dat Hij jullie Koning is, en jullie gaven Hem het kruis als 

troon. Daar toonde ik je alle kracht die liefde, vergeving en zachtmoedigheid bezitten. Zoals Ik Zijn Bloed 

liet vloeien, zo geef Ik jullie Mijn liefde zonder beperking. 

54 Denken jullie dat ik niet bij jullie ben in deze tijd van pijn? Zie, hier ben ik! Als een bron van 

kristalhelder water ben ik gekomen om de spirituele dorst te lessen die je verteert. Ik ben gekomen om 

jullie te zeggen: het is tijd dat jullie je geest laten ontwikkelen, zodat al zijn slapende vermogens kunnen 

ontwaken. Hiervoor inspireer ik u en leg ik u spiritualisatie uit. 

55 Geloof, gedachte en wil zijn krachten. Wees groot en sterk door middel van deze gaven en 

openbaar ze in al uw werken, die altijd op liefde gebaseerd moeten zijn. 

56 Je weet nu welke taak Ik Mij gesteld heb. 

57 Ik wacht op jullie in de eeuwigheid, maar jullie moeten vechten om tot Mij te komen. Daarom 

verlicht ik je pad, zodat je het kunt volgen en altijd vooruit kunt gaan. 

58 Wees rein in uw gedachten, woorden en werken, en gij zult op Mijn weg zijn. Dan zult gij in het 

koninkrijk des Vaders de plaats innemen die Hij u heeft aangewezen. 

59 Beheers uw hartstochten, laat materiële genoegens varen en denk aan uw broeders. Zie het 

bloed van Mijn kinderen vergoten worden in deze wereld, hoor de snikken die komen uit alle lijdende 

harten. Er zijn vele nesten waar de vogels dood zijn, vele kinderen die lijden, vele moeders die wenen, en 

vele kleine kinderen zonder wieg. 

60 Bid voor hen, dat het broederlijke gevoel van sommigen en het moederlijke gevoel van anderen 

als een balsem van troost in hun harten moge doordringen. 

61 Laat sporen van licht achter voor de reiziger die na jou komt. Dan zul je God voelen in je hart en 

in het diepst van je wezen; daar zal de Vader zijn beste tempel vinden. Het geweten zal zijn als de top van 

de berg vanwaar Ik Mij bekend maak. Dan zal de mens meer geest dan materie zijn, en meer licht dan 

schaduw. 

62 Zoals de bries en de zon u strelen, zo zult gij, Mijn volk, uw naasten strelen. Dit is de tijd dat de 

behoeftigen en de noodlijdenden in overvloed zijn. Begrijp dat Hij die u om een gunst vraagt, u de 

genade schenkt om nuttig te zijn voor anderen en om te werken voor uw verlossing. Hij geeft je de kans 

om barmhartig te zijn en daardoor te worden als je Vader. Want de mens is geboren om het zaad van 

goedheid in de wereld te strooien. Begrijp dan, dat wie je ook vraagt, je een gunst doet. 

63 Wie zegt dat hij een gunst heeft bewezen door hulp te verlenen, liegt, want hij heeft nauwelijks 

een verplichting vervuld. 

64 Ik zal Mij verheugen in Mijn discipelen wanneer de zoete en levendige tonen van het 

spiritualisme weerklinken uit hun harmonieuze overeenstemming, want allen die zijn toegerust zullen 

spreken in de taal van het hart. Zij die zich niet hebben toegerust zullen niet verloren gaan, want Ik ben 

het, die weet te wachten tot de vruchten rijp zijn; maar dezen zullen wenen om hun ongehoorzaamheid, 

wanneer zij de beker der bitterheid ledigen. 

65 Ik ben in allen, maar sommigen zullen zeggen: "Ik voel U niet," anderen zullen zeggen: "Ik zie U 

niet," maar allen begrijpen dat Ik in allen ben en in alle geschapen dingen. Waarom probeer je alles met 
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de ogen te zien en met de zintuigen aan te raken? Probeer te zien met de geest, met het verstand, en 

met het hart. 

66 Dan zul je het onbekende zien en de vibratie ervan in je hele wezen voelen. Als jullie begrijpen 

hoeveel ik van jullie hou, zullen jullie niet meer zeggen dat jullie God jullie straft. 

67 Waarlijk, Ik zeg u, in Mij is geen toorn, want het is menselijke zwakheid. Jullie zijn het die het vuur 

van de pijn ontsteken, en daarna roepen jullie Mij aan om het te doven, maar het is Mijn gerechtigheid 

die zich in jullie openbaart. Daarom moet gij het vuur van haat en hartstochten, dat gij hebt aangestoken, 

doven met het water der deugd, met tranen en zelfs met bloed. 

68 In het Tweede Tijdperk heb ik u gezegd: "De vogels hebben nesten, de vossen hebben holen, 

maar de Zoon van God heeft niet waar Hij zijn hoofd neerlegt". 

69 "Vrede laat ik u, vrede geef ik u"; daarin zult u troost en vreugde vinden. Wees jij in Mijn liefde, 

zoals Ik in jouw pijn ben! 

70 Begrijp dat Ik je hart ben binnengekomen zonder dat je Mijn komst hebt gevoeld. Om Mijn 

aanwezigheid te voelen moest je wakker zijn, maar toen Ik je vond, sliep je. Daarom vroeg je, toen ik je 

wakker maakte, verbaasd wie er gekomen was en op deze manier tot je sprak. 

71 Ik moet u erop wijzen dat ik u niet heb verrast met een onvoorzien bezoek. Lang geleden heb Ik u 

de tekenen bekend gemaakt die aan Mijn openbaring als de Heilige Geest zouden voorafgaan, maar 

ziende hebt gij niets gezien, en horende hebt gij niets gehoord. 

72 Wanneer u de gebeurtenissen onderzoekt die uw wereld in de afgelopen eeuw hebben bewogen, 

en waarvan de data in uw geschiedenisboeken staan geschreven, zult u zien dat in waarheid alles wat 

door de Heer was voorzegd, getrouw is vervuld. 

73 Voorwaar, Ik zeg u, gedurende de tijd dat Mijn verkondiging voortduurt, zal Ik geen geloof vinden, 

want de mensen moeten eerst hun hart en hun verstand zuiveren, opdat zij Mijn Woord van onderaf 

kunnen begrijpen. 

74 Tot hen die dag aan dag naar Mijn leringen luisteren en die, hoewel zij voortdurend bewijzen van 

Mijn waarheid ontvangen, toch aan Mij twijfelen en Mij verloochenen, zeg Ik dat het nodig is de 

geestelijke betekenis van Mijn leringen te bestuderen, opdat zij de waarheid ervan zullen begrijpen. Op 

dezelfde wijze sprak Ik tot hen in het tweede tijdperk, toen Ik zeide: Het is nodig, dat Ik sterf, opdat men 

in Mij gelooft, en dat Ik op de derde dag opsta, opdat de mensen overtuigd worden, dat Ik de Zoon van 

God ben. 

75 Zij die nog ver van de vergeestelijking verwijderd zijn, zouden Mij willen zien in de gedaante van 

Jezus, om tot Mij te kunnen zeggen: "Heer, ik geloof in U, want ik heb U gezien." Tot hen zeg Ik: 

Gezegend zijn zij die geloofd hebben zonder te zien, want zij hebben het bewijs geleverd dat zij Mij, dank 

zij hun vergeestelijking, in hun hart hebben gevoeld. 

76 Begrijp je nu waarom de mens de behoefte voelde om beelden te maken die Mij voorstellen? - 

Door zijn gebrek aan voorbereiding, omdat hij niet gevoelig is voor de spirituele manifestaties. 

77 Als de mens Mijn Leer begreep, zou hij niet de behoefte voelen om beelden uit te beelden of te 

schilderen om er daarna voor te knielen. Hij zou ontdekken dat er geen volmaakter beeld van de Heer in 

de wereld bestaat dan de geestelijk verheven mens zelf. Dan zou hij ernaar streven dezelfde werken te 

doen als ik om zo dichter bij zijn Schepper te komen. 

78 De apostel Johannes drong door tot het geestelijke; door zijn verrukking voelde hij de 

tegenwoordigheid van de Vader, bij Zijn geestelijke stem voelde hij zich flauwvallen. Maar hoewel hij in 

die visioenen figuren en gestalten had gezien, begreep hij niet dat elk beeld slechts het symbool was van 

een groot leerboek van wijsheid en profetie, maar niet het beeld of de gestalte van God. 

79 De mens zag het Lam, de Leeuw, het Boek, de sterren, de oudsten, de kandelaren, en alles wat 

zijn verbaasde blik zag, waren slechts figuren en vormen die op aarde bestaan en die de mens kent. Zij 

werden gebruikt als allegorieën, om er diepzinnige Goddelijke leringen mee uit te beelden; maar Mijn 

Goddelijkheid, in al haar glorie, kan niemand aanschouwen, want Ik ben oneindig, heb geen begin noch 

einde. 



U 27 

180 

80 Indien het boek der profetieën van Johannes door sommigen als een ondoordringbaar mysterie is 

beschouwd, en door anderen in een onjuiste uitlegging, dan is dit te wijten aan het feit dat de mensheid 

nog niet de noodzakelijke vergeestelijking heeft bereikt om te begrijpen wat daar wordt voorgesteld; en 

ik kan u ook zeggen dat het zelfs door de profeet aan wie het werd gegeven, niet is begrepen. 

81 Johannes hoorde en zag, en toen hij hoorde dat hem bevolen werd het op te schrijven, 

gehoorzaamde hij onmiddellijk; maar hij begreep dat die boodschap bestemd was voor het volk dat nog 

lang na hem zou komen. 

82 Vandaag zijn jullie in de tijd die jullie is voorspeld, en deze leer van Mij, als het licht van een 

nieuwe tijd, geeft jullie de mogelijkheid om dat boek te leren lezen dat zo lang voor jullie begrip gesloten 

is geweest. Het uur nadert waarin gij zult slagen in het ontcijferen van al datgene, wat gij zo lang als 

verborgen hebt beschouwd achter de sluier van mysterie. 

83 Gelooft gij niet, dat, indien Johannes de betekenis had begrepen van de openbaring, die hij had 

ontvangen, hij u de inhoud daarvan duidelijk zou hebben uitgelegd, in plaats van u een boek met beelden 

en symbolen na te laten? Besef: Als hij deze openbaring in volle duidelijkheid had uitgelegd - welk mens 

uit die tijd zou het hebben kunnen begrijpen en zou als gevolg daarvan in de waarheid van de profetie 

hebben geloofd? 

84 Het was Mijn wil dat dat boek verzegeld zou blijven en dat slechts het bestaan ervan en een deel 

van de inhoud aan u zou worden geopenbaard, opdat Ik, wanneer de tegenwoordige tijd gekomen zou 

zijn, u die openbaring zou verklaren. 

85 Ontwaak, mensen, breng deze boodschap aan de mensheid, opdat zij in haar geest het licht van 

Mijn Woord ontvangt in het Derde Tijdperk. Vergeet uw menselijke behoeften en roep "Hosanna, 

Hosanna", want eindelijk zal uw geestelijke evolutie u in staat stellen de ware betekenis te begrijpen van 

de leringen die Ik tot uw kennis heb gebracht en waarvan het licht u zal leiden naar een volmaakte 

wereld in de eeuwigheid. 

Mijn vrede zij met u! 
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Instructie 28  
1 Discipelen, de tijd nadert dat jullie broeders tot jullie zullen komen met de wens jullie te 

ondervragen en het getuigenis te eisen van de Openbaring die Ik jullie in de Derde Era geef om hun geest 

te verlichten. Wanneer dit gebeurt, verloochen Mij dan niet door je te verstoppen! Als Ik jullie in deze 

fase van Mijn manifestatie met zoveel liefde onderwijs, dan is dat juist om jullie te leren Mijn leringen 

door te geven wanneer jullie daarom gevraagd worden. 

2 Ik heb jullie toegestaan Mijn onderricht te beoefenen met het doel jullie geestelijke gaven en 

bekwaamheden te ontwikkelen, zodat wanneer de tijd komt om Mijn Woord onder de mensheid te 

verkondigen, jullie lippen niet zullen stotteren en jullie geest niet te onhandig zal zijn om Mijn waarheid 

te verkondigen. 

3 Het is uw taak om het voorbeeld van uw goddelijke Meester op zijn aardse pad na te volgen. 

Denk eraan: Telkens wanneer Ik Mij vertoonde in de huizen, liet Ik in allen een boodschap van vrede 

achter, Ik genas de zieken, Ik troostte de bedroefden met het goddelijk gezag dat de Liefde bezit. 

4 Nooit ben Ik een huis niet binnengegaan, omdat men Mij daarin niet wilde geloven. Ik wist dat bij 

het verlaten van die plaats de harten van de bewoners vol overvloeiende vreugde zouden zijn, want 

zonder het te weten had hun geest door Mijn onderricht in het Koninkrijk der hemelen gekeken. 

5 Nu eens zocht Ik de harten op, dan weer zochten zij Mij op; maar in alle gevallen was Mijn liefde 

het brood van eeuwig leven dat Ik hun gaf in de kern van Mijn Woord. 

6 Bij sommige gelegenheden, wanneer Ik Mij terugtrok in de eenzaamheid van een of ander dal, 

bleef Ik slechts enkele ogenblikken alleen, omdat de menigten, begerig om Mij te horen, hun Meester 

naderden op zoek naar de oneindige goedheid van Zijn blik. Ik ontving hen en overlaadde die mannen, 

vrouwen en kinderen met de tederheid van Mijn oneindige barmhartigheid, omdat Ik wist dat in ieder 

schepsel een geest is die Ik naar de wereld kwam zoeken. Toen sprak Ik tot hen over het Koninkrijk der 

hemelen, dat het ware tehuis van de geest is, opdat zij hun innerlijke onrust zouden bedaren met Mijn 

woord en zich zouden sterken met de hoop het eeuwige leven te bereiken. 

Er waren gelegenheden dat, verborgen onder de menigte, er iemand was die van plan was Mijn 

waarheid te loochenen, schreeuwend en bewerende dat Ik een valse profeet was; maar Mijn woord 

verraste hem voordat hij de tijd had gehad zijn lippen te openen. Bij andere gelegenheden heb Ik 

toegelaten dat een godslasteraar Mij beschimpte, om voor de schare te bewijzen dat de Meester niet 

onwillig werd tegenover beledigingen, en hun zo een voorbeeld te geven van nederigheid en liefde. 

7 Er waren er die, beschaamd over Mijn zachtmoedigheid, terstond weggingen, berouw hebbende 

over het feit dat zij met hun twijfel Degene hadden beledigd die met Zijn werken de waarheid 

verkondigde. Maar zodra de gelegenheid zich voordeed, kwamen zij naar Mij toe, volgden Mij op de 

wegen, huilend, bewogen door Mijn woord, zonder zelfs het lef te hebben Mij aan te spreken om 

vergeving te vragen voor de beledigingen die zij Mij eerder hadden aangedaan. Ik riep hen, streelde hen 

met Mijn woord en schonk hun barmhartigheid. 

8 Dezelfde wegen die jullie nu zullen gaan, o geliefde mensen, het zijn wegen die door Mijn 

voorbeelden van liefde zijn bereid en die nu op jullie wachten, discipelen van de Heilige Geest, opdat 

jullie met Mijn Woord en jullie voorbeeld de mensheid verlossing brengen; Ik ben het die de wegen voor 

jullie heb bereid, Mijn discipelen van de Heilige Geest, opdat jullie met Mijn Woord en jullie voorbeeld de 

mensheid verlossing brengen 

9 Vergeet niet dat de giftige plant en het onkruid alleen worden vernietigd met de werken van 

liefde en barmhartigheid die Ik u door Jezus heb geleerd. 

10 U zult de paden vol stenen vinden en de velden vol brandnetels. Maar uw geest, geleid door Elia 

en gesterkt in het geloof, in het verlangen om de balsem der liefde te brengen aan hen die lijden, zal met 

het licht der waarheid schijnen op het pad van hen die in duisternis leven. Hij zal de doornen van het pad 

niet voelen, noch de pijn die twijfel en gebrek aan inzicht hem kunnen bezorgen. 
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11 Wandel op deze wijze, en hoe groter het aantal harten dat jullie met overvloeiende liefde 

begiftigen, des te groter zal jullie intuïtie zijn, en des te dieper en bestendiger jullie geloof in de werken 

die Ik zal openbaren door jullie bemiddeling. 

12 Als vóór het begin van uw zending de vervulling ervan u onmogelijk of moeilijk leek, zal het u later 

gemakkelijker en gemakkelijker lijken, waaraan u uw geestelijke vooruitgang kunt aflezen. 

13 Dit is de tijd waarin Ik alle geesten op aarde zal incarneren, met wie Ik Mijn zeer geliefde volk zal 

vormen, opdat zij met hun werken van liefde en barmhartigheid aan de mensheid het getuigenis zullen 

afleggen van de ware kennis van het geestelijk leven. 

14 Gij, die gemerkt zijt om deze zending te vervullen en die de kennis en de zekerheid hebt tot Mijn 

volk te behoren - verheugt u in deze openbaring, maar wanhoopt niet in het aangezicht van de 

naderende strijd; want waarlijk, Ik zeg u, de soldaten die voor de waarheid moeten strijden, mogen geen 

vrees gevoelen voor de vijanden die de mensheid tegenover hen stelt. 

15 Allen die in hun geest het verlangen voelen naar vergeestelijking, naar vrijheid, en ernaar 

verlangen zich tot Mij te verheffen op de weg van liefde, barmhartigheid en gerechtigheid, Ik verklaar dat 

jullie tot Mijn volk behoren en dat jullie de soldaten van de waarheid zullen zijn. Maar om dit te bereiken 

moet gij waken en bidden, en strijden tegen uw zwakheden, opdat het getuigenis dat gij geeft van Mijn 

leer waar moge zijn. 

16 Ik zeg u ook dat ieder die het verlangen heeft bij Mijn volk te behoren, door hen zal worden 

verwelkomd en bemind, als hij door zijn denken en werken getuigt dat het ideaal van de liefde het licht is 

dat zijn levensweg verlicht. 

17 Opdat gij Mijn leer beter zult begrijpen, luistert naar Mijn  

Parabel: 

18 Twee zwervers liepen langzaam door een uitgestrekte woestijn, hun voeten deden pijn van het 

hete zand. Zij liepen naar een stad in de verte, en alleen de hoop hun bestemming te bereiken deed hen 

opleven op hun zware tocht, want het brood en het water raakten langzamerhand op. De jongste van de 

twee begon moe te worden en vroeg zijn metgezel om de reis alleen voort te zetten, omdat zijn kracht 

hem ontbrak. 

19 De oude zwerver trachtte de jongeling nieuwe moed in te spreken door hem te zeggen, dat zij 

misschien spoedig een oase zouden vinden, waar zij hun verloren krachten zouden kunnen herwinnen, 

maar deze laatste vatte geen moed. De oudste was niet van plan hem in die eenzaamheid achter te 

laten, en hoewel hij ook moe was, laadde hij de vermoeide metgezel op zijn rug en vervolgde de tocht 

met moeite. 

20 Nadat de jongeling tot rust was gekomen en had nagedacht over de last die hij veroorzaakte voor 

degene die hem op zijn schouders droeg, maakte hij zich los van diens nek, nam hem bij de hand en zo 

vervolgden zij hun weg. 

21 Een immens geloof bezielde het hart van de oude zwerver en gaf hem kracht om zijn 

vermoeidheid te overwinnen. - Zoals hij had voorzien, verscheen de oase aan de horizon, in de schaduw 

waarvan hen de koelte van een bron wachtte. Eindelijk bereikten zij het en dronken van dat herstellende 

water tot zij er genoeg van hadden gedronken. Zij vielen in een rustgevende slaap, en toen zij 

ontwaakten voelden zij dat de vermoeidheid verdwenen was, en dat zij geen honger of dorst meer 

hadden; zij voelden vrede in hun hart en de kracht om de stad te bereiken die zij zochten. Ze wilden die 

plek niet echt verlaten, maar de reis moest doorgaan. Zij vulden hun vaten met dat kristalheldere en 

zuivere water en hervatten hun reis. 

22 De oude zwerver, die de jonge had gesteund, zei: "Wij zullen van het water dat wij bij ons hebben 

slechts met mate nemen; het is mogelijk dat wij onderweg pelgrims tegenkomen die, overmand door 

uitputting, sterven van dorst of ziek zijn, en het zal nodig zijn hun datgene aan te bieden wat wij bij ons 

hebben." De jongeman protesteerde en zei, dat het niet verstandig zou zijn, iets af te staan, dat 

misschien niet eens voldoende voor hen zou zijn; dat zij het in dat geval zouden kunnen verkopen voor 

de prijs, die zij wilden, daar het hun zoveel moeite had gekost, dat kostbare element te verkrijgen. 
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23 De oude man was niet tevreden met dit antwoord en antwoordde hem dat, als zij rust wilden, zij 

het water met de behoeftigen zouden moeten delen. 

24 Nors zei de jongeman dat hij het water van zijn schip liever alleen dronk dan het te delen met wie 

zij onderweg zouden kunnen tegenkomen. - — 

25 Opnieuw werd het voorgevoel van de oude man bewaarheid, want zij zagen voor zich een 

karavaan van mannen, vrouwen en kinderen, verdwaald in de woestijn, op het punt om te vergaan. De 

goede oude man naderde haastig de mensen aan wie hij te drinken gaf. - De vermoeiden voelden zich 

onmiddellijk gesterkt, de zieken openden hun ogen om die reiziger te danken, en de kinderen hielden op 

te huilen van dorst. De karavaan stond op en vervolgde zijn weg. 

26 Vrede was er in het hart van de edele zwerver, terwijl de ander, toen hij zag dat zijn schip leeg 

was, angstig tegen de metgezel zei dat zij moesten omkeren en de bron moesten zoeken om het water 

dat zij hadden verbruikt te vervangen. 

27 "We moeten niet teruggaan," zei de goede zwerver, "als we vertrouwen hebben, zullen we 

verderop nieuwe oases vinden." Maar de jongeling twijfelde, was bang, en verkoos ter plaatse afscheid 

van zijn metgezel te nemen, om terug te gaan op zoek naar de bron. Zij, die strijdmakkers waren 

geweest, gingen uit elkaar. Terwijl de een voortging op het pad, vol vertrouwen in zijn doel, rende de 

ander, denkend dat hij in de woestijn zou kunnen sterven, naar de bron met de obsessie van de dood in 

zijn hart. Eindelijk bereikte hij het, hijgend en uitgeput. Maar voldaan dronk hij zijn buik vol, vergat de 

metgezel die hij alleen had gelaten en ook de stad die hij had afgezworen, en nam zich voor voortaan in 

de woestijn te leven. 

28 Het duurde niet lang of een karavaan van vermoeide en dorstige mannen en vrouwen kwam 

voorbij. Zij kwamen gretig dichterbij om van het water van die bron te drinken. Maar plotseling zagen zij 

een man verschijnen die hun verbood te drinken en te rusten tenzij zij hem die voordelen betaalden. Het 

was de jonge zwerver die de oase had veroverd en zich heer van de woestijn had gemaakt. 

29 Die mensen luisterden bedroefd naar hem, want zij waren arm en konden die kostbare schat niet 

kopen die hun dorst zou lessen. Tenslotte namen zij afscheid van het weinige dat zij bij zich hadden, 

kochten een beetje water om hun wanhopige dorst te lessen en gingen op weg. 

30 Weldra veranderde die man van heer in koning, want het waren niet altijd de armen die daar 

langskwamen; er waren ook machtige mannen die een fortuin konden geven voor een glas water. 

31 Deze man herinnerde zich de stad achter de woestijn niet meer en nog minder de broederlijke 

metgezel die hem op zijn schouders had gedragen en hem had behoed voor de ondergang in die 

woestenij. 

32 Op zekere dag zag hij een karavaan veilig op weg naar de grote stad, maar hij was stomverbaasd 

toen hij zag dat die mannen, vrouwen en kinderen met kracht en vreugde naar buiten marcheerden, 

terwijl zij een loflied zongen. De man begreep niet wat hij zag, en zijn verbazing werd nog groter toen hij 

zag dat aan het hoofd van de karavaan degene marcheerde die zijn reisgenoot was geweest. 

33 De karavaan stopte voor de oase, terwijl de twee mannen tegenover elkaar stonden en elkaar 

verbaasd aankeken. Eindelijk vroeg hij, die in de oase woonde, aan hem, die zijn metgezel was geweest: 

"Zeg mij, hoe is het mogelijk, dat er menschen zijn, die deze woestijn doorkruisen zonder dorst of 

vermoeidheid te gevoelen?" Hij deed dit omdat hij in zichzelf dacht aan wat er van hem zou worden op 

de dag dat niemand hem om water of onderdak zou komen vragen. 

34 De goede reiziger zei tot zijn metgezel: "Ik heb de Grote Stad bereikt, maar niet alleen; onderweg 

ontmoette ik zieken, dorstigen, verdwaalden en uitgeputten, en aan allen gaf ik nieuwe moed met het 

geloof dat mij bezielt, en zo kwamen wij van oase tot oase op zekere dag aan de poorten van de Grote 

Stad. Daar werd ik opgeroepen voor de Heer van dat rijk, die, toen hij zag dat ik de woestijn kende en 

medelijden had met de reizigers, mij opdroeg terug te keren om gids en raadgever te zijn voor de 

reizigers bij de droevige doortocht; en hier zie je mij nu een andere karavaan leiden die ik naar de Grote 

Stad moet brengen. - En jij? Wat doe jij hier?" vroeg hij aan degene die in de oase was achtergebleven. - 

De laatste zweeg, beschaamd. Toen zei de goede reiziger tot hem: "Ik weet dat jij je deze oase hebt 
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toegeëigend, dat je haar water verkoopt en geld vraagt voor de schaduw. Deze goederen behoren u niet 

toe, zij zijn door een goddelijke macht in de woestijn geplaatst voor het gebruik van hem die ze nodig 

heeft. Zie je die mensenmassa's? Zij hebben geen behoefte aan een oase, want zij voelen geen dorst en 

worden niet moe. Het is genoeg dat ik hun de boodschap geef die de Heer van de Grote Stad hun door 

mijn bemiddeling zendt, en zij gaan op weg en vinden bij elke stap nieuwe kracht, dankzij het hoge doel 

dat zij hebben: dat Koninkrijk te bereiken. 

35 Laat de bron voor de dorstigen, opdat zij er rust in vinden, en lest hun dorst aan hen die de 

ontberingen van de woestijn lijden. Uw trots en egoïsme hebben u verblind; maar wat heeft het u 

gebaat, meester van deze kleine oase te zijn, wanneer gij in deze woestenij leeft en u de gelegenheid 

hebt ontnomen, de Groote Stad te kennen, die wij samen zochten? Ben je dat verheven doel al vergeten 

dat we gemeen hadden?" 

(22) Toen die man in stilte had geluisterd naar hem die een trouwe en onbaatzuchtige metgezel was 
geweest, barstte hij in tranen uit omdat hij wroeging voelde over zijn dwalingen. Hij scheurde zijn valse 
feestkleren van zich af en zocht het beginpunt, waar de woestijn begon, om het pad te volgen dat hem 
naar de Grote Stad zou brengen. Maar nu ging hij zijn weg verlicht door een nieuw licht, dat van geloof 
en liefde voor zijn medemensen.  

(einde van de gelijkenis) 
 
36 Ik ben de Heer van de grote stad, en Elia is de Oude van mijn gelijkenis. Hij is "de stem van hem 

die roept in de woestijn", Hij is het die zich opnieuw aan u bekend maakt in vervulling van de openbaring 

die Ik u gaf bij de verheerlijking op de berg Tabor. 

37 Hij is het die jullie in het Derde Tijdperk zal leiden naar de Grote Stad waar Ik op jullie wacht om 

jullie de eeuwige beloning van Mijn liefde te geven. 

38 Volg Elia, o geliefd volk, en alles zal worden veranderd in uw leven, in uw aanbidding van God en 

in uw idealen; alles zal worden omgevormd. 

39 Geloofde u dat uw onvolmaakte godsdienst voor altijd zou duren? - Neen, Mijn discipelen, 

morgen, wanneer uw geest de Grote Stad aan de horizon ziet, zal hij zeggen, zoals zijn Heer: "Mijn Rijk is 

niet van deze wereld". 

Mijn vrede zij met u! 



 

 

Bijlage - Aantekeningen 
Noot 1 

In de loop van de leer vinden wij dikwijls de uitdrukking "broeders". Dit heeft niet alleen betrekking op 

de mannelijke vertegenwoordigers van de grote menselijke familie, maar ook op de vrouwelijke. Het 

woord "broeder" staat eenvoudig voor "naaste" - van beide geslachten - en duidt tegelijk op de relatie 

die mensen met elkaar behoren te hebben: Broederschap. Jezus zegt dit duidelijk in zijn woord " . . . 

want één is uw meester, Christus, maar gij zijt allen broeders" (Matth. 23,8). 

Noot 2 

In de loop van deze verkondigingen komen wij steeds weer het woord "verzoening" tegen; deze term 

loopt als een rode draad door het gehele werk. De kritische lezer kan zich afvragen: verzoening - waarom 

en waarvoor? 

God heeft Zijn wet aan de mensheid gegeven, ze telkens weer uitgelegd door Zijn boodschappers, en 

door Zijn stem in ons geweten herinnert Hij ons er voortdurend aan. Het naleven van de wet moet ons 

vrede, geluk, gezondheid, werk en brood brengen in ons aardse leven. De overtredingen van de 

Goddelijke Wet daarentegen brengen automatisch zware gevolgen met zich mee. En er is geen mens op 

aarde die niet gezondigd heeft, dat wil zeggen, die Gods wet niet heeft overtreden. Daarom zien wij 

sommigen lichamelijk en geestelijk lijden omdat zij de wijze goddelijke wetten op hun levenspad 

veronachtzaamden. De anderen drinken dezelfde bittere beker leeg die zij hun medemensen te drinken 

gaven. Want het kwaad dat wij iemand aandoen of willen aandoen, komt vroeg of laat in versterkte vorm 

op ons terug, omdat wij ook de voortdurende gevolgen van ons gedrag moeten ondergaan, wat de 

dichter Friedrich Schiller karakteriseerde met de woorden: "Dat is de vloek van de slechte daad, dat zij 

voortdurende slechtheid moet voortbrengen". 

Het is de onveranderlijke wet van Gods volmaakte rechtvaardigheid om te oogsten wat men heeft 

gezaaid, hetzij goed of kwaad. Dit wordt uitgedrukt in de fundamentele bijbelse woorden: "Wat een 

mens zaait, dat zal hij oogsten." De christelijke theologie heeft aan deze fundamentele, geestelijke wet 

van Gods ontwikkeling en opvoeding, die overeenkomt met de wet van oorzaak en gevolg, niet het 

belang toegekend dat zij verdient, en heeft haar uit het bewustzijn van de meeste christenen verdrongen 

door een onvolledige, eenzijdige interpretatie van de offerdood van Jezus. En de mensen die zich door 

eigen ervaring bewust zijn geworden van deze waarheid in haar vaak zeer harde werkelijkheid, kunnen 

dit vaak niet rijmen met het idee van een liefhebbende God en Vader. 

Als gezegd is dat de overtredingen van de Goddelijke Wet automatisch ernstige gevolgen met zich 

meebrengen, dan moet ook gezegd worden dat deze ernstige gevolgen - of beproevingen - Gods liefde in 

zich dragen, omdat zij het eeuwige heil van de mens dienen. Want door het lijden begint de mens dieper 

over zichzelf en zijn leven na te denken. Soms kan hij de betekenis van een bezoek niet onderscheiden 

omdat er een mysterie in het verleden van zijn geest is dat hij niet kan ontrafelen. In vele gevallen echter 

laat de Hemelse Vader de mens de oorzaak van zijn beproeving begrijpen. Als hij zich overgeeft aan Gods 

wil, berouw voelt en God om vergeving vraagt, schenkt Gods liefde die ook. De mens moet echter 

begrijpen dat dit niet alle pijn en ontberingen in één klap wegneemt. Want de rechtvaardigheid van God 

kan hem de gevolgen van zijn overtredingen niet besparen. Maar zijn vergeving bemoedigt hem, troost 

hem, geeft hem hoop en sterkt hem, zodat hij de beproeving gemakkelijker kan dragen. Als hij het 

verdraagt met geduld en vertrouwen in God, is hij op weg naar de verzoening van zijn schuld. Op deze 

wijze wordt pijn een grote leraar in zijn leven, en hoe meer hij innerlijk wordt omgevormd en zijn leven 

vormt naar de wil van God, des te lichter wordt op den duur zijn last van boetedoening voor schuld uit 

het verleden, en des te eerder wordt hij er van bevrijd. Onze persoonlijke beproevingen zijn ingebed in 

de wereldwijde bezoekingen die over ons zijn gekomen en in toenemende mate over ons zullen komen. 

Zowel in de persoonlijke als in de algemene sfeer is het tijd voor het oordeel. Waar en hoe de golf van 

het oordeel ons ook zal treffen - hetzij in verband met de wereldwijde bezoekingen, hetzij in persoonlijke 

beproevingen - het voornaamste is dat wij innerlijk voorbereid zijn. Wij moeten niet wachten tot de dood 
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tot ons komt, maar ons leven zo spoedig mogelijk laten leiden door de Goddelijke geboden en het licht in 

ons geweten, opdat onze geest de verzoening van zijn schendingen van de Goddelijke wet hier op aarde 

kan voltooien en - vrij van de last van onvolkomenheden - het eeuwige koninkrijk kan binnengaan. 

Anders zal hij, gebukt onder zijn fouten en overtredingen, in het hiernamaals een zware weg te gaan 
hebben. 

Noot 3 

"Na 1950" is een tijdsaanduiding die openstaat naar de toekomst zonder beperking, en die de hele 

tweede helft van de eeuw duurt. - Bovendien bleken goddelijke tekenen en beproevingen meestal 

beperkt te zijn in tijd en plaats, omdat God niet de vernietiging maar de verbetering en redding van de 

mensheid wil bewerkstelligen. Wereldwijde rampen worden daarom door God slechts als laatste 

redmiddel toegestaan om de geestelijke vernieuwing van de 

Mensheid te bereiken. (Cf. U 9, 79-82 en U 11, 77-78) 
Noot 4 
In de huidige Duitse uitgave zijn de verzen 14-23 niet opgenomen, omdat zij een herhaling zijn van 

Instructie 9, verzen 25-34. - Het samenstellen van de leer geschiedde op losse vellen, en het gebeurde 
dat een los vel tweemaal werd afgedrukt. In de tweede Spaanse editie van 1966 werden de genoemde 
verzen echter opnieuw opgenomen om de opeenvolgende nummering niet te onderbreken. 

Noot 5 
Op het eerste gezicht kan het oordeel onrechtvaardig en hard lijken; maar als wij dieper nadenken, 

ontdekken wij dat de rechtvaardigheid van God, hoe hard die ons op het eerste gezicht ook lijkt, een 

liefdevolle onderwijzing en opvoeding in zich draagt. 

De Farizeeën in de tijd van Jezus waren een partij binnen het Jodendom die zich strikt hield aan de 

letterlijke naleving van de wet en vooral aan de talloze voorschriften, gebruiken en riten die van de wet 

waren afgeleid. In deze toewijding aan de wet was hun aanbidding van God uitgeput. Jezus verwierp 

deze onjuiste opvatting door Zijn woorden en daden. In de tegenwoordige tijd zegt Christus ons ook dat 

de uiterlijke eredienst met zijn kerkelijke ceremoniën en gebruiken voor Hem nutteloos is. Zij die zich 

dienaren van God noemen, zijn vergeten dat God Geest is en dat alleen het geestelijke Hem bereikt; 

daarom moet het in de eerste plaats zijn: Het bevorderen van de geest als de vonk van de goddelijke 

Geest in ons, het vergeestelijken en verbinden met God van geest tot geest. Zij zijn niet in staat geweest 

voor zichzelf de deur naar de geestelijke wereld te openen, en hebben daarom aan degenen die aan hen 

waren toevertrouwd niet het primaat van de geest en de noodzaak van vergeestelijking verkondigd. 

Enkele Christus-woorden uit de huidige leer zullen dienen voor verdere uitleg: U 3, 89-90; U 15, 48-

53; U 18, 2-5 + 12; U 22, 33 + 62; U 24, 46-48; U 25, 38-40; U 27, 35. 
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Deze boodschap is voor alle volkeren. 
Aan de gehele mensheid zal ik door bemiddeling van mijn volk een boek zenden dat de essentie van 

mijn woord en het getuigenis van de werken die ik onder u heb verricht, bevat. Het is mijn wil dat die 

bladzijden de hele essentie en waarheid bevatten van mijn Evangelie en mijn woord door de drie eeuwen 

heen. 

Lees dit boek, neem mijn woord als het Brood van het Eeuwige Leven, en je zult alles begrijpen wat 

obscuur en mysterieus is gebleven tot nu toe, wanneer je rechtstreeks van geest tot geest met mijn 

Goddelijkheid communiceert. Deze leer is als een nieuwe dag die voor de mensheid aanbreekt en die 

haar zal verlichten tot een groot ontwaken. 

Dit is de Derde Tijd, de tijd waarin jullie zullen leren mijn Evangelie te begrijpen, in praktijk te brengen 

en te leven. In de eerste tijd vestigde Ik Mij op een berg en zond u van daar mijn wet, in steen gehouwen. 

In de tweede tijd daalde ik af naar de vallei om onder jullie te wonen. In de Derde Tijd maak Ik jullie 

harten tot mijn woning, zodat Ik Mijzelf kenbaar kan maken en tot jullie kan spreken vanuit je diepste 

binnenste. Wanneer de mensheid de waarheid van deze Leer, haar rechtvaardigheid en haar oneindige 

wijsheid erkent, zal zij haar hart bevrijden van alle vooroordeel en vrees. Mijn wet maakt geen slaven. 

Mijn wet bevrijdt. 

Niet slechts eenmaal, maar vele malen en op verschillende wijzen heb Ik mijn discipelen mijn 

wederkomst aangewezen en beloofd Ik heb hun de tekenen voorspeld die mijn komst zouden 

aankondigen: Tekenen in de natuur, gebeurtenissen in de mensheid, wereldoorlogen, zonde op haar 

hoogste niveau van ontwikkeling. Maar opdat de wereld zich niet zou bedriegen door mij weer als mens 

te verwachten, liet ik hun weten dat Christus zou komen op de wolken, het symbool van gene zijde, 

vanwaar mijn straal uitgaat, dat wil zeggen in de geest. Deze belofte is nagekomen. Mijn Woord is niet 

gekomen om gereïncarneerd te worden in het vlees. Die leertijd is voorbij. Ik heb geen lichaam nodig om 

onder jullie te wonen. Niettemin, je hebt mij in alle volheid als Meester, als Rechter, als Geneesheer. 

De huidige tijd is een scharnierpunt in het leven van de mensheid. Je ziet een enorme strijd in alle 

elementen en krachten. Het is het einde van een fase in de menselijke evolutie. 

De gebeurtenissen die dagelijks de volkeren van de aarde door elkaar schudden zijn 

oordeelsstemmen die u oproepen tot bekering, tot gebed, tot vernieuwing en zuivering, maar deze tijd 

van beproeving zal worden verlengd totdat de halsstarrigheid en de geest van tegenspraak van de 

mensen buigen, totdat zij hun hoogmoed en hun onbeschaamdheid laten varen. De mensheid wordt nog 

een korte tijd gegund om haar daden te onderzoeken, zodat zij de Goddelijke Rechter kan antwoorden 

wanneer deze haar ter verantwoording roept. Het einde van een tijdperk en het begin van een nieuw 

tijdperk hebben de crisis en chaos veroorzaakt waaronder jullie nu lijden. Voor allen nadert een tijd van 

grote verdrukking, want macht, noch geld, noch kennis zullen helpen om de ernst van de Goddelijke 

Gerechtigheid af te wenden. Alleen vergeestelijking zal de mensheid uit de chaos redden. U hoeft niet op 

een andere oplossing te hopen. Als je je goed voorbereidt, zal de wereld een nieuwe wending nemen. 

Dan zal de oorlogsdreiging worden afgewend, en zal er vrede komen. Oh, geliefde mensheid, als je maar 

goede wil had. Eén gebed, één gedachte, één woord zou volstaan om mensen, volkeren en naties met 

elkaar te verzoenen. De mensen zijn nog kinderen, maar de grote beproeving die voor de deur staat, zal 

hen in korte tijd zoveel doen beleven, dat zij snel van deze kindertijd zullen overgaan in de 

volwassenheid. 

Deze stem die tot je roept is de stem van de Goddelijke Meester. Dit woord is van Hem die alle dingen 

geschapen heeft. De essentie van dit werk zal de hoeksteen worden waarop in de toekomst alle 

bestellingen zullen rusten. Hij die de macht heeft alle dingen te doen, zal uw hart van steen veranderen 

in een heiligdom van liefde en verheffing, en zal licht ontsteken waar er alleen duisternis was. 
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