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woorden van de Heer  
 

…. "Ik wil dat je, in vervulling van mijn 
profetieën, boekdelen samenstelt met dit 

woord dat ik je heb gegeven, en dat je er later 
uittreksels en interpretaties van maakt en ze 

onder de aandacht brengt van je 
 

 
... "Met dit boek, dat de mensheid eindelijk zal 

erkennen als het Derde Testament, moet je 
mijn zaak verdedigen. De mensheid kent 

alleen de wet van de "Eerste Tijden" en wat er 
in het Eerste en Tweede Testament staat. 

Maar de Derde zal nu verenigen en 
rechtzetten wat de mensheid heeft veranderd 
bij gebrek aan bewapening en begrip." (U 348, 

26) 
 

..."Deze stem die je roept is de stem van de 
Goddelijke Meester. Dit woord is van degene 
die alles heeft gecreëerd. De essentie van dit 
werk zal de hoeksteen worden waarop alle 

opdrachten in de toekomst zullen rusten. Hij 
die de kracht heeft om alles te doen, zal jullie 
harten van steen veranderen in een heiligdom 

van liefde en verheffing en zal het licht 
opsteken waar er alleen maar duisternis was. 

 
U verwijst in combinatie met een getal naar 
citaten in de 12 delen van het "Boek van het 

ware leven". 
 

Wanneer de Heer in zijn toespraken en preken 
herhaaldelijk spreekt over "het Boek" of "Mijn 

Boek", verwijst Hij niet naar een materieel 
boek als dit, maar naar het geheel van Zijn 

leerstellingen en instructies in dit Derde 
Tijdperk dat Hij de mensheid in Mexico heeft 
gebracht sinds Zijn eerste openbaring in 1884 
tot 1950. In dit zogenaamde "Boek" bracht Hij 

ons zijn "Derde Testament", zoals Hij ons 
herhaaldelijk en expliciet bevestigt. Zie ook in 

hoofdstuk 63, verzen 82 en 83 in dit boek. 
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HET DERDE 
TESTAMENT 

 

I. De Tweede Komst van 
Christus - Derde Tijd van de 

Openbaring  
    

Hoofdstuk 1 - Wachten op de 
wederkomst van Christus  
 
Inleidende blik op het heilsproces 
1 In het begin van de tijd ontbrak het de 
wereld aan liefde. De eerste mensen voelden 
en begrepen die Goddelijke Kracht - die 
essentie van de Geest, de bron van de hele 
schepping - verre van. 
2 Zij hadden geloof in God, maar zij gaven 
Hem alleen macht en gerechtigheid. De 
mensen geloofden dat ze de Goddelijke taal 
begrepen door de elementen van de natuur; 
daarom dachten ze, toen ze het zacht en 
vreedzaam zagen, dat de Heer in 
overeenstemming was met de werken van de 
mensen; maar toen de krachten van de natuur 
werden losgelaten, dachten ze de toorn van 
God die zich in deze vorm manifesteerde erin 
te zien. 
3 In de harten van de mensen was het idee 
gevormd van een vreselijke God, die boosheid 
en het gevoel van wraak in hem had. Toen ze 
dachten dat ze God hadden beledigd, 
brachten ze daarom brandoffers en offers aan 
Hem in de hoop Hem te verzoenen. 
4 Ik zeg u, dat deze offers niet door de liefde 
tot God zijn ingegeven; het was de vrees voor 
de goddelijke gerechtigheid, de vrees voor de 
straf, die de eerste volken ertoe bracht om 
hun Heer eer te bewijzen. 
5 De Goddelijke Geest noemden ze gewoon 
God, maar nooit Vader of Meester. 
6 Het waren de patriarchen en de eerste 
profeten die de mens begonnen te doen 
inzien dat God gerechtigheid was - ja, maar 
volmaakte gerechtigheid, dat hij in de eerste 

plaats een Vader was, en als een Vader al zijn 
schepselen liefhad. 
7 Stap voor stap dwaalde de mensheid 
langzaam af op het pad van haar spirituele 
ontwikkeling, zette haar bedevaart voort, ging 
van de ene naar de andere leeftijd, leerde iets 
meer van het Goddelijke Mysterie door de 
openbaringen die God te allen tijde aan zijn 
kinderen gaf. 
8 Toch had de mens geen volledige kennis van 
de liefde van God, omdat hij God niet echt lief 
had als een Vader, noch was hij in staat om in 
zijn hart de liefde te voelen die zijn Heer hem 
altijd heeft gegeven. 
9 Het was noodzakelijk voor de volmaakte 
liefde om mens te worden, om het "Woord" te 
incarneren en een lichaam aan te raken en 
zichtbaar te maken voor de mensen, zodat zij 
eindelijk zouden weten hoeveel en op welke 
manier God van hen hield. 
10 Ze hebben niet allemaal de aanwezigheid 
van de Vader in Jezus gezien. Hoe konden ze 
hem ook herkennen, omdat Jezus nederig, 
medelevend en liefdevol was, zelfs voor 
degenen die hem beledigden? Ze dachten dat 
God sterk en trots was op Zijn vijanden, 
veroordelend en verschrikkelijk voor degenen 
die Hem beledigden. 
11 Maar zoals velen dat woord verwierpen, zo 
velen geloofden hem, dat woord dat in het 
binnenste van het hart ging. Die manier om 
lijden en ongeneeslijke ziekten te genezen is 
alleen mogelijk met een streling, een blik van 
oneindig veel mededogen, met een woord van 
hoop. Dat de instructie van de Vader, die de 
belofte was van een nieuwe wereld, van een 
leven vol licht en gerechtigheid, niet meer uit 
vele harten kon worden gewist, die begrepen 
dat die goddelijke mens de waarheid van de 
Vader was, de Goddelijke Liefde van Hem die 
de mensen niet kenden en dus niet konden 
liefhebben. 
12 Het zaad van die hoogste waarheid werd 
voor altijd in het hart van de mensheid 
gezaaid. Christus was de zaaimachine en hij 
heeft nog steeds de neiging om zijn zaad te 
zaaien. Daarna zal hij zijn fruit binnenbrengen 
en zich er voor altijd in verheugen. Dan zal hij 
niet meer in zijn woorden zeggen: "Ik heb 
honger" of "Ik heb dorst", want eindelijk 
zullen zijn kinderen van hem houden, zoals hij 
ze sinds het begin heeft liefgehad. 
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13 Wie zegt u over Christus, discipelen? Zelf. 
14 Ik ben het, het "Woord" dat opnieuw tot u 
spreekt, de mensheid. herken Mij, twijfel niet 
aan Mijn Aanwezigheid vanwege de 
onopvallendheid waarmee Ik Mijzelf laat 
zien... met mij kan er geen trots zijn 
15 ken Mij door mijn manier van leven in de 
wereld op dat moment, vergeet niet dat ik net 
zo nederig stierf als ik was geboren en had 
geleefd (296, 4- 16) 
 
Hoop en verwachtingen 
16 Na mijn afscheid in de "Tweede Leeftijd" 
werd mijn terugkeer van generatie op 
generatie verwacht onder degenen die in mij 
geloofden. Van ouders op kinderen werd de 
Goddelijke Belofte doorgegeven en mijn 
Woord hield het verlangen in leven om mijn 
terugkeer te ervaren. 
17 Elk geslacht geloofde dat het de begaafde 
was, in de verwachting dat het woord van hun 
Heer in hen in vervulling zou gaan. 
18 En zo ging de tijd voorbij, en er gingen ook 
generaties voorbij, en mijn belofte werd meer 
en meer onderdrukt van de harten, en de 
mensen vergaten te kijken en te bidden. 
(356,4- 5) 
19 De wereld wordt op de proef gesteld, de 
naties voelen al het gewicht van mijn 
gerechtigheid op hen vallen, en mijn licht, 
mijn stem die u roept, laat zich voelen in de 
hele mensheid. 
20 Mensen voelen mijn aanwezigheid, ze 
nemen mijn Universele Straal waar die naar 
beneden valt en op hen rust. Zij verdenken Mij 
zonder dit Werk te kennen, zonder Mijn 
Woord te hebben gehoord, en zij verheffen 
hun ziel tot Mij om Mij te vragen: "Heer, in 
welke tijd leven wij? Deze kwellingen en lijden 
die de mensen hebben getroffen - wat 
betekenen ze, vader? Hoor je de klaagzang 
van deze wereld niet? Heb je niet gezegd dat 
je weer zou komen? Wanneer komt U dan, o 
Heer? En in elke geloofsgroep en 
geloofsgemeenschap ontstaat de geest van 
mijn kinderen, en zij zoeken mij, vragen mij, 
vragen mij en verwachten mij. (222,29) 
21 mensen vragen Mij en zeggen: "Heer, als U 
bestaat, waarom openbaart U zich dan niet 
onder ons, hoewel U op andere momenten 
naar onze aardse wereld bent neergedaald? 
waarom kom je vandaag niet? Is onze 

goddeloosheid nu zo groot dat ze U verhindert 
ons te helpen? Je hebt altijd gezocht naar de 
verlorenen, de "blinden", de "lepralijders" - nu 
is de wereld er vol van. Wakkeren we uw 
medeleven niet meer aan? 
22 "Jullie zeiden tegen jullie apostelen dat 
jullie terug zouden gaan naar het volk en dat 
jullie tekenen van jullie komst zouden geven, 
die wij nu geloven te zien. Waarom laat je ons 
je gezicht niet zien?" 
De openbaringen van Christus bij Zijn 
wederkomst in woord, in geestelijke vorm, die 
in 1866 in Mexico begon door de pionier Elia. 
23 Zie, zo wachten de mensen op Mij zonder 
het gevoel te hebben dat Ik onder hen ben. Ik 
ben voor hun ogen en zij zien Mij niet; Ik 
spreek tot hen en zij horen Mijn Stem niet; en 
als zij Mij eindelijk eens zien, verloochenen zij 
Mij; Ik ben in hun ogen en zij zien Mij niet; Ik 
ben in hun hart en zij horen Mijn Stem niet. 
Maar Ik blijf getuigen van Mij, en degenen die 
in Mij hopen zal Ik blijven verwachten. 
24 Maar voorwaar, de tekenen van mijn 
openbaring in die dagen waren groot, zelfs het 
bloed. 
van de mensen, die in de stroomversnellingen 
en het besproeien van de aarde zijn gestort, 
heeft de tijd van mijn aanwezigheid onder u 
als Heilige Geest aangegeven. (62,27 - 29) 
25 Niemand mag verbaasd zijn over mijn 
aanwezigheid. al door Jezus heb ik u gewezen 
op de gebeurtenissen die mijn manifestatie als 
Geest van de Waarheid zouden aankondigen 
Ik heb u ook gezegd dat mijn komst in de 
geest zou zijn, zodat niemand materiële 
manifestaties mag verwachten die nooit zullen 
komen. 
26 Beschouw het Joodse volk zoals zij nog 
steeds de Messias verwachten, zonder dat de 
Messias komt in de vorm die zij verwachten, 
omdat de Ware al bij hen was en zij Hem niet 
herkenden. 
27 mensen, willen jullie mijn nieuwe 
openbaring niet erkennen om Mij te blijven 
verwachten volgens jullie geloof en niet 
volgens wat Ik jullie beloofd heb? (99,2) 
28 Laat de wereld geen nieuwe Messias 
verwachten. Zoals Ik heb beloofd om terug te 
keren, heb Ik jullie ook laten weten dat mijn 
komst geestelijk zou zijn; maar de mensen 
hebben zich nooit kunnen voorbereiden om 
Mij te ontvangen. 
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29 Destijds twijfelde men eraan of God wel in 
Jezus verborgen kon zijn, die men nam om een 
man te zijn als ieder ander, en net zo arm als 
ieder ander. Maar later, met het oog op de 
machtige werken van Christus, kwamen de 
mensen tot de overtuiging dat in die persoon 
die geboren werd, opgroeide en stierf in de 
wereld, het "Woord" van God was. Maar in de 
huidige tijd zouden veel mensen alleen ja 
zeggen tegen mijn komst als ik als mens 
kwam, zoals in het tweede tijdperk. 
30 de bewijzen dat ik in de Geest kom en me 
zo aan de mensheid kenbaar maak, zullen 
ondanks de getuigenissen niet door iedereen 
erkend worden, want het materialisme zal in 
de ogen van sommigen als een donker 
verband zijn. 
31 Hoeveel mensen zouden Christus weer 
willen zien lijden in de wereld, en een wonder 
van hem ontvangen, om geloof te hebben in 
zijn aanwezigheid of in zijn wezen? maar 
waarlijk, Ik zeg jullie, op deze aarde zal er geen 
kribbe meer zijn om Mij als mens geboren te 
zien worden, noch een andere Calvarieberg 
om Mij te zien sterven... Nu zullen allen die 
opstaan in het ware leven Mij geboren voelen 
in hun hart, net zoals allen die volharden in de 
zonde Mij zullen voelen sterven in hun hart. 
(88,27- 29) 
32 Zie hoeveel mensen op dit moment de 
geschriften uit het verleden bestuderen, 
nadenken over de profeten en proberen de 
beloften te begrijpen die Christus heeft 
gedaan over zijn wedergeboorte. 
33 Hoor hoe zij zeggen: "De Meester is nabij" - 
"De Heer is al hier", of: "Hij zal spoedig 
komen", en voeg daaraan toe: "De tekenen 
van zijn terugkeer zijn duidelijk en voor de 
hand liggend. 
34 Sommigen zoeken en roepen mij, anderen 
voelen mijn aanwezigheid, weer anderen 
voelen mijn komst in de geest. 
35 Ah, als die dorst naar kennis al in alles was, 
als iedereen dat verlangen naar kennis van de 
hoogste waarheid had! (239,68 - 71) 
36 Zie hoe mensen in alle 
kerkgenootschappen en sekten de tijd, het 
leven en de gebeurtenissen doorzoeken in de 
hoop de tekenen te ontdekken die mijn komst 
aankondigen. het zijn onwetende mensen die 
niet weten dat ik mijzelf al een hele tijd 

aankondig en dat dit soort aankondigingen 
binnenkort zullen eindigen 
37 maar ik zeg u ook dit, dat velen van hen die 
met zoveel verlangen op mij wachten, mij niet 
zouden herkennen als ze getuige waren van 
de manier waarop ik mij manifesteer, maar 
dat ze mij liever botweg zouden afwijzen. 
38 Alleen de getuigenissen zullen tot hen 
komen, en door hen zullen zij nog geloof 
hebben dat ik onder mijn kinderen ben 
geweest. 
39 Ook jullie hebben met ongeduld op Mij 
gewacht; maar Ik wist dat jullie Mij zouden 
herkennen en onder mijn werkers zouden zijn 
in deze tijd. (255,2 - 4) 
 
Bijbelse beloften 
40 In Mijn openbaring door Jezus kondigde Ik 
u de komst van de Heilige Geest aan, en de 
mensen geloofden dat het een Godheid was 
die, door hen niet herkend, in God was, zich 
niet realiserend dat toen Ik over de Heilige 
Geest sprak, Ik tot u sprak over de enige God 
die de tijd voorbereidde dat Hij zich aan de 
mensen bekend zou maken door het menselijk 
intellect. (8,4) 
41 Waarom zou iemand verbaasd zijn over 
mijn nieuwe openbaringen? Voorwaar, ik zeg 
je, de patriarchen van weleer hadden al 
geweten van de komst van dit tijdperk, de 
zieners van andere tijdperken hadden het 
gezien en de profeten kondigden het aan... 
Het was een Goddelijke Belofte die aan de 
mensen was gegeven lang voordat ik in Jezus 
werd geboren. 
42 Toen Ik aankondigde dat Ik naar Mijn 
discipelen kwam en hen vertelde hoe Ik 
Mijzelf aan de mensen bekend zou maken, 
was er al veel tijd verstreken sinds de belofte 
aan jullie was gedaan. 
43 Nu heb je voor je ogen het verloop van die 
tijden; hier komen die profetieën uit. Wie kan 
hier verbaasd over zijn? Alleen degenen die in 
de duisternis hebben geslapen of die de 
beloftes die ik hen heb gedaan, hebben 
gewist. (12,97 - 99) 
De term "duisternis" heeft hier en elders de 
betekenis van "gebrek aan kennis", 
"onwetendheid", terwijl "licht" in de 
tegenovergestelde zin wordt gebruikt als 
symbool voor "kennis", "verlichting".  
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44 wetende dat u zich weinig zou verdiepen in 
Mijn leer en de fouten voorzag die u zou 
maken bij het interpreteren van Mijn 
openbaringen, kondigde Ik Mijn terugkeer aan 
door u te zeggen dat Ik u de Geest van de 
Waarheid zou sturen om vele geheimen te 
verlichten en u uit te leggen wat u niet 
begrijpt. 
45 want in de kern van mijn profetische 
Woord kondigde ik u aan dat ik deze keer niet 
onder de bliksem en de donder zou komen 
zoals in de Sinaï, noch mens zou worden en 
mijn liefde en mijn woorden zou 
vermenselijken zoals in het "Tweede 
Tijdperk", maar dat ik tot uw geest zou komen 
in de straal van mijn wijsheid, uw geest zou 
verrassen met het licht van de inspiratie en de 
roeping aan de deuren van uw harten met een 
stem die uw geest zou begrijpen. Die 
voorspellingen en beloftes komen nu uit. 
46 het is voldoende om u een beetje voor te 
bereiden om mijn licht te zien en de 
aanwezigheid van mijn Geest te voelen - 
dezelfde die u aankondigde dat hij zou komen 
om u te onderwijzen en de waarheid te 
openbaren (108,22 - 23) 
47 Er zijn velen die, uit verlegenheid of gebrek 
aan ijver, de wet van Mozes niet hebben 
ontwikkeld en alleen maar gehoorzamen, 
zonder de komst van de Messias te erkennen, 
en anderen die, hoewel ze in Jezus geloven, 
toch niet de beloofde Troosterse Geest 
verwachtten. Nu ben ik voor de derde keer 
naar beneden gekomen en ze hadden me niet 
verwacht. 
48 De engelen hebben deze openbaringen 
aangekondigd, en hun roep heeft de zaal 
gevuld. Heb je ze herkend? Het is de 
geestenwereld die naar je toe is gekomen om 
getuige te zijn van mijn aanwezigheid. Alles 
wat geschreven is, zal gebeuren. De 
vernietiging die is losgelaten zal de arrogantie 
en ijdelheid van de mens verslaan en hij zal - 
na verootmoedigd te zijn geraakt - mij zoeken 
en mij Vader noemen. (179,38 - 39) 
49 dit is wat ik je in die dagen heb gezegd: 
"Wat ik je heb gezegd is niet alles wat ik je 
moet leren". zodat je alles kan ervaren, moet 
ik eerst weggaan en je de Geest van de 
Waarheid sturen om alles wat ik heb gezegd 
en gedaan uit te leggen... Ik beloof je de 
Trooster in tijden van beproeving." maar die 

Trooster, die Verklaarder, is Mezelf die 
terugkeert om je te verlichten en je te helpen 
om de vroegere leer te begrijpen en deze 
nieuwe die ik je nu breng (339,26) 
50 In wijsheid is de genezende balsem en de 
troost die je hart verlangt. dit is waarom ik u 
ooit de Geest van de waarheid als de Geest 
van de troost beloofde maar het is essentieel 
om geloof te hebben om niet te stoppen op de 
weg, noch om angst te voelen in het 
aangezicht van beproevingen. (263,10 - 11) 
 
Borden vervuld 
51 er zijn maar weinig mensen die de tekenen 
herkennen dat er een nieuw tijdperk is 
aangebroken en dat ik mij op dit moment 
geestelijk aan de mensheid openbaart In hun 
meerderheid wijden ze hun leven en 
inspanningen aan materiële vooruitgang en in 
deze meedogenloze en soms bloedige strijd 
om hun doelen te bereiken leven ze als blinde 
mannen, verliezen ze hun richting, weten ze 
niet meer waar ze naar streven, kunnen ze de 
heldere glans van de nieuwe dageraad niet 
zien, nemen ze de tekenen niet waar en zijn ze 
ver verwijderd van het verwerven van kennis 
van mijn openbaringen. 
52 deze mensheid heeft meer geloofd in de 
leer en de woorden van de mensen dan in de 
openbaringen die ik door de eeuwen heen heb 
gegeven Wacht u op de Vader in Zijn 
gerechtigheid om u nog grotere tekenen te 
zenden dan die u bij elke draai ziet, zodat u 
kunt voelen en geloven dat dit het moment is 
voor mijn manifestatie als Geest van de 
Waarheid? O gij van weinig geloof! Nu zullen 
jullie begrijpen, discipelen, waarom ik jullie af 
en toe vertel dat My Voice in de woestijn 
schreeuwt omdat er niemand is om het te 
horen en er echt op te letten... (93, 27 - 28) 
53 Opdat alle mensen op aarde de waarheid 
van deze boodschap zouden geloven, heb ik 
deze in de oudheid voorspelde tekenen over 
de hele wereld laten voelen - profetieën die 
over mijn terugkeer spraken. 
54Wherefore, wanneer deze Goede 
Boodschap de naties bereikt, zullen de 
mensen alles bestuderen en onderzoeken wat 
er tot hen is gesproken in deze tijden, en 
zullen met verbazing en vreugde ontdekken 
dat alles wat is aangekondigd en beloofd met 
betrekking tot mijn terugkeer getrouw is 
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vervuld, volgens de wil van Hem die maar één 
wil heeft, één woord en één wet. (251,49) 
55 in het "Tweede Tijdperk" kondigde Ik Mijn 
nieuwe openbaring aan mijn apostelen aan, 
en toen zij Mij vroegen welke tekenen die tijd 
zouden aankondigen, kondigde Ik hen één 
voor één aan, evenals de bewijzen die Ik hen 
zou geven. 
De heilsgeschiedenis is door Christus verdeeld 
in 3 grote periodes, leeftijden of "tijden", 
waarbij het "Tweede Tijdperk" dat is van Gods 
openbaring door Jezus en de tijd erna (voor 
meer details zie hoofdstuk 38).  
56 de voortekenen zijn verschenen tot de 
laatste; zij verkondigden dat dit de door Jezus 
voorspelde tijd is, en nu vraag ik u Als deze 
geestelijke manifestatie, waaraan ik u laat 
deelnemen, niet de waarheid zou zijn - 
waarom verscheen Christus dan niet (in de 
vorm die de gelovigen verwachtten), hoewel 
de tekenen wel kwamen? Of gelooft u dat de 
verleider ook macht heeft over de hele 
schepping en over de krachten van de natuur 
om u te misleiden? 
57 Ik heb je eens gewaarschuwd, opdat je niet 
zou bezwijken voor het bedrog van valse 
profeten, valse Christen en valse verlossers. 
maar vandaag vertel ik u dat de geïncarneerde 
geest door zijn ontwikkeling, zijn kennis en 
ervaring zo ontwaakt is, dat het niet 
gemakkelijk is om de duisternis als licht aan te 
bieden, hoeveel verblinding hij ook tot zijn 
beschikking heeft. 
58 daarom heb ik u gezegd, voordat u zich in 
blind vertrouwen aan deze weg overgeeft, 
controleer zoveel als u wilt erkennen dat dit 
woord voor iedereen is gegeven en dat ik 
nooit een deel ervan heb gereserveerd voor 
bepaalde mensen alleen Zie dat er geen 
boeken zijn in dit werk waarin ik probeer elk 
onderwijs voor u geheim te houden. 
59 maar Ik zei u ook in die "tweede keer" door 
de mond van mijn apostel Johannes: "als 
iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal 
Ik tot hem binnenkomen en de maaltijd met 
hem en hem met Mij delen;" Ik zal u ook in die 
"tweede keer" door de mond van mijn apostel 
Johannes zeggen Ook heb ik je de gelijkenis 
van de maagden geleerd, zodat je het in deze 
tijd ter harte zou nemen. (63,79 - 80) 
60 sinds de voortekenen en de visitaties zijn 
aangekomen, en ik niet in de synagoge of in 

enige kerk ben verschenen - vermoedt de 
wereld niet dat ik mij op een of andere plaats 
moet openbaren, omdat ik niet tegen mijn 
woord in kan gaan? (81,41) 
 

Hoofdstuk 2 - Het begin van het derde 
tijdperk  
 
De eerste aankondiging 
1 Dit is een gedenkdag: op een datum als 
vandaag wijdde ik mijn eerste stemmen in om 
via hen mijn nieuwe instructies en mijn 
nieuwe openbaringen aan te kondigen. De 
Geest van Elia scheen door Roque Rojas om je 
te herinneren aan de Weg die de Wet van God 
is. 
- De naam van deze eerste stemdrager wordt 
uitgesproken als "Roke Rochas". 
2 Het moment was plechtig, de geest van de 
aanwezigen beefde van angst en verrukking, 
zoals het hart van Israël beefde op de berg 
Sinaï toen de wet werd afgekondigd; zoals de 
discipelen beefden toen ze de transfiguratie 
van Jezus op de berg Tabor zagen, toen Mozes 
en Elia geestelijk aan de rechterkant en aan de 
linkerkant van de meester verschenen. 
3 Dat 1 september 1866 de geboorte van een 
nieuw tijdperk was, het begin van een nieuwe 
dag: het "Derde Tijdperk" dat voor de 
mensheid is aangebroken. 
4 Vanaf die tijd zijn vele profetieën en vele 
beloften die God de mensen al duizenden 
jaren lang heeft gedaan, onophoudelijk in 
vervulling gegaan. Ze zijn vervuld met jullie, 
jullie mannen en vrouwen die in deze tijd de 
wereld bewonen. Wie van jullie moet op 
aarde zijn geweest toen die profetieën 
werden uitgesproken en die beloften werden 
gedaan? Ik weet het alleen; maar het 
belangrijkste is dat u weet dat ik het u heb 
beloofd en dat ik het nu in vervulling laat 
gaan. 
5 Kent u die "wolk" waarop mijn discipelen Mij 
zagen opstijgen toen Ik Mij voor het laatst aan 
hen bekend maakte? want eerlijk gezegd staat 
er dat ik terug zou komen "in de wolken" en ik 
heb het volbracht Op 1 september 1866 kwam 
Mijn Geest op de symbolische wolk om u voor 
te bereiden op de nieuwe leer. Daarna, in 
1884, begon ik je mijn onderwijs te geven. 
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6 Ik ben niet als mens gekomen, maar 
geestelijk, beperkt in een lichtstraal, om het 
op een menselijke geest te laten rusten. dit is 
het middel dat Mijn Wil gekozen heeft om op 
dit moment tot u te spreken en Ik zal u de eer 
geven voor het geloof dat u in dit Woord 
heeft. 
7 Want het is niet Mozes die u door de 
woestijn naar het Beloofde Land leidt, noch 
Christus als mens, die u zijn woord van leven 
laat horen als een weg naar verlossing en 
vrijheid. Nu is het de menselijke stem van 
deze wezens die je oren bereikt en het is 
noodzakelijk om te spiritualiseren om de 
Goddelijke Essentie waarin ik aanwezig ben te 
ontdekken. Daarom zeg ik u dat het 
verdienstelijk is dat u in dit Woord gelooft, 
want het wordt gegeven door onvolmaakte 
wezens. (236,46 - 50) 
8 In 1866 werd de eerste kerk van 
spiritualisten, discipelen van dit werk, 
opgericht. Onder het licht van mijn Geest en 
onderwezen door Elia, begonnen die eerste 
discipelen de stralen te ontvangen van de 
boodschap die u nu, aan het einde ervan, in 
overvloed ontvangt. (255,10) 
 
Berichten en referenties over de hele wereld 
9 Elia, die als eerste moest komen om de weg 
van de Heer te bereiden, maakte zich in 1866 
voor het eerst bekend door het menselijk 
verstand. Gaat u niet een beetje tijd besteden 
aan het onderzoeken van de tekenen en 
gebeurtenissen die zich op alle gebieden 
hebben voorgedaan en die samenvielen met 
de tijd van die manifestatie? Opnieuw zullen 
het de geleerden zijn die de sterren 
bestuderen en die in de oudheid tovenaars 
werden genoemd, die zullen getuigen dat de 
hemel tekenen heeft gegeven die goddelijke 
roepingen zijn. (63,81) 
10 denk niet dat in dit punt van de aarde, 
waar dit woord wordt gehoord, de enige 
plaats waar ik mezelf met mijn kinderen plaats 
want echt, ik zeg je, mijn manifestatie in 
verschillende vormen is universeel... 
11 Elia, die zich onder u bekend heeft gemaakt 
als een voorloper van mijn woord door het 
menselijk verstand, kwam niet alleen naar dit 
land waar u woont. Hij ging van de ene plaats 
op aarde naar de andere en kondigde het 

Nieuwe Tijdperk en de komst van het 
koninkrijk der hemelen aan. 
12 Van alle kanten kwamen schreeuwen op, 
die mijn komst aan u aankondigden: de 
geschudde natuur bewoog de aarde, de 
wetenschap verwonderde zich over nieuwe 
openbaringen, de geestelijke wereld besprong 
de mensen, en toch bleef de mensheid doof 
voor die roepingen, de voorbodes van een 
nieuw tijdperk. 
- Deze uitdrukking verwijst naar de bewoners 
van de hoger gelegen gebieden, de lichte 
geesten van de geestenwereld van God. 
13 Een vloed van goddelijk licht viel neer om 
de mensen uit hun duisternis te halen. Maar 
deze - egoïstische en gematerialiseerde, verre 
van perfectionerend 
van de geest om te streven naar de morele 
verbetering van hun leven op aarde - 
gebruikte dat licht alleen om tronen en 
heerlijkheden, troost en genot voor het 
lichaam te creëren en, wanneer zij dat nodig 
achtten, ook wapens om het leven van hun 
medemensen te vernietigen. Hun ogen waren 
verblind door de intensiteit van mijn licht, en 
hun ijdelheid werd hun ondergang. Maar ik 
zeg je dat ze door dit licht de waarheid zullen 
vinden, de weg zullen ontdekken en zichzelf 
zullen redden. 
-- Dit betekent het tegenovergestelde van 
"vergeestelijkt", d.w.z. een leven en denken 
van de mens dat alleen betrekking heeft op 
het materiële en het fysieke. 
14 Zij die dit licht in hun geest hebben kunnen 
ontvangen en het als een goddelijke 
boodschap hebben aanvaard, laten hun 
geweten hun stappen leiden en dienen als 
leidraad voor hun werk. Want zij hadden het 
voorgevoel dat de Heer weer was gekomen en 
dat Hij bij het volk was. 
15 de vertegenwoordigers van de 
verschillende sekten en denominaties wilden 
Mij niet ontvangen; hun hart, hun waardigheid 
en hun valse grootheid verhinderden hen om 
Mij geestelijk te aanvaarden. Daarom zijn er 
over de hele aarde groepen, broederschappen 
en verenigingen gevormd van hen die de 
aanwezigheid van het Nieuwe Tijdperk voelen, 
die de eenzaamheid zoeken om te bidden en 
de ingevingen van de Heer te ontvangen. 
(37,76 - 81) 
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16 er zijn religieuze gemeenschappen die zich 
proberen voor te bereiden op mijn terugkeer, 
niet wetende dat ik al bezig ben met het 
afscheid. 
17 Ik riep iedereen en in waarheid mijn 
roeping en het gerucht dat Ik Mijzelf nu 
bekend maak aan de mensen, bereikte alle 
hoeken van de aarde, samen met 
getuigenissen en bewijzen die over Mij 
spreken: zondaars vernieuwd, ongelovigen 
bekeerd, 'dood' herrezen, de ongeneeslijk 
zieken genezen en de bezetenen die zich van 
hun kwaad bevrijdde 
18 maar ik heb veel doven ontmoet, anderen 
tevergeefs in hun aardse prestige, en nog 
anderen te bang om mijn manifestatie als 
Geest van de Waarheid bekend te maken. Ik 
ontving en onderwees allen die naar Mij toe 
kwamen en op Mijn Liefde vertrouwden. 
(239,17 - 19) 
19 uit andere landen zullen massa's mensen 
naar dit volk komen die u gretig zullen 
ondervragen over de geestelijke 
gebeurtenissen die u in deze tijden hebt 
meegemaakt en ook over de openbaringen en 
profetieën die ik u heb gegeven. 
20 Want in vele delen van de wereld zijn mijn 
berichten ontvangen, die zeggen dat mijn 
Goddelijke Straal naar een plaats in het 
Westen is gekomen om met de mensheid van 
deze tijd te spreken. 
21 Als de tijd gekomen is, zul je zien hoe ze uit 
andere volken en naties naar je toe zullen 
komen. dan zullen de mannen van de grote 
denominaties worden beïnvloed dat het niet 
zij zijn tot wie ik me wendde... (276,45) 
22 Hoe weinig geeft de wereld om mijn 
nieuwe manifestatie! hoe weinig zijn degenen 
die naar mij kijken en verwachten, en hoeveel 
zijn degenen die slapen! 
23 over degenen die in verwachting zijn, kan ik 
u vertellen dat niet iedereen de werkelijke 
vorm van mijn aanwezigheid in deze tijd 
vermoedt. Want terwijl sommigen, onder 
invloed van oude overtuigingen, denken dat ik 
als mens terugga naar de wereld, geloven 
anderen dat ik in een of andere vorm 
zichtbaar moet zijn voor elk menselijk oog, en 
zeer weinigen raden alleen maar de waarheid 
aan en vermoeden dat mijn komst geestelijk 
is. 

24 Terwijl sommigen zich afvragen welke vorm 
ik zal aannemen, op welk uur of welke dag ik 
op aarde zal verschijnen, en op welke plaats ik 
zal verschijnen, zeggen anderen, zonder te 
denken aan specifieke manifestaties of tijden, 
"De Meester is al onder ons, zijn licht, dat zijn 
Geest is, stroomt om ons heen". 
25 Als deze boodschap tot alle harten komt, 
zal het voor sommigen een moment van 
vreugde zijn, want daarin zullen al hun 
voorgevoelens en hun geloof worden 
bevestigd. Anderen daarentegen zullen mijn 
boodschap ontkennen, omdat ze die niet in 
overeenstemming zullen vinden met wat ze 
dachten dat er zou gebeuren en met de 
manier waarop die zou worden geopenbaard. 
(279,41 - 44) 
 
Het werk van Elia als de voorloper van de 
Heer... 
26 Ik liet Elia terugkeren in het "Derde 
Tijdperk" en als Meester had ik hem in dat 
"Tweede Tijdperk" aangekondigd, zeggende: 
"Echt, Elia is onder jullie geweest en jullie 
hebben hem niet gekend". Ik zal naar de 
wereld terugkeren, maar voorwaar, Ik zeg 
jullie: Elia zal er voor Mij zijn, Ik zal er voor Mij 
zijn, Ik zal er voor jullie zijn, Ik zal er voor jullie 
zijn, Ik zal er voor jullie zijn, Ik zal er voor jullie 
zijn. 
- zie hoofdstuk 38 
27 Omdat elk woord van de Meester in 
vervulling is gegaan, kwam Elia voor Mij in het 
"Derde Tijdperk" om de geestwezens te laten 
ontwaken, om hen te laten vermoeden dat 
het Uur van de Heilige Geest zijn poort 
opende, om elke geest te zeggen zijn ogen te 
openen, om zich voor te bereiden om de 
drempel van het Tweede Tijdperk naar het 
Derde Tijdperk over te steken. Zodat de 
manifestatie van Elia in dit "derde tijdperk" 
begrijpelijker zou zijn, heb ik hem laten 
manifesteren door een rechtschapen man: 
Roque Rojas. 
28 Elia verlichtte deze man geestelijk, vanuit 
het hiernamaals, inspireerde hem, versterkte 
hem en leidde hem in al zijn wegen van het 
begin tot het einde. 
29 Maar voorwaar, ik zeg u niet, hij koos 
Roque Rojas onder de mensen. Ik koos hem, 
stuurde zijn geest voorbereid door mijn 
genade. Ik heb hem een lichaam gegeven dat 



12 
 

eveneens door Mij is voorbereid en jullie 
weten dat hij nederig was, dat de Vader door 
zijn nederigheid en deugdzaamheid grote 
werken heeft verricht. Hij was een profeet, 
stemdrager, ziener en leider. Van dit alles liet 
hij een lichtend voorbeeld na aan het volk. 
30 Hij werd belachelijk gemaakt en bespot 
door zijn eigen volk, want Mozes werd 
vervolgd in de woestijn, net als de profeet Elia, 
en moest teruggaan naar de top van de 
bergen om te bidden en de zaak van zijn volk 
op te nemen. 
31 Hij werd net als zijn meester door priesters 
en schriftgeleerden bespot en veroordeeld. 
Zoals zijn meester geloofde, volgden slechts 
enkelen hem en omsingelden hem. Zijn 
handen straalden genezende krachten uit en 
deden wonderen die bij de een het geloof 
wekten en bij de ander verwarring 
veroorzaakten. Voor sommigen kwamen er 
profetische woorden uit zijn lippen die tot op 
de letter werden vervuld. Zijn mond gaf advies 
vol troost voor de zieke harten. 
32 Zijn geest was in staat om grote ingevingen 
op te nemen en kon in vervoering komen als 
die van de rechtvaardigen, de apostelen en de 
profeten. Zijn Geest kon zich losmaken van 
deze wereld en zijn lichaam om het spirituele 
rijk binnen te gaan en nederig de deuren van 
de Geheime Schatkist van de Heer te 
bereiken. Door middel van deze verheffing 
manifesteerde de geest van Elia zich aan de 
eerste getuigen voordat de straal van de 
Meester kwam. (345,57 - 58) 
33 Roque Rojas verzamelde een groep 
mannen en vrouwen vol geloof en goede wil, 
en daar, in de boezem van zijn eerste 
ontmoetingen, openbaarde Elia zich door de 
geest van de boodschapper en zei: "Ik ben de 
profeet Elia, die van de transfiguratie op de 
berg Tabor. Hij gaf de eerste lessen aan zijn 
eerste discipelen en kondigde hen 
tegelijkertijd het tijdperk van de 
vergeestelijking aan en voorspelde dat de 
straal van de Goddelijke Meester weldra zou 
komen om met zijn volk te communiceren. 
34 Op een dag, toen de nederige 
ontmoetingsplaats van Roque Rojas vol was 
met volgelingen die de woorden 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 die de Zeven Zeehonden 
moesten voorstellen of symboliseren. 
35 Later, toen het beloofde moment van mijn 
aankondiging was gekomen, vond ik dat van 
die zeven uitverkorenen er slechts één wakker 
was in afwachting van de komst van de 
zuivere echtgenoot, en dit hart was dat van 
Damiana Oviedo, de Maagd, wiens geest als 
eerste het licht van de Goddelijke Straal 
ontving als beloning voor haar 
doorzettingsvermogen en haar voorbereiding. 
36 Damiana Oviedo vertegenwoordigde het 
zesde zegel. Dit was nog een bewijs dat het 
licht van het Zesde Zegel het licht is dat dit 
tijdperk verlicht. (1,6 - 9) 
- Deze term die verwijst naar de Openbaring 
van Johannes verwijst naar de voorlaatste van 
de "zeven zegels", die moeten worden opgevat 
als symbolen voor zeven tijdperken binnen de 
drie tijdperken van de heilsgeschiedenis (zie 
voor meer details hoofdstuk 38). 
37 Weinigen konden echt de aanwezigheid 
van de boodschapper van God voelen. 
Opnieuw was hij de stem die riep in de 
woestijn, en opnieuw bereidde hij het hart van 
de mensen voor op de komst van de Heer. Zo 
werd het Zesde Zegel verbroken, liet het de 
inhoud ervan zien en stortte het uit als een 
stroom van gerechtigheid en licht op de 
mensheid. Op deze manier werden vele 
beloften en profetieën vervuld. 
38 Elia heeft, net als Jezus en Mozes, de ogen 
van je geest helder gemaakt, zodat je de 
Vader kunt zien. Mozes leerde je: "Je zult je 
naaste liefhebben als jezelf." Jezus zei je: "Heb 
elkaar lief." Elia beval je om meer en meer 
medeleven te hebben met je naaste en 
voegde er onmiddellijk aan toe: "en je zult 
mijn Vader in al zijn glorie zien". (81,36 - 37) 
39 Als de duisternis, die de mensheid omhult, 
wordt verwijderd en het licht wordt in de 
geestenwereld, zullen zij de aanwezigheid van 
een nieuwe tijd voelen, want Elia is 
teruggekeerd naar de mensen. 
40 Maar omdat zij hem niet konden zien, was 
het nodig dat zijn geest zich door het 
menselijk verstand bekend maakte, en dat hij 
zich voor de zieners liet zien in dat symbool 
van de profeet Elia: boven de wolken in zijn 
vurige wagen. 
41 Elia is op dit moment gekomen als een 
pionier om Mijn komst voor te bereiden. hij is 
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als profeet gekomen om u het nieuwe tijdperk 
aan te kondigen met zijn strijd en 
beproevingen, maar ook met de wijsheid van 
zijn openbaringen. Hij komt met zijn lichte 
voertuig om je uit te nodigen om het te 
beklimmen, om je boven de wolken te dragen 
en om je naar het spirituele huis te brengen 
waar de vrede heerst. Vertrouw hem als de 
Goede Herder, volg hem geestelijk, zoals het 
volk Mozes volgde in de "First Times". Bid dat 
hij je zal helpen bij het vervullen van je missie, 
en als je hem wilt navolgen, doe dat dan. 
(31,58 - 59) 
42 Elia, een geest van grote kracht, die niet 
door de mensheid is erkend, is altijd mijn 
voorloper geweest. Vandaag is hij weer 
gekomen om de gemarkeerde te verzamelen - 
voor mij en alle mannen. 
- Zij die gemerkt (Spaans: marcado's) of 
verzegeld (Ds. Joh., kap. 14,1-5) zijn 
uitverkoren door Christus, die het teken van de 
goddelijke drie-eenheid op hun voorhoofd 
heeft ontvangen. (Voor meer details zie 
hoofdstuk 39, laatste alinea) 
43 Als jullie je klaarmaken en mijn onderwijs 
bestuderen om mijn wil te leren kennen, dan 
zal Elia jullie te hulp schieten en jullie steun en 
vriend zijn. 
44 Elia is (a) de Goddelijke Straal die alle 
wezens verlicht en leidt en hen naar Mij leidt 
Hou van hem en aanbid hem als je pionier en 
voorspreekster. (53,42 - 44) 
45 De profeet Elia, de voorloper, de voorloper 
van de "derde leeftijd", doet voorbede voor 
zijn kudde, hij bidt voor hen die niet weten 
hoe ze moeten bidden, en met zijn mantel 
bedekt hij de vlek van de zondaar in de hoop 
op zijn vernieuwing. Elia rust zijn kuddes, zijn 
legers uit om de duisternis te bestrijden die is 
ontstaan door onwetendheid, zonde, 
fanatisme en het materialisme van de 
mensheid. (67,60) 
46 Nu is het de taak van al diegenen die al 
bereid en ontwaakt zijn om de bevrijding te 
verkondigen aan de wereld. Vergeet niet dat 
Elia, degene die voor deze tijd is beloofd, op 
dit moment alles voorbereidt om de naties 
van de aarde, die door het materialisme tot 
slaaf zijn gemaakt, te redden van de macht 
van Farao, net zoals Mozes dat ooit heeft 
gedaan in Egypte met de stammen van Israël. 

47 Zeg uw medemensen dat Elia zich door het 
menselijk verstand al kenbaar heeft gemaakt 
dat zijn aanwezigheid in de geest is geweest, 
en dat hij de weg van alle volken zal blijven 
verlichten, zodat ze verder kunnen gaan. 
48 Uw herder heeft de taak om alle 
schepselen op hun ware weg terug te 
brengen, of dat nu geestelijk, moreel of 
materieel is. Daarom zeg ik u dat de naties 
gezegend zullen zijn die de roep van hun Heer 
ontvangen door middel van Elia, want zij 
zullen verenigd blijven door de wet van 
rechtvaardigheid en liefde die hen vrede zal 
brengen als de vrucht van hun begrip en 
broederschap. Op deze manier verenigd zullen 
ze naar het slagveld worden geleid waar ze 
zullen strijden tegen corruptie, materialisme 
en leugens. 
49 In deze strijd zullen de mensen van deze 
tijd de nieuwe wonderen ervaren en de 
spirituele betekenis van het leven begrijpen - 
datgene wat spreekt over onsterfelijkheid en 
vrede. Ze zullen stoppen met het doden van 
elkaar omdat ze zich realiseren dat wat ze 
moeten vernietigen hun onwetendheid, 
egoïsme en de verderfelijke passies zijn 
waaruit hun ondergang en ontberingen zijn 
ontstaan, zowel materieel als spiritueel. 
(160,34 - 36) 
50 Elia is de straal van God, met wiens licht hij 
uw duisternis zal verdrijven en u zal bevrijden 
van de slavernij van deze tijd, die van de 
zonde, die uw geest door de woestijn zal 
leiden tot hij het "Beloofde Land" in de 
boezem van God bereikt. (236,68) 
 

Hoofdstuk 3 - De geestelijke zon 
van de wederkomst van Christus  
 
De komst van de Heer 
1 Ik ben aanwezig in de mensheid in een tijd 
waarin nieuwe ontdekkingen het leven van de 
mensen hebben getransformeerd, waardoor 
mijn aanwezigheid onder jullie voelbaar is met 
dezelfde nederigheid die jullie ooit over Mij 
kenden. 
2 Het 'Woord' van God is niet opnieuw mens 
geworden, Christus is niet opnieuw geboren in 
de ellende van een stal - nee; want het is niet 
meer nodig dat een lichaam getuigt van de 
kracht van God. Als mensen denken dat dit 
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lichaam hier de God is die in de wereld is 
gekomen, hebben ze het mis. De 
aanwezigheid van God is spiritueel, universeel, 
oneindig. 
3 Als alles wat de mensen in deze tijd hebben 
gewonnen binnen de grenzen van het 
rechtvaardige, het toegestane en het goede 
zou liggen, zou het voor Mij niet nodig zijn 
geweest om weer naar beneden te komen om 
met jullie te spreken. maar niet alle werken 
die deze mensheid Mij aanbiedt zijn goed: er 
zijn vele overtredingen, vele 
onrechtvaardigheden, vele wandaden, vele 
dwalingen en ongerechtigheden. Daarom was 
het nodig dat mijn zorgzame liefde de mens 
wakker schudde toen hij het meest in zijn 
werk werd opgenomen, om hem eraan te 
herinneren welke taken hij is vergeten en aan 
wie hij alles te danken heeft, wat er is en wat 
er zal zijn. 
4 Om mijzelf hoorbaar te maken voor een 
gematerialiseerde mensheid die mij niet van 
geest tot geest kon horen, moest ik gebruik 
maken van hun geestelijke gaven en 
vermogens om mijzelf door het verstand van 
de mens bekend te maken. 
5 de verklaring van waarom ik "naar beneden 
kom" om u te communiceren is dit Omdat je 
niet in staat was om op te staan om met je 
Heer van geest tot geest te communiceren, 
moest ik een stap lager afdalen, dat wil zeggen 
van het geestelijke, van het goddelijke, waar je 
nog niet bij kunt komen. Ik moest toen gebruik 
maken van uw geestesorgaan, dat zijn plaats 
heeft in het brein van de mens, en mijn 
Goddelijke inspiratie vertalen in menselijke 
woorden en materiële klanken. 
6 De mens heeft een grotere kennis nodig, en 
het is God die tot de mens komt om hem 
wijsheid te geven. als het gekozen middel voor 
mijn korte aankondiging door het orgaan van 
begrip van deze mondstukken u niet waardig 
lijkt, zeg ik u in waarheid dat de boodschap die 
erdoorheen gegeven wordt zeer groot is. U 
had liever gezien, dat mijn manifestatie met 
pracht en praal aan de mensen zou zijn 
gedaan, wat indruk zou hebben gemaakt, 
maar in werkelijkheid waren ze vanuit het 
gezichtspunt van de geest tevergeefs en 
bevatten ze geen echt licht. 
7 Ik had onder de bliksem en de stormen 
kunnen komen om mijn kracht voelbaar te 

maken; maar hoe gemakkelijk zou het dan 
voor de mens zijn geweest om te getuigen dat 
de aanwezigheid van de Heer was gekomen! 
Maar denkt u niet dat de angst dan weer in 
uw hart zou zijn teruggekeerd, en ook het idee 
van iets onbegrijpelijk? Denkt u niet dat elk 
gevoel van liefde voor de Vader alleen maar 
getransformeerd zou zijn in angst voor Zijn 
gerechtigheid? Maar je moet weten dat God, 
hoewel Hij almachtig is, je niet zal verslaan 
door deze macht, niet zal overwinnen door 
deze macht, maar door een andere macht, en 
dat is die van de liefde. 
8 Het is de Goddelijke Geest die vandaag de 
dag tot het universum spreekt. Hij is het die 
licht brengt in alles wat je in andere tijden niet 
duidelijk hebt gezien. Hij is het begin van een 
nieuwe dag voor alle mensen, want Hij zal je 
bevrijden van valse angsten, je twijfels 
wegnemen om je verstand en geest te 
zuiveren. 
9 Ik zeg het je: Nadat u de essentie van mijn 
leer en de gerechtigheid van mijn wetten hebt 
leren kennen, zult u ook de grenzen 
herkennen die uw ideeën u hebben opgelegd 
en die u ervan weerhouden hebben om verder 
te gaan dan een beetje kennis van de 
waarheid. 
10 Het zal niet langer angst of vrees voor straf 
zijn die je ervan weerhoudt om te zoeken, om 
te ontdekken. Alleen als je werkelijk wilt 
weten wat voor jou onbegrijpelijk is, zal je 
geweten je de weg verbieden; want je moet 
weten dat de mens niet de hele waarheid 
krijgt en dat hij alleen dat deel van de 
waarheid moet begrijpen dat met hem 
overeenkomt. 
11 mensen: als mijn komst op zo'n manier 
werd aangekondigd dat het te midden van 
oorlogen, ontketende natuurkrachten, 
epidemieën en chaos zou zijn, dan was dat 
niet omdat ik dit alles naar u zou hebben 
gebracht; het was omdat mijn aanwezigheid 
de mensheid zou helpen in datzelfde uur van 
crisis 
12 Hier is nu de vervulling van alles wat er 
over mijn komst is gezegd. Ik kom naar de 
mensen toe terwijl een wereld worstelt met 
de dood en de aarde in zijn dood trilt en trilt 
om plaats te maken voor een nieuwe 
mensheid. Daarom is de oproep van God in 
het "Derde Tijdperk" een oproep tot liefde - 
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een liefde die rechtvaardigheid, broederschap 
en vrede draagt en inspireert. 
13 Het woord van Christus ontkiemde eens in 
zijn discipelen, en in het volk dat na hen 
kwam, groeide zijn zaad op. Zijn onderwijs 
verspreidde zich en de betekenis ervan over 
de hele wereld. Dus dit onderwijs zal zich 
vandaag ook verspreiden, en zal worden 
geaccepteerd door iedereen die in staat is om 
het te voelen en te begrijpen. (296, 17 - 27, 
35) 
 
Alle ogen zullen me zien 
14 Jezus zei tegen zijn discipelen: 'Ik zal slechts 
een korte tijd van jullie weg zijn - ik zal 
terugkeren. Toen werd hen geopenbaard dat 
hun Meester "op de wolk" zou komen, 
omringd door engelen, die lichtstralen naar de 
aarde zouden sturen. 
15 Hier ben ik nu "op de wolk", omringd door 
engelen, die de geestelijke wezens zijn die zich 
onder jullie hebben gemanifesteerd als 
boodschappers van Mijn Goddelijkheid en als 
jullie goede raadgevers. de stralen van het 
licht zijn Mijn Woord dat je nieuwe 
openbaringen brengt die elke faculteit van de 
geest met wijsheid overspoelen... 
16 Gezegend zijn zij die hebben geloofd 
zonder te zien, want zij zijn degenen die mijn 
aanwezigheid voelen. (142, 50 - 52) 
17 de mens zal de waarheid ontdekken door 
zijn geest; allen zullen mijn aanwezigheid 
voelen; want ik heb u toen al gezegd dat elk 
oog mij zal zien als de tijd komt. 
18 Nu, deze tijd waarin je leeft is juist die tijd 
aangekondigd door mijn woord en mijn 
profeten van vroeger, waarin alle mensen mij 
moeten zien door middel van de 
gewaarwordingen en vermogens van hun 
geest. 
19 Het zal niet nodig zijn voor hen om Mij 
beperkt te zien in een menselijke vorm om te 
kunnen zeggen dat ze Mij hebben gezien, 
maar het zal genoeg zijn dat hun geest Mij 
voelt en hun geest Mij begrijpt om heel eerlijk 
te kunnen zeggen dat ze Mij hebben gezien. 
20 Liefde en geloof en intelligentie kunnen 
oneindig veel verder kijken dan je ogen 
kunnen zien. daarom zeg Ik jullie dat het niet 
nodig is dat Ik mijn aanwezigheid beperk tot 
de menselijke vorm of door middel van een 
symbolische figuur om jullie Mij te laten zien. 

21 Hoeveel van degenen die Mij in die 
"tweede keer" zagen of met Mij mee gingen, 
wisten niet eens wie Ik was. Hoevelen 
daarentegen, die niet eens wisten toen Ik als 
mens werd geboren, zagen Mij in de Geest, 
herkenden Mij bij Mijn Licht en genoten van 
Mijn Aanwezigheid vanwege hun geloof! 
22 Open al je ogen en bewijs door je geloof 
dat je de kinderen van het licht bent. jullie 
kunnen Mij allemaal zien, maar daarvoor is 
het essentieel dat jullie en het geloof... (340, 
45 - 51) 
23 Ik zeg het je: als deze mensheid nog meer 
tegen Mij zou zijn vanwege hun 
onvriendelijkheid, hun afkeer van 
gerechtigheid en goedheid, zal Ik in hun weg 
vol glorie verschijnen, zoals Ik deed voor Saul, 
en zal Ik hen mijn stem laten horen. 
24 dan zullen jullie zien hoeveel van hen die, 
zonder het te beseffen, Mij hebben vervolgd, 
zullen worden getransformeerd en zich op een 
verlichte manier zullen inzetten om Mij te 
volgen in de wegen van goedheid, liefde en 
gerechtigheid. 
25 tot hen zal ik zeggen: sta stil, zwerver, en 
drink uit deze bron van kristalhelder water 
rust van de moeilijke reis van het leven die ik 
je heb opgelegd... Vertrouw Mij je zorgen toe 
en laat Mijn Ogen diep in je geest 
doordringen, want Ik zal je vullen met genade 
en je troosten. (82,46) 
26 Mijn liefde zal uw meest gevoelige snaren 
doen beven maar het zal de concordantie met 
je geweten zijn die je zal doen luisteren naar 
Mijn Goddelijke Concert, en velen van jullie 
zullen Mij zien in de zoete verschijning van 
Jezus. 
27 Ik moet jullie erop wijzen dat de figuur van 
Jezus niet de meest volmaakte manier is 
waarop jullie Mij zullen zien. toen Ik je in 
vervlogen tijden zei: "Alle ogen zullen Mij 
zien", heb Ik je laten begrijpen dat jullie 
allemaal de Waarheid zouden herkennen, 
hoewel Ik je moet zeggen dat Ik Mijzelf zal 
beperken volgens de ontwikkeling van elke 
geest. Maar als je de ladder tot in de perfectie 
beklimt, zul je me zeker in al mijn glorie zien. 
28 probeer me nu op geen enkele manier aan 
jullie voor te stellen Denk na: als je geest, 
hoewel beperkt, is essentie, is licht - welke 
vorm zou de Universele Geest van je Heer 
kunnen aannemen, die geen begin en geen 
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einde heeft? Laat het ondoorgrondelijke in 
mijn Boek van de Goddelijke Wijsheid. (314,69 
- 70) 
29 in Mijn Woord van het Tweede Tijdperk 
laat Ik jullie weten dat Ik opnieuw tot jullie zou 
komen, dat Mijn geestelijke gastheren met Mij 
zouden neerdalen. maar de mensheid heeft 
de betekenis van mijn woord niet goed 
begrepen en geïnterpreteerd... 
30 daarom verwacht elke religieuze 
gemeenschap in hun midden Mij, daarom 
verwachten ze Mij met hun sterfelijke ogen te 
zien; maar degenen die Mij nu op deze manier 
verwachten zijn dezelfde die ooit ontkend 
hebben dat Jezus de Messias was en Hem als 
een dromer beschouwden. 
31 Vandaag zeg Ik jullie, mijn discipelen, het 
moment zal komen waarop jullie Mij in al Mijn 
glorie zullen zien. op dat moment zal de aarde 
en haar bewoners worden gezuiverd en zal de 
deugd en de schoonheid van de Geest worden 
hersteld. Pijn zal verdwijnen, en alles zal 
gelukzalig zijn, zal een eindeloze "dag" zijn, 
zonder einde voor jou. Wil je deze wonderen 
niet zien? Wilt u niet dat uw kinderen in 
dialoog gaan met mijn Geest en vrij zijn van de 
zonde om een wereld van vrede op te 
bouwen? (181, 74 , 81) 
32 Als de mensheid de profetieën van de 
"Eerste" en de "Tweede Tijd" had kunnen 
doorgronden, dan zouden ze niet in 
verwarring zijn geraakt bij de realisatie ervan. 
Hetzelfde gebeurde in het "Tweede Tijdperk" 
toen de Messias onder de mensen werd 
geboren, net zoals het nu gebeurt waar ik in 
de geest kwam. 
33 De betekenis van mijn leer is in beide tijden 
hetzelfde. Het bereidt je voor om van dit leven 
een liefdevol, zij het tijdelijk, thuis te maken, 
waar mensen elkaar als broeders en zusters 
beschouwen en behandelen en elkaar de 
warmte van echte broederschap bieden. 
34 Bereid ook de Geest voor, na dit leven, om 
binnen te gaan in die werelden of huizen die 
de Heer voor zijn kinderen heeft voorbereid. 
Mijn wens is dat wanneer je ze bereikt, je niet 
het gevoel hebt dat je een vreemde bent, 
maar dat je vergeestelijking en je innerlijke 
kennis je alles laat zien wat je tegenkomt - 
alsof je er al eerder was geweest. Er zal veel 
waarheid in zitten als je al in contact bent met 

het spirituele door middel van gebed. (82,9 - 
10) 
35 Ik ben de wegbereider die op de deuren 
van jullie hart klopt. Ik klop, en je weet niet 
wie het is, je opent en herkent me niet. Ik ben 
als de reiziger die een dorp binnenkomt en 
niemand heeft die hem kent, als de 
buitenlander die een vreemd land binnenkomt 
en niet begrepen wordt in zijn taal. Dit is hoe 
ik me onder jullie voel. Wanneer voel je mijn 
aanwezigheid? O mensen, wanneer zullen 
jullie Mij herkennen als Jozef die in zijn tijd 
door zijn broers in Egypte werd erkend? (90, 
1) 
 

Hoofdstuk 4 - Onderwijs door 
middel van goddelijke 
aankondigingen  
 
De bron van de aankondigingen 
1 Het 'Woord' dat altijd in God was, spreekt 
tot u, hetzelfde Woord dat in Christus was en 
dat u vandaag de dag door de Heilige Geest 
kent: 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 - voorwaar, ik 
zeg u, het is de stem van God die u hebt 
gehoord. Want er is maar één God, één 
Woord en één Heilige Geest. (13, 19) 
2 Weet gij wat de oorsprong is van dat licht 
dat door de lippen van de stemdrager wordt 
gesproken? De oorsprong ervan ligt in het 
goede, in de Goddelijke Liefde, in het 
Universele Licht dat van God komt. Het is een 
straal of een vonk van dat Al het Licht dat je 
leven geeft - het maakt deel uit van de 
oneindige kracht die alles beweegt en 
waardoor alles vibreert, pulseert en 
onophoudelijk zijn pad bewandelt. Het is wat 
je noemt goddelijke straling, het is het licht 
van de Goddelijke Geest, dat de geesten 
verlicht en verlevendigt. (329, 42) 
3 Wie altijd voor uw verlossing is gekomen, 
spreekt op dit moment tot u: Christus, de 
goddelijke belofte, heeft de mens in Jezus in 
de 'tweede eeuw' gemaakt, het 'Woord' van 
God heeft de mens gemaakt; de Geest van 
liefde, van licht, van wijsheid, beperkt in een 
straal, die door het geweten de geest en het 
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verstand van de mens raakt, om hem te leren 
mijn gedachten over te brengen. (90, 33) 
4 Ik ben Christus, die zij hebben vervolgd, 
belasterd en beschuldigd in deze wereld. na 
alles wat jullie in Jezus in het "Tweede 
Tijdperk" met Mij hebben gedaan, kom Ik naar 
jullie toe om nogmaals te bewijzen dat Ik jullie 
heb vergeven en liefheb. 
5 naakt hebben jullie Mij gekruisigd, en op 
dezelfde manier kom Ik tot jullie terug; want Ik 
verberg Mijn Geest en Waarheid niet voor 
jullie ogen achter het kleed van de huichelarij 
of de leugen. maar om mij te herkennen moet 
je eerst je hart reinigen... (29, 27 - 28) 
6 Vandaag vertel ik je: Hier is de Meester, 
degene die men de rabbijn van Galilea 
noemde. Ik geef je de eeuwige leer, de leer 
van de liefde. het banket waarvoor ik u 
vandaag uitnodig is spiritueel, het brood en de 
wijn ook. Maar vandaag de dag ben ik zoals 
voorheen en zoals altijd de weg, de waarheid 
en het leven. (68,33) 
 
De plaatsen van openbaring en de 
ontvangers van de aankondigingen 
7 Vergeet niet dat Ik het 'Woord' van de Vader 
ben; dat het goddelijke wezen dat u in dit 
Woord ontvangt Licht is van deze Scheppers-
Spirit; dat Ik een deel van Mijn Geest in ieder 
van u heb achtergelaten. 
8 maar wanneer jullie de armoede zien die de 
menigte omringt die naar Mij luistert en de 
bescheidenheid van de zaal waar jullie 
samenkomen, vragen jullie Mij in stilte: 
"Meester, waarom hebben jullie niet gekozen 
voor jullie bijeenkomst op dit moment een 
van die grote tempels of kathedralen waar 
rijke altaren en plechtige ceremonies die jullie 
waardig zijn, aan jullie aangeboden hadden 
kunnen worden? 
9 Ik antwoord aan de harten die zo denken 
over hun Meester: het zijn niet de mensen die 
Mij naar deze armoede hebben geleid. Ik heb 
zelf voor mijn manifestatie de nederige 
woning in de arme buitenwijk van uw stad 
gekozen om u te laten begrijpen dat het niet 
het materiële eerbetoon of de uiterlijke offers 
zijn die ik met u zoek, maar integendeel: ik 
ben juist teruggekomen om de nederigheid 
nog eens te prediken zodat u er de 
spiritualiteit in terugvindt; ik ben 
teruggekomen om de nederigheid nog eens te 

prediken zodat u er de spiritualiteit in 
terugvindt. (36, 24 - 25) 
10 sommigen geloven niet in mijn 
aanwezigheid omdat ze het niet eens zijn met 
de ellende en bescheidenheid van deze 
plaatsen van samenkomst en de 
onopvallendheid van de stemmen waarmee ik 
mij bekend maak. maar als zij die op deze 
manier twijfelen het leven van Christus 
zouden bestuderen, zouden zij zich realiseren 
dat Hij nooit op zoek is naar uitspattingen, 
eerbetoon of rijkdom. 
11 Deze plaatsen kunnen zo armzalig en laag 
zijn als de stal en het stro waarop ik toen 
geboren ben. (226, 38 - 39) 
12 Denk niet dat ik deze natie pas op het 
laatste uur heb gekozen voor mijn nieuwe 
rally. Alles was gepland vanaf de eeuwigheid. 
deze grond, dit ras, jullie geesten werden door 
Mij voorbereid, net zoals de tijd van Mijn 
Aanwezigheid ook voorbestemd was door 
Mijn Wil. 
13 Ik heb ervoor gekozen om mijn 
manifestaties te beginnen bij de minste 
daarvan, bij degenen die het verstand en de 
geest zuiver hielden. dan liet ik iedereen bij 
mij komen, want aan mijn tafel is er geen 
verschil of vriendjespolitiek Mijn Woord aan 
dit volk was eenvoudig en nederig van vorm, 
toegankelijk voor u, maar de betekenis ervan 
vol van duidelijkheid was diep voor uw geest, 
want hoewel ik de bewaarplaats ben van alle 
kennis, druk ik mijzelf altijd uit en manifesteer 
ik mij op een eenvoudige en duidelijke manier. 
Ik ben voor niemand een geheim. Het geheim 
en het mysterie zijn kinderen van jouw 
onwetendheid. (87, 11 -12) 
14 De eerste die naar Mij luisterde behandeld 
mijn werk als een boom door de eerste takken 
af te snijden om ze op verschillende plaatsen 
te verplanten. Sommigen interpreteerden 
mijn lessen goed, anderen misten het pad. 
15 Klein waren de groepen die samenkwamen 
in de schaduw van de arme vergaderzalen. 
Maar toen zij talrijker werden en de menigte 
toenam, riep ik hen op zich te verenigen zodat 
allen zich zouden herkennen als discipelen van 
één Meester en de leer op dezelfde manier 
zouden beoefenen; zodat het zaad niet zou 
worden gezaaid naar het oordeel van de 
"werkers" maar volgens de Goddelijke Wil. 
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- Verwijzing naar Jezus' gelijkenis met de 
"arbeiders in de wijngaard". 
16 Voor de Geestelijke Ark van het Nieuwe 
Verbond zweerden de massa's mensen 
onderdanigheid, gehoorzaamheid en goede 
wil; maar toen de orkanen en wervelwinden 
met kracht binnenkwamen en de takken van 
de boom afranselden, werden sommigen 
zwak, terwijl anderen standvastig bleven en 
de nieuwe 'werkers' leerden tot aan de 
'velden' te komen. 
17 Sommigen die zich de grootsheid van deze 
openbaring hadden gerealiseerd, waren van 
plan om verder in mijn geheimen door te 
dringen dan mijn wil, om een kennis en een 
kracht te verwerven die hen superieur zou 
maken aan anderen; maar al heel snel werden 
ze geconfronteerd met mijn gerechtigheid. 
18 Anderen, die de grootsheid van dit werk in 
zijn puurheid, in zijn eenvoud niet hebben 
kunnen ontdekken, hebben riten, symbolen 
en ceremonies van sektes en kerken 
overgenomen, omdat ze dachten dat ze 
plechtig waren voor mijn manifestaties. (234, 
27 - 30) 
19 Sinds deze manifestatie begon te worden 
geopenbaard, zijn jullie geesten verlicht door 
mijn leer, hoewel ook ongelovigen zijn 
verschenen, zowel degenen die de geest 
hebben getraind als de ongeschoolden en 
onwetend zijn. 
20 Hoeveel argumenten om deze openbaring 
te ontkennen! Hoeveel pogingen om dit 
woord te vernietigen! Maar niets hield het 
verloop van mijn boodschap tegen - 
integendeel: hoe meer dit werk werd 
bestreden, hoe meer het geloof van de 
mensen in vlammen opging en hoe meer tijd 
verstreek, des te groter werd het aantal 
mensen door wie ik mijn woord overdraag. 
21 Wat valt hier van te leren? dat de 
menselijke macht nooit zal kunnen 
verhinderen dat de Goddelijke macht haar 
raad uitvoert. 
22 Toen de mensen zich in deze 
vergaderplaatsen verzamelden, hebben ze dat 
altijd gedaan zonder vrees voor de wereld, 
altijd vertrouwend op Mijn Aanwezigheid en 
Bescherming, en Ik heb hun bewezen dat hun 
geloof gebaseerd was op de waarheid. (329, 
28 - 30;37) 

23 in deze gemeenschap is een nieuw 
apostellichaam geboren, dat bestaat uit 
eenvoudige en nederige harten, maar dat 
vervuld is van liefde en geloof om Mij te 
volgen. Natuurlijk ontbrak het onder hen niet 
aan een nieuwe Thomas die moest zien te 
geloven in Mijn Aanwezigheid - een nieuwe 
Petrus die, hoewel hij in Mij geloofde, Mij zou 
verloochenen uit angst voor de mensen, en 
een nieuwe Judas Iskariot die Mij zou 
verraden door mijn woord en waarheid te 
vervalsen voor geld en vleierij. 
24 De massa's die dit volk vormen, bleven zich 
vermenigvuldigen en verspreidden zich over 
steden, platteland en dorpen; en uit dit volk 
kwamen apostelen van waarheid en 
gerechtigheid, toegewijde werkers vol ijver in 
de leer van hun Heer, en profeten met een 
rein hart die de waarheid spraken. (213, 72 - 
73) 
25 in mijn nieuwe openbaring heb ik alles 
veranderd: de plaatsen en de 
proclamatiemiddelen, om de onwetendheid, 
de fout en de verkeerde interpretatie van mijn 
vorige openbaringen weg te nemen. Net zoals 
de zon opkomt in het Oosten en je haar op het 
hoogste punt 's middags ziet ondergaan in het 
Westen, zo heeft het licht van mijn Geest zich 
in de tijd van het Oosten naar het Westen 
verplaatst, zodat je mijn glorie en kracht niet 
beperkt tot bepaalde plaatsen, mensen of 
rassen. (110, 9) 
26 het is voor Mij genoeg dat een paar 
mensen Mij horen, want morgen zullen ze de 
getuigenis ervan aan hun medemensen geven. 
Ik weet dat als ik alle mannen had 
opgeroepen, de meesten van hen niet zouden 
zijn gekomen omdat ze bezig zijn met de 
zaken van de wereld... Ze zouden me 
verloochenen en voorkomen dat mensen van 
goede wil naar me komen luisteren. 
27 Hier, in de afzondering van deze 
onbeduidende plaatsen waar ik me bekend 
maak, laat ik mijn zaad ontstaan Ik verenig de 
eenvoudige harten in de gemeenschappen en 
dan, als ze ver verwijderd zijn van het lawaai 
van het materialistische leven, spreek ik tot 
hen over de Liefde, de Eeuwigheid, de Geest, 
ware menselijke en spirituele waarden, 
waardoor ze het leven door de Geest en niet 
door de zintuigen aanschouwen. 
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28 deze kinderharten die Ik discipelen noem, 
en zij die nooit iets bezaten, die nooit werden 
opgemerkt door hun buren, waren vervuld 
van voldoening over het feit dat ze door Mij 
geroepen waren en zijn opgestaan tot een 
nieuw leven. Ze zijn opgestaan met de 
overtuiging en de verheffing dat ze nuttig 
kunnen zijn voor hun naaste, omdat de Heer 
Zijn openbaringen in hen heeft gelegd en hen 
de weg van de liefde heeft getoond. 
29 Sommigen zullen hen misschien 
verloochenen en uitlachen omdat ze zichzelf 
discipelen van Jezus noemen, maar waarlijk, Ik 
zeg u, zelfs als deze genade hen wordt 
ontzegd, zullen ze nog steeds mijn discipelen 
zijn. (191, 33 - 36) 
30 De wereld wacht op mijn stem om het te 
noemen; het hart van de mensen, hoewel 
dood aan het geloof, wacht op de stem van 
Christus om het te benaderen en te zeggen: 
"Sta op en wandel". 
31 De "doden", de "blinden", de zieken en de 
paria's vormen een zeer groot volk. Ik zal naar 
hen toe komen, omdat degenen die geestelijk 
of lichamelijk lijden het meest ontvankelijk zijn 
voor mijn aanwezigheid. De groten der aarde - 
zij die macht, rijkdom en wereldse 
heerlijkheden hebben, denken niet dat ze Mij 
nodig hebben en verwachten Mij niet: wat zou 
Christus hun kunnen geven, omdat ze zeggen 
dat ze alles al hebben? Wat spirituele 
goederen, of een plaats in de eeuwigheid? Dat 
interesseert hen niet! 
32 Dit is de reden waarom Ik deze menigte 
van armen en zieken in lichaam en geest heb 
gezocht om mijn leer aan hen bekend te 
maken; want zij verlangden naar Mij, zij 
zochten Mij. dus het was alleen maar 
natuurlijk dat ze mijn aanwezigheid voelden 
toen de tijd kwam om me opnieuw aan de 
mensheid te tonen (291,32 - 34) 
 
De overdracht van goddelijke 
aankondigingen 
33 Wie aan deze manifestatie van het 
menselijk verstand twijfelt, doet alsof hij zijn 
status van superioriteit ten opzichte van 
andere wezens ontkent - alsof hij zijn eigen 
geest ontkent en zich niet bewust wil worden 
van het geestelijke en intellectuele niveau dat 
hij door eindeloze beproevingen, lijden en 
strijd heeft bereikt. 

34 om te verloochenen dat Ik mijzelf 
manifesteer door middel van je verstand of je 
geest betekent jezelf te verloochenen en jezelf 
in de plaats te stellen van de lagere 
schepselen 
35 Wie weet niet dat de mens een kind van 
God is? Wie weet niet dat hij een geest in zich 
heeft? Waarom zou je dan niet geloven dat er 
een of meer manieren van communicatie 
tussen de vader en zijn kinderen moeten zijn? 
36 omdat ik intelligentie ben, richt ik mij tot u 
door middel van uw verstand; omdat ik geest 
ben, richt ik mij tot uw geest maar hoe zullen 
degenen die mijn aankondiging ontkennen 
deze waarheid begrijpen en aanvaarden als ze 
me nooit als geest wilden zien en herkennen? 
In hun hart hebben ze veel verkeerde 
opvattingen ontwikkeld, zoals die om te 
denken dat Ik een goddelijk wezen in 
menselijke vorm ben, dat gesymboliseerd 
moet worden door symbolen en beelden om 
via hen met Mij in contact te komen. 
37 In de loop der eeuwen zijn mensen die Mij 
op deze manier zochten, gewend geraakt aan 
de domheid van hun beelden en sculpturen 
waarvoor ze bidden en riten aanbieden, en 
tenslotte is in hun hart de perceptie gevormd 
dat niemand het waard is om God te zien, te 
horen of te voelen. Zeggende dat ik oneindig 
hoog ben om dicht bij de mensen te komen, 
geloven ze dat ze me een bewonderend 
eerbetoon kunnen brengen. Maar ze vergissen 
zich, want wie beweert, dat ik te groot ben om 
me aan zulke kleine wezens als de mens te 
geven, is een onwetende, die het mooiste wat 
mijn geest u heeft geopenbaard, ontkent: 
nederigheid. 
38 Als u geloof in Christus hebt, als u zegt dat 
u christen bent, moet u niet zulke dwaze 
ideeën hebben als die welke u doen denken 
dat u de komst van uw Heer niet waardig 
bent. Bent u vergeten dat het juist uw 
christelijk geloof is dat gebaseerd is op dat 
bewijs van goddelijke liefde toen het "Woord" 
van God mens werd? Welke tastbaarder en 
menselijker benadering had het begrip van 
zondige en vleselijke mensen met een 
verduisterde ziel en een zwakke geest kunnen 
helpen dan die waarin ik hen mijn Goddelijke 
Stem liet horen, het Woord van de mens 
geworden? 
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39 Dit was het grootste bewijs van liefde, 
nederigheid en medelijden met de mensen, 
dat Ik verzegeld heb met bloed, zodat jullie je 
altijd zouden herinneren dat niemand Mij 
onwaardig is, want het was juist ter wille van 
hen die het meest verdwaald waren in de 
modder, in de duisternis en in ondeugden, dat 
Ik mijn woord mens heb laten worden en het 
levensbloed van mijn bloed heb laten 
vergieten. 
40 Waarom verloochenen dan degenen die in 
al deze dingen geloven nu mijn aanwezigheid 
en mijn nieuws? Waarom willen zij beweren 
dat dit niet mogelijk is omdat God oneindig is 
en de mens veel te diep, veel te onbeduidend 
en onwaardig? Voorwaar, ik zeg u, wie mijn 
proclamatie in deze tijd ontkent, ontkent ook 
mijn aanwezigheid in de wereld in die 
"tweede keer" en ontkent ook mijn liefde en 
mijn nederigheid. 
41 voor jullie, zondaars, is het alleen maar 
natuurlijk dat jullie je in jullie zonde ver van 
Mij moeten voelen. Ik daarentegen voel dat 
hoe meer je overtredingen begaat en hoe 
meer je je geest en ziel bezoedelt, hoe 
noodzakelijker het is dat Ik me tot je wendt 
om je het licht te geven, om Mijn Hand uit te 
reiken om je te genezen en te redden; Ik ben 
degene die je zal helpen om gered te worden. 
42 Ik wist dat als ik mijzelf weer aan mijn 
kinderen bekend zou maken, velen mij zouden 
verloochenen, en daarom kondigde ik toen al 
mijn terugkeer aan; maar tegelijkertijd maakte 
ik duidelijk dat mijn aanwezigheid dan 
geestelijk zou zijn. Maar als je daar aan 
twijfelt, zorg dan voor het getuigenis van die 
vier discipelen die mijn woorden in de 
Evangeliën hebben opgeschreven. 
43 Hier ben ik in de geest en vanuit de 
stralende "wolk" zend ik u mijn woord en 
vermenselijkt het door deze mondstukken - 
als een voorbereidende instructie voor die 
aankondiging, waartoe u allen zult komen: de 
dialoog van geest tot geest. (331, 1 - 10; 13) 
44 De goddelijke gedachten zijn 
zijn vertaald in woorden door mijn verrukte 
stemdragers, die, verenigd in zinnen, een 
spirituele leer vol openbaringen en volmaakte 
leringen hebben gevormd en vastgesteld. 
45 Dit is de beloofde Trooster, dit is de 
aangekondigde Geest van de waarheid, die u 
alle dingen zou leren. de bewapening begint 

al; de tijden komen eraan dat je hem nodig 
hebt die, omdat hij kracht heeft in zijn geest, 
je zal leiden met adel en eenvoud van hart, 
met wijsheid en barmhartigheid (54, 51 - 52) 
46 Mijn leer komt tot u om uw geest te 
verhelderen. maar wees niet verbaasd over de 
manier waarop ik op dit moment naar u toe 
ben gekomen; wees niet verward, maar laat 
het ook geen routine worden... 
47 Wanneer mijn Goddelijk Licht het verstand 
van die man bereikt die Mij als stemdrager 
dient, zal het verdicht worden tot trillingen die 
getransformeerd worden in woorden van 
wijsheid en liefde. Hoeveel treden van de 
hemelse ladder moet mijn geest afdalen om u 
in deze vorm te bereiken! En ook mijn 
"geestelijke wereld" moest ik je sturen, zodat 
het je een gedetailleerde uitleg geeft van mijn 
leer. (168, 48) 
48 Ik maak mezelf bekend door het menselijk 
orgaan van de geest, omdat het brein het 
"apparaat" is dat perfect door de Schepper is 
geschapen, zodat daarin de intelligentie wordt 
geopenbaard, die het licht van de geest is. 
49 Dit "apparaat" is een model dat je nooit 
kunt imiteren met al je wetenschap. Jullie 
zullen de vorm en de constructie ervan 
gebruiken als een model voor jullie creaties; 
maar jullie zullen nooit de volmaaktheid van 
de werken van jullie Vader bereiken. Waarom 
betwijfel je dan dat ik kan gebruiken wat ik 
heb gemaakt? (262, 40 - 41) 
50 te allen tijde was mijn liefde als meester 
zorgvuldig bedacht op de leer die de mensen 
nodig hadden, en ik ben altijd tot hen komen 
spreken in overeenstemming met hun 
geestelijke rijpheid en intellectuele 
ontwikkeling. 
51 Ik ben tot u gekomen omdat ik heb gezien 
dat het woord van de mens en de leer die u 
hebt geschapen de brandende dorst van uw 
geest niet lessen - dorst naar licht, dorst naar 
waarheid, naar eeuwigheid en liefde Daarom 
heb ik met u afgestemd en dien ik nederige, 
onwetende en ongeschoolde mannen en laat 
ik ze in de vervoering van het verstand en de 
geest vallen, zodat de boodschap van het 
Derde Tijdperk uit hun mond kan vloeien. 
52 Om mijn Goddelijke gedachten te 
ontvangen en uit te dragen, moesten ze 
vechten tegen de materialisatie en de 
verleidingen van de wereld. Door hun eigen 
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persoonlijkheid te onderdrukken en hun 
ijdelheid te kastijden, bereikten ze zo een 
volledige overgave van hun wezen in de korte 
tijd waarin ze hun geestesorgaan aan 
goddelijke inspiratie boden, waardoor een 
woord vol wijsheid, tederheid, gerechtigheid, 
balsem en vrede van hun lippen kon komen. 
53 Er zullen altijd mensen zijn die niet kunnen 
begrijpen hoe het komt dat de stemdragers 
zoveel kennis in woorden kunnen uitdrukken 
en zoveel levensessentie over de geesten van 
de massa's toehoorders kunnen gieten, 
zonder dat mijn geest naar deze geesten 
afdaalt en slechts een straal van mijn licht hen 
verlicht. Dan zeg ik u dat zelfs het koninklijke 
hemellichaam - zoals u de zon noemt - niet 
naar de aarde hoeft te komen om het te 
verlichten, want het licht dat het van een 
afstand naar uw planeet stuurt is genoeg om 
het te baden in licht, warmte en leven. 
54 Evenzo verlicht en verlevendigt de Geest 
van de Vader, als een zon van oneindige 
straling, alle dingen door het licht dat Hij op 
alle schepselen laat neerdalen, zowel 
geestelijk als materieel. 
55 Begrijp dus dat waar mijn licht is, mijn 
geest aanwezig is. (91, 12 - 16) 
56 een vonkje licht van mijn geest, een 
weerspiegeling van het Goddelijke Woord is 
wat op de geest van de stemdrager neervalt 
waardoor ik mijn boodschap aan u hoorbaar 
maak Welke menselijke stemdrager zou alle 
kracht van het "Woord" kunnen ontvangen? 
Geen enkele. En voorwaar, ik zeg je, je weet 
nog niet wat het "Woord" is. 
57 Het 'woord' is leven, is liefde, is het woord 
van God, maar van dit alles kan de stemdrager 
slechts één atoom ontvangen. Maar hier, in 
die lichtstraal, in die essentie, zul je het 
Oneindige, het Absolute, het Eeuwige kunnen 
ontdekken. 
58 Om over Mij te spreken, Ik kan dit zowel 
door grote werken als door kleine en beperkte 
manifestaties doen. Ik ben in alles, alles 
spreekt over mij, zowel de grote als de kleine 
is even perfect. De mens hoeft alleen maar te 
weten hoe hij moet observeren, reflecteren 
en bestuderen. (284, 2 - 3) 
59 Mijn 'woord' is niet weer mens geworden. 
Ik ben in deze tijd "op de wolk", het symbool 
voor het hiernamaals, van waaruit Mijn Straal 

naar buiten gaat, die de geest van de 
stemdrager verlicht. 
60 Het heeft me goed bevallen om mezelf via 
de mens te communiceren, en mijn beslissing 
is perfect. Ik weet het man, want ik heb hem 
gemaakt. Ik beschouw hem waardig, want hij 
is mijn kind, want hij is uit mij voortgekomen. 
Ik kan van hem gebruik maken omdat ik hem 
hiervoor heb geschapen en ik kan mijn glorie 
onthullen door zijn bemiddeling omdat ik hem 
heb geschapen om mezelf in hem te 
verheerlijken. 
61 man! Hij is mijn beeld omdat hij 
intelligentie, leven, bewustzijn, wil is, omdat 
hij iets van al mijn kwaliteiten bezit en zijn 
geest tot de eeuwigheid behoort. 
62 Vaak ben je onbeduidender dan je hebt 
geloofd, en een andere keer ben je groter dan 
je je kunt voorstellen. (217, 15 - 18) 
63 Als u een beetje nadenkt en de Schriften 
bestudeert, zult u zien dat er in alle profeten 
een enkele geestelijke inhoud werd 
uitgedrukt, die zij in hun woorden aan de 
mensen gaven Ze gaven vermaningen, 
openbaringen en boodschappen aan het volk, 
zonder de fouten van de gematerialiseerde 
cultus die het volk in die tijd beoefende. Ze 
leerden de mensen de wet en het Woord van 
God te gehoorzamen en ze hielpen de mensen 
te communiceren met hun hemelse Vader. 
64 mensen, vindt u geen grote gelijkenis 
tussen die profeten en die stemdragers door 
wie ik op dit moment tot u spreek? Ik leg ook 
op de lippen van deze laatsten, het wezen van 
Mijn Wet; door hun woorden bereikt Mijn 
ingeving jullie en straalt de leer uit die de 
toehoorders uitnodigt om hun Heer te zoeken 
op de zuiverste manier; Ik leg ook op hun 
lippen het wezen van Mijn Wet, door hun 
woorden bereikt Mijn ingeving jullie Ze 
spreken zonder bang te zijn dat er onder de 
velen die naar hen luisteren spionnen of 
fanatiekelingen zijn. Zij vervullen met 
toewijding hun taak in dienst van hun Vader, 
zodat hij via hen tot de mensheid kan spreken 
en hen deze leringen kan geven die nieuwe 
wegen van licht voor de mensheid openen. 
65 Mensen, er is niet alleen een grote 
gelijkenis tussen die profeten en deze 
stemdragers, maar er is ook een perfecte 
relatie tussen hen. Degenen die hen 
aankondigden en wat die profeten lang 
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geleden voorspelden, zien deze dienaren nu. 
(162, 9 - 11) 
66 Niet al Mijn stemdragers waren in staat en 
bereid om zich voor te bereiden om Mij te 
dienen, en vaak moest Ik Mijn Licht zenden op 
onreine geestenorganen die bezig waren met 
nutteloze, zo niet zondige dingen. Door hun 
ongerechtigheid hebben zij Mijn gerechtigheid 
tot hen geroepen, want hun geest werd 
beroofd van alle inspiratie en hun lippen van 
alle zeggingskracht om de Goddelijke 
Boodschap uit te drukken. 
67 In deze gevallen heeft het publiek zijn oren 
gesloten voor die slechte aankondigingen, 
maar heeft het zijn geest geopend om mijn 
aanwezigheid te voelen en mijn essentie erin 
te ontvangen. Het volk voedde zich met de 
essentie die mijn barmhartigheid op dat 
moment naar hen stuurde; maar de 
stemdrager verhinderde dat er een boodschap 
van zijn lippen kwam en dwong de 
aanwezigen zo om met hun meestergeest te 
communiceren, hoewel ze nog niet bereid 
waren om mijn inspiratie in deze vorm te 
ontvangen. (294, 49) 
 
De vorm van de aankondigingen 
68 De leer van de Meester begint altijd op 
dezelfde manier, omdat ze dezelfde liefde 
bevat Het begint in de liefde en eindigt in 
barmhartigheid - twee woorden waarin al mijn 
onderwijs is vervat. Het zijn deze hoge 
gevoelens die de geest kracht geven om de 
gebieden van licht en waarheid te bereiken. 
(159, 26) 
69 Je zou kunnen zeggen dat de uiterlijke 
vorm van de taal waarin ik in de "tweede 
keer" heb gesproken en de taal die ik nu 
gebruik anders is, en voor een deel zou je 
gelijk hebben. Want Jezus sprak toen tot u 
met de uitdrukkingen en idiomen van de 
volkeren waarin hij leefde, zoals ik dat 
vandaag doe met betrekking tot de geest van 
hen die mijn woord horen. Maar de spirituele 
inhoud, die dat woord overbrengt, die toen en 
nu gegeven werd, is hetzelfde, is 
onveranderlijk. Toch is dit onopgemerkt 
gebleven door velen wier harten verhard zijn 
en wier geesten gesloten zijn. (247, 56) 
70 O ongelovigen! Kom vaak naar me 
luisteren, mijn woord zal je twijfel 
overwinnen. Als je de indruk hebt dat de 

uitdrukking van Mijn Woord niet dezelfde is 
als Ik ooit had, zeg ik je dat je niet moet 
vasthouden aan de vorm, aan de uiterlijke 
verschijning, maar de betekenis moet zoeken 
die hetzelfde is... 
71 de essentie, de betekenis, is altijd maar 
één, omdat het Goddelijke eeuwig en 
onveranderlijk is; maar de vorm waarin de 
openbaring je bereikt of waardoor ik je een 
ander deel van de waarheid laat weten, toont 
zich altijd in overeenstemming met de 
ontvankelijkheid of de ontwikkeling die je hebt 
bereikt (262, 45) 
 
De aanwezigheid van buitenwereldse wezens 
in de leer van Christus 
72 voorwaar, ik zeg u, op de momenten dat 
mijn Woord door de geest van de mens 
schijnt, zijn hier duizenden en duizenden 
onlichamelijke entiteiten aanwezig bij mijn 
manifestatie, luisterend naar mijn woord; hun 
aantal is altijd groter dan dat van degenen die 
in de materie verschijnen. Net als jij, komen ze 
langzaam uit de duisternis tevoorschijn om 
het koninkrijk van het licht binnen te gaan. 
(213,16) 
73 dit mijn woord hoort u op aarde door het 
menselijk verstand, en op een hoger niveau 
van leven dan het uwe, de bewoners van 
dezelfde, andere geesten, horen het ook; net 
als de geesten van andere, nog hogere niveaus 
van leven, die daar thuis zijn. Want dit 
"concert" dat de Vader met de geesten van 
het licht in het "Derde Tijdperk" uitvoert, is 
universeel. 
74 Ik heb het gezegd: Mijn Straal is universeel, 
mijn woord en mijn geestelijke essentie (die 
erin is vervat) zijn eveneens universeel, en 
zelfs op het hoogste niveau, dat de geesten 
hebben bereikt, horen ze Mij. je hoort me 
momenteel in deze manifestatie op de meest 
onvolmaakte manier, dat is door de mens. 
75 daarom bereid ik u nu voor op hogere 
aankondigingen, zodat u, wanneer u het 
spirituele betreedt en deze aarde volledig 
verlaat, zich kunt verenigen met een nieuwe 
levensfase om het "concert" te horen dat de 
vader samen met uw geest uitvoert. 
76 Vandaag de dag ben je nog steeds in de 
materie, verfris je hart en je geest op dit 
woord, en die wezens die je op aarde 
toebehoorden, die je nog steeds vader, man, 



23 
 

vrouw, broer, kind, familielid of vriend noemt, 
bevinden zich in andere stadia van het leven 
en horen hetzelfde woord; maar voor hen is 
de betekenis, de essentie ervan anders, ook al 
genieten ze van hetzelfde geluk, dezelfde 
verfrissing, dezelfde bemoediging en hetzelfde 
brood. (345, 81 -82) 
77 Ik stuur naar elke wereld een straal van 
mijn licht. Ik heb je dit licht laten bereiken in 
de vorm van menselijke woorden, net zoals 
het andere huizen bereikt door inspiratie... 
78 in het licht van die goddelijke straal zullen 
alle geesteswezens zich verenigen en er een 
ladder van de hemel van maken, die hen naar 
hetzelfde punt leidt, het Geestelijk Koninkrijk 
dat aan u allen, die geestelijke deeltjes van 
mijn goddelijkheid zijn, is beloofd. (303, 13 - 
14) 
 
De termijn voor aankondigingen 
79 Mijn Koninkrijk daalt af op de lijdende 
mensheid en Mijn Woord weerklinkt door de 
uitverkorenen van deze tijd, zodat zij die Mij 
horen de troost van hun medemensen 
worden. 
80 Ik had te allen tijde tussenpersonen tussen 
de mensen en mijn goddelijkheid; het was de 
zachtmoedige en nederige van hart die ik 
gebruikte Ik bereid nu de nieuwe 
boodschappers van mijn leer voor, zodat dit 
Goede Nieuws het ontwaken van het 
geestelijk leven onder de mensen kan zijn. 
81 Hoeveel van hen die in staat zijn om een 
nobele geestelijke opdracht te vervullen, 
slapen nog steeds, verspreid over de wereld! 
Ze zullen ontwaken, en ze zullen hun spirituele 
vooruitgang bewijzen wanneer ze, in de 
vrijgevigheid van hun gewaarwordingen, 
nuttige wezens worden voor hun buren. Ze 
zullen nederig zijn en nooit opscheppen over 
superioriteit. (230, 61 - 63) 
82 Mijn werk moet de onvervalste mensheid 
bereiken, zodat zij zich aan Mijn wet kunnen 
wijden door het kruis van hun verlossing te 
omarmen. 
83 Ik heb het aan de mensen beloofd, aan de 
hele mensheid, en Ik zal het vervullen omdat 
Mijn Woord dat van een Koning is; Ik zal haar 
door Mijn discipelen het gouden koren van 
Mijn Woord sturen, en dit zal dienen als een 
bewapening voor de mensen, zodat zij spoedig 
de dialoog van geest tot geest kunnen 

genieten. Want na 1950 zal ik me hier of 
ergens anders niet meer bekend maken door 
het intellect van een stemdrager. (291, 43 - 
44) 
 

Hoofdstuk 5 - Reden voor de 
nieuwe openbaring van God  
 
De wil van God om te verlossen 
1 Als er geen onwetendheid in de wereld was, 
als er geen bloed was, als er geen pijn en 
ellende was, zou er voor mijn geest geen 
reden zijn om zich te materialiseren door 
zichzelf waarneembaar te maken voor uw 
zintuigen. Maar je hebt me nodig. Ik weet dat 
alleen mijn liefde je kan redden in deze tijden 
en daarom ben ik gekomen. 
2 als ik niet van je zou houden - wat zou het 
voor je betekenen om geruïneerd te worden 
en wat zou je pijn betekenen? maar ik ben 
jullie Vader - een Vader die de pijn van het 
kind in zichzelf voelt omdat elk kind een klein 
deel van hem is Daarom geef ik u in elk woord 
van mij en in elke inspiratie het licht van de 
waarheid, wat leven voor de geest betekent. 
(178, 79 - 80) 
3 Hier ben ik onder jullie, kloppend op jullie 
hart. denk je dat mijn vrede perfect is als ik je 
verstrikt zie raken in constante 
vijandschappen? Daarom ben Ik als de Grote 
Krijger gekomen om tegen de duisternis en 
het kwaad te vechten en met Mij zijn ook de 
geesten van het goede, de Geestelijke Wereld, 
gekomen om Mijn Werk te voltooien. Hoe lang 
zal deze strijd duren? Totdat al mijn kinderen 
gered zijn. Maar Ik heb geen pijn met Mij 
meegebracht, Ik wil jullie alleen maar 
transformeren door middel van liefde. 268, 
31) 
4 Mijn woord zal weer ongemakkelijk zijn voor 
de mensen zoals in het verleden, maar ik zal 
hen de waarheid vertellen. zonder iemand te 
ontmaskeren, noemde ik de hypocriet een 
hypocriet, de overspelige een overspelige, en 
de boze de boosaardige De waarheid was 
verdraaid en het was noodzakelijk dat ze weer 
zou schitteren, zoals nu het geval is als de 
waarheid verborgen is, en daarom moet ze 
weer aan het licht komen voor de ogen van de 
mensen. (142, 31o.) 
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5 Niet één keer, maar meerdere keren en op 
verschillende manieren heb ik mijn discipelen 
mijn komst aangekondigd en beloofd. Ik 
kondigde u de tekenen aan die zouden wijzen 
op mijn komst - tekenen in de natuur, 
gebeurtenissen in de mensheid, 
wereldoorlogen, zonde op zijn hoogtepunt. 
Zodat de wereld niet zou bezwijken voor de 
fout en mij weer als mens zou verwachten, 
laat ik hen weten dat Christus "in de wolken", 
dat wil zeggen in de geest, zou komen. 
6 Die belofte is nagekomen. Hier is de Meester 
in de geest die tot de wereld spreekt. Hier is 
de Heer van de vrede en van het koninkrijk 
van het licht, die een onmetelijk grote ark 
bouwt waarin mensen een toevluchtsoord 
kunnen vinden en gered worden, zoals in de 
"Eerste Dagen" toen Noach de ark bouwde om 
het menselijk zaad te redden (122, 52-53). 
7 De manier waarop ik mijzelf in deze tijd heb 
geopenbaard is anders dan in het "Tweede 
Tijdperk", maar mijn bedoeling is hetzelfde om 
de mensheid te redden, om haar te 
verwijderen van die orkaan die ze op haar pad 
tegenkwam en waaruit ze niet kon 
ontsnappen. 
8 De verleiding wordt in al haar kracht 
ontketend en de man is als een klein kind 
gevallen en heeft veel leed meegemaakt. hij 
leegt zijn beker van lijden en roept Mij op in 
zijn diepe verwarring en de vader is bij hem 
geweest... 
9 de gisten zijn nog steeds in de beker, maar ik 
zal u helpen om die pijnen te verdragen die 
het resultaat zijn van uw ongehoorzaamheid... 
Zegen jullie die mij horen, want jullie zullen 
sterk zijn! maar wat gebeurt er met de 
anderen als dat grote lijden hen treft? Zal haar 
geest ineenstorten bij gebrek aan geloof? Het 
gebed van Israël moet hen ondersteunen. 
(337, 38) 
Deze naam verwijst naar het nieuwe volk van 
God, het "Spirituele Israël", niet naar de 
inwoners van de staat Israël of het Joodse volk 
in het algemeen (voor meer details zie 
hoofdstuk 39).  
10 Ik zoek je met oneindige liefde. Ik heb 
zoveel genade en zoveel geschenken in uw 
geest gelegd dat ik niet bereid ben om zelfs 
maar één van mijn kinderen te verliezen; ik 
ben niet bereid om ook maar één van hen te 
verliezen. je bent een deel van mijn geest, je 

bent iets van mijn wezen - kan het verkeerd 
zijn dat ik je met zoveel ijver en zoveel liefde 
zoek? 
11 Wanneer Ik naar beneden kom om jullie 
mijn woord te geven, dan vind Ik 'laatste' 
onder de massa's; zij zijn degenen die Mij het 
meest in hun hart vragen. maar ik sta tot hun 
dienst en ik beantwoord altijd hun vragen... 
12 Vandaag vragen degenen die het laatst 
kwamen Mij wat het doel is van mijn 
terugkeer, waarop Ik antwoord dat het doel is 
om de mens in staat te stellen om terug te 
keren naar zijn oorspronkelijke zuiverheid 
door middel van zichzelf (287, 19 - 20) 
 
Het elimineren van fouten en vervreemde 
cultvormen 
13 Het "Derde Tijdperk" is voor de mensheid 
volledig begonnen. Er zijn zo'n 2000 jaar 
verstreken sinds Ik jullie Mijn Woord heb 
gegeven; maar die leer is, ondanks de tijd die 
is verstreken, nog niet door de hele mensheid 
erkend, omdat Ik niet door al Mijn kinderen 
bemind word. Maar allen aanbidden Mij, allen 
zoeken één Goddelijke Geest, die de mijne is. 
Maar Ik zie geen eenheid onder de mensen, Ik 
zie onder hen niet hetzelfde geloof, dezelfde 
verheffing en kennis, en daarom kom Ik als 
Heilige Geest om hen in Mij te verenigen, om 
hen te vervolmaken met mijn leer van de 
waarheid, met mijn onveranderlijk woord, met 
mijn wet van liefde en gerechtigheid. (316, 4) 
14 De vertroebeling van de geest, het gebrek 
aan geloof, de onwetendheid over de 
waarheid zijn duisternis voor de geest, en 
daarom is de mensheid vandaag de dag op 
een vals pad. Hoe hebben die mensen zich 
vermenigvuldigd die leven zonder te weten of 
te willen weten waar ze naartoe gaan! 
15 Ik wist dat zo'n tijd zou komen voor 
mannen, vol pijn, verwarring, onzekerheid en 
wantrouwen. Ik heb beloofd u te redden van 
deze duisternis en hier ben ik: ik ben de Geest 
van de Waarheid; ik ben de Geest van de 
Waarheid Waarom wil je me weer als mens? 
Weet je niet meer dat ik als man stierf en je 
vertelde dat ik op je zou wachten in mijn 
koninkrijk? Hiermee heb ik je laten begrijpen 
dat de geest eeuwig, onsterfelijk is. (99, 7 - 8) 
16 Mijn Woord in deze tijd herinnert u aan het 
verleden, onthult u de geheimen en kondigt u 
aan wat er komt; Mijn Woord in deze tijd is 
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een herinnering aan het verleden. het zal alles 
rechtzetten wat de mensen hebben gebogen 
en verzwakt; want ik, als Bewaker van de 
Waarheid, kom met het zwaard van mijn ijver 
en mijn gerechtigheid om alles wat vals is af te 
breken, om hypocrisie en leugens te 
verpletteren, om de kooplieden weer uit de 
Tempel der Waarheid te verdrijven... 
17 Begrijp dat u de waarheid niet hoeft te 
zoeken in boeken, raadgevingen of geboden 
van mensen om uw geestelijke beklimming te 
bereiken. 
18 jullie moeten allemaal gered worden, ik zie 
niet iemand die al op vaste grond staat. Je ligt 
midden in een stormachtige nacht, waarin 
iedereen voor zijn eigen leven vecht zonder 
aan zijn buurman te denken, omdat zijn leven 
in gevaar is. 
19 maar voorwaar, ik zeg u, ik ben uw enige 
Redder, die weer op zoek is naar degenen die 
verloren zijn gegaan omdat ze van de 
scheepvaartroute zijn afgedwaald, wat de wet 
is. Ik verlicht je pad zodat je aan land komt in 
dat gezegende land dat op je wacht, omdat 
het in zijn boezem oneindig veel schatten voor 
de Geest bevat. (252, 37 - 40) 
20 Zoals de Goddelijke Instructies ooit valse 
interpretaties kregen, zo werd mijn onderwijs 
in deze tijd vervalst; en zo werd het nodig dat 
de Meester terugkwam om je te helpen om 
vrij te zijn van je fouten, want zeer weinigen 
zijn in staat om zichzelf te bevrijden van hun 
dwalingen door hun eigen inspanningen. 
21 hoewel ik u toen al beloofde dat ik weer 
zou komen; maar ik moet u ook zeggen dat ik 
dat deed omdat ik wist dat er een tijd zou 
komen dat de mensheid heel ver van hen af 
zou zijn, overtuigd om in de weg van mijn leer 
te lopen; en dit is de tijd waarvoor ik mijn 
terugkeer aankondigde (264,35 - 36) 
22 In de tweede keer werd Christus - dezelfde 
die op dit moment tot u spreekt - mens en 
woonde hij op aarde. Maar nu is hij bij jullie in 
de geest, en vervult hij een belofte die hij aan 
de mensheid heeft gedaan: de belofte om in 
een nieuw tijdperk terug te keren om jullie de 
hoogste troost en het licht van de waarheid te 
brengen, en om alles wat aan de mensen is 
geopenbaard te verlichten en uit te leggen. 
(91, 33) 
23 de mensheid is gedesoriënteerd, maar ik 
ben gekomen om hen te leiden door het licht 

van de Heilige Geest en opdat zij mijn woord 
kennen door de betekenis ervan. 
24 In de loop van de tijd zijn de geschriften die 
mijn discipelen achterlieten, door de mensen 
veranderd en daardoor is er onenigheid 
tussen de kerkgenootschappen. maar ik zal al 
mijn lessen uitleggen om de mensheid te 
verenigen in één licht en één wil... (361, 28 - 
29) 
25 Vandaag breekt een nieuwe fase aan voor 
de wereld, waarin de mens zal streven naar 
een grotere vrijheid van denken, waarin hij zal 
strijden om de ketenen van slavernij te 
doorbreken die zijn geest met zich mee heeft 
gedragen. Het is het moment waarop je de 
volkeren de barrières van het fanatisme zult 
zien oversteken in hun verlangen naar 
geestelijk voedsel en echt licht en ik zeg je dat 
niemand die ook maar een moment het geluk 
ervaart om zich vrij te voelen om te denken, te 
onderzoeken en te handelen, ooit nog 
vrijwillig naar zijn gevangenis zal terugkeren. 
Want nu hebben zijn ogen het licht gezien, en 
zijn geest werd verrukt in het aangezicht van 
de goddelijke openbaringen. (287, 51) 
26 Ik wist dat mensen van generatie op 
generatie mijn onderwijs steeds meer zouden 
mystificeren, mijn wet zouden veranderen en 
de waarheid zouden vervalsen. Ik wist dat de 
mensen mijn belofte om terug te keren 
zouden vergeten en dat ze elkaar niet meer als 
broeders zouden beschouwen en elkaar met 
de wreedste, meest laffe en onmenselijke 
wapens zouden doden. 
27 Maar nu is de tijd en de beloofde dag 
gekomen, en hier ben ik. Veroordeel niet de 
manier waarop Ik heb gekozen om Mijzelf aan 
jullie bekend te maken; want het is niet de 
wereld die over Mij moet oordelen, maar het 
is Ikzelf die over de mensheid oordeelt, want 
nu is de tijd van hun oordeel. 
28 Ik bouw een koninkrijk in het hart van de 
mensen - niet een aards koninkrijk, zoals velen 
verwachten, maar een geestelijk koninkrijk - 
waarvan de kracht voortkomt uit liefde en 
gerechtigheid en niet uit de krachten van de 
wereld. 
29 Ik zie dat sommigen verbaasd zijn om Mij 
op deze manier te horen spreken; maar Ik 
vraag jullie waarom wil je je altijd voorstellen 
dat ik gekleed ben in zijde, goud en 
edelstenen? waarom wilt u altijd dat mijn 
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Koninkrijk van deze wereld is, terwijl ik u het 
tegendeel heb onthuld? (279,61 - 64) 
30 Ik heb jullie al voorspeld dat de strijd hevig 
zal zijn, want iedereen vindt zijn godsdienst 
volmaakt en zijn manier van doen 
onberispelijk. maar ik zeg je dat als dat zo was, 
ik geen reden zou hebben gehad om op dit 
moment met je te komen praten... 
31 Ik geef u een diepgaand geestelijk 
onderricht door middel van inspiratie, omdat 
ik zie dat het heidendom in uw cultvormen 
heerst en dat het slechte zaad van het 
fanatisme u heeft vergiftigd met 
onwetendheid en haat. 
32 Mijn zwaard van licht is in Mijn 
rechterhand, Ik ben de strijder en de koning 
die alles wat tegengesteld is, alles wat slecht is 
en alles wat vals is, vernietigt. Als mijn strijd 
voorbij is en mijn harten zich hebben leren 
verenigen om te bidden en te leven, zal de blik 
van jullie geest Mij ontdekken in oneindig veel 
licht en in eeuwige vrede. "dit is mijn 
koninkrijk", zal ik u zeggen, "en ik ben uw 
koning, want dat is waar ik voor ben en ik heb 
u geschapen om te regeren;" Ik ben uw koning 
en ik ben uw koning. (279, 72 - 74) 
 
praktijkonderwijs 
33 Alle mensen weten dat Ik de Vader ben van 
alle geschapen dingen, en dat het lot van de 
wezens in Mij is. maar ik heb noch hun 
aandacht, noch hun respect gekregen... Ze 
creëren ook, zijn ook meesters, en geloven dat 
ze macht hebben over het lot van hun buren - 
dus waarom zouden ze voor Mij buigen? 
34 Zo heeft de man mijn geduld op de proef 
gesteld en mijn gerechtigheid op de proef 
gesteld. Ik heb hem de tijd gegeven om de 
waarheid te vinden, maar hij heeft geweigerd 
iets van mij te accepteren. Ik kwam als Vader 
en werd niet bemind; daarna kwam ik als 
Meester en werd niet begrepen; maar omdat 
het nodig is om de mensheid te redden, kom 
ik nu als Rechter. Ik weet dat de mens in 
opstand zal komen tegen mijn gerechtigheid, 
want hij zal Mij niet begrijpen, zelfs niet als 
rechter, en zal zeggen dat God Zijn wraak 
heeft genomen. 
35 Ik zou willen dat iedereen zou begrijpen dat 
God geen wraakgevoelens kan hebben omdat 
Zijn liefde volmaakt is. Hij kan ook geen pijn 
sturen; jullie zijn het zelf die hem aantrekken 

door jullie zonden. Mijn Goddelijke 
Gerechtigheid staat boven uw lijden en zelfs 
uw dood. De pijn, de hindernissen, de 
mislukkingen zijn de beproevingen die de 
mens zichzelf voortdurend oplegt, en de 
vruchten van zijn zaad zijn wat hij beetje bij 
beetje oogst. Het is voor mij voldoende om bij 
elk van deze levenscrises mijn licht te laten 
reiken naar uw geest, zodat die het heil kan 
bereiken. (90,5 - 7) 
36 Het is de Geest van de waarheid die naar 
beneden komt om geheimen op te helderen 
en u de kennis te onthullen die nodig is om u 
vreugde in het ware leven te geven. Hij is de 
Goddelijke Troost die zich over je lijden 
ontfermt om je een getuigenis te geven dat 
het Goddelijke Oordeel geen straf of wraak is, 
maar een Oordeel van Liefde om je naar het 
Licht, de Vrede en de Gelukzaligheid te 
brengen. (107, 24) 
37 Weet dat hij die iets begrijpt en weet van 
wat is voorbehouden aan de verhevenen, zijn 
geest niet meer kan verliezen van het licht dat 
hem is geopenbaard. Of hij nu onbekende 
werelden betreedt of keer op keer naar de 
aarde terugkeert, wat hij ooit als een 
goddelijke vonk van licht ontving, zal altijd uit 
het zuiverste van zijn wezen als een geschenk, 
als een goddelijke inspiratiebron tevoorschijn 
komen. Soms zal het tot leven komen als een 
zoet ontwaken of als een hemels lied dat het 
hart zal overspoelen met gelukzaligheid, als 
een verlangen om terug te keren naar het 
spirituele huis. Dit is wat mijn leer betekent 
voor de geesten die terugkeren naar dit leven. 
Blijkbaar vergeet de geest zijn verleden, maar 
in werkelijkheid verliest hij de kennis van mijn 
leer niet. 
38 aan hen die twijfelen of het het Goddelijke 
Woord is dat op dit moment tot hen spreekt 
en in deze vorm, zeg Ik hen dat als zij Mij die 
naam niet willen geven, als zij dit Woord niet 
willen toeschrijven aan de Goddelijke 
Meester, zij de betekenis van deze leer tot op 
de bodem moeten uitzoeken; en als zij bij hun 
reflectie over wat zij hebben gehoord tot de 
conclusie komen dat het Licht en de Waarheid 
voor de mensheid bevat, moeten zij het 
gebruiken als maatstaf voor hun stappen op 
aarde en zo hun leven veranderen. 
39 Ik weet dat ik u de ware wijsheid geef; wat 
de mensen geloven verandert niets aan mijn 
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waarheid. Maar het is noodzakelijk dat de 
mens de zekerheid heeft van wat hij gelooft, 
wat hij weet en waar hij van houdt. Alleen om 
deze reden zet ik me soms op het niveau van 
de mensheid in mijn manifestaties te 
bereiken, zodat ze me herkennen. (143, 54 - 
56) 
40 Het idee dat de mensen van mij hebben is 
zeer beperkt, hun kennis over het geestelijke 
is zeer beperkt, hun geloof is zeer klein. 
41 Religies sluimeren in een eeuwenlange 
droom zonder een stap vooruit te doen, en als 
ze ontwaken zijn ze alleen in hun innerlijke 
wezen levendig en durven ze de cirkel die ze 
door hun tradities voor zichzelf hebben 
gecreëerd niet te doorbreken. 
42 Het zullen de nederigen, de armen, de 
eenvoudigen en de onwetenden zijn, die de 
cirkel zullen verlaten in hun verlangen naar 
licht, naar een zuiver geestelijk milieu, naar 
waarheid en vooruitgang. Zij zijn het die de 
klok zullen luiden en de wekker zullen luiden 
als ze de tijd voelen van mijn nieuwe 
openbaringen in het tijdperk van de 
vergeestelijking die eraan komt. 
43 Mensen willen het mysterie van het 
geestelijk leven ontdekken - dat bestaan 
waarin ze onherroepelijk moeten binnengaan 
en dat ze juist daarom willen leren kennen. 
44 Mannen vragen, bedelen, vragen om licht 
uit barmhartigheid omdat ze de behoefte 
voelen om zich voor te bereiden; maar in 
antwoord op dit alles wordt hen verteld dat 
het geestelijk leven een mysterie is en dat het 
verlangen om de sluier die het bedekt op te 
lichten een brutaliteit en een blasfemie is. 
45 Voorwaar, Ik zeg u, wie dorst heeft naar 
waarheid en licht, zal in de wereld de bron 
niet vinden waarvan de wateren hun dorst 
lessen. Ik zal degene zijn die het Water van 
Wijsheid uit de hemel laat neerdalen dat de 
geesten willen drinken. Ik zal mijn fontein van 
de waarheid op elke geest en elk verstand 
uitstorten, zodat de "geheimen" worden 
vernietigd. Want ik zeg u nogmaals dat ik het 
niet ben die zich in geheimen voor mannen 
hult, maar u die ze creëert. 
46 Hoewel er altijd iets in je Vader zal zijn dat 
je nooit zult weten, gezien het feit dat God 
oneindig is, en dat je slechts deeltjes bent. 
Maar dat je in de eeuwigheid niet mag weten 
wie je bent, dat je een ondoordringbaar 

geheim voor jezelf moet zijn en dat je moet 
wachten tot je het geestelijk leven binnengaat 
om het te leren kennen - dit is niet door mij 
voorgeschreven. 
47 Het is waar dat in het verleden zulke 
woorden niet op deze manier tot u werden 
gesproken, en dat er ook geen vergaande 
oproep was om verder te gaan in het licht van 
de geestelijke kennis; maar het is alleen maar 
omdat de mensheid in het verleden niet de 
dringende behoefte voelde om te weten, wat 
zij vandaag de dag voelt, en ook niet geestelijk 
en intellectueel in staat was om het te 
begrijpen. Hoewel het altijd zoeken en prikken 
was, was het meer uit nieuwsgierigheid dan 
uit een echt verlangen naar licht. 
48 Opdat de mensen de weg vinden die hen 
naar dat licht leidt, en opdat zij dat water van 
de fontein van leven en wijsheid zouden 
kunnen ontvangen, moeten zij eerst alle 
uiterlijke aanbidding opgeven en alle 
fanatisme uit hun harten bannen. Wanneer zij 
dan in hun hart de aanwezigheid van de 
levende en almachtige God beginnen te 
voelen, zullen zij een nieuwe en onbekende 
devotie voelen opkomen uit het diepst van 
hun wezen, vol gevoeligheid en oprechtheid, 
vol verheffing en hartelijkheid, wat het ware 
gebed zal zijn dat door de Geest wordt 
geopenbaard. 
49 Dit zal het begin zijn van zijn opstijging naar 
het licht, de eerste stap op weg naar 
vergeestelijking. Als de Geest het ware gebed 
aan de mens kan openbaren, zal hij hem ook 
alle bekwaamheden kunnen openbaren die hij 
bezit, evenals de weg om ze te ontvouwen en 
te leiden op de weg van de liefde. (315, 66 - 
75) 
50 Jullie kunnen in Mijn manifestatie dezelfde 
leringen vinden als die van het Tweede 
Tijdperk; maar in dit tijdperk heb Ik jullie door 
het licht van Mijn Heilige Geest het 
ondoorgrondelijke geopenbaard, en in de 
dialoog tussen de geesten zal Ik jullie nieuwe 
en zeer grote leringen blijven openbaren. Ik 
zal u alle inhoud van het Zesde Zegel in dit 
tijdperk van openbaring bekend maken, die u 
zal voorbereiden op het moment dat ik het 
Zevende Zegel zal ontzeggen. Zo zult u het 
"ondoorgrondelijke" meer en meer 
herkennen; zo zult u ontdekken, dat de 
geestelijke wereld het huis is van alle geesten, 
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het oneindige en wonderlijke Vaderhuis, dat u 
in het hoge hiernamaals te wachten staat, 
waar u de beloning ontvangt voor de werken, 
die u met liefde en barmhartigheid voor uw 
medemensen hebt gedaan. (316, 16) 
 
De ontwikkeling, vergeestelijking en 
verlossing van de mens 
51 Ik geef jullie Mijn leer niet alleen als een 
morele teugel voor jullie materiële natuur; 
jullie kunnen er eerder mee klimmen op de 
grotere hoogten van jullie spirituele 
verworvenheden. 
52 Ik sticht geen nieuwe godsdienst onder 
jullie; deze leer verloochent de bestaande 
godsdiensten niet als ze gebaseerd zijn op 
Mijn Waarheid. dit is een boodschap van 
Goddelijke Liefde voor iedereen, een oproep 
aan alle sociale instellingen... Wie de 
Goddelijke Intentie begrijpt en Mijn geboden 
vervult, zal zich geleid voelen tot vooruitgang 
en een hogere ontwikkeling van zijn geest. 
53 Zolang de mens de spiritualiteit die hij in 
zijn leven moet hebben niet begrijpt, zal de 
vrede geen werkelijkheid worden in de 
wereld. Aan de andere kant zal hij die mijn 
liefdeswet vervult, noch de dood, noch het 
oordeel dat zijn geest te wachten staat, 
vrezen. (23, 12 - 13o.) 
54 Ik wil u met deze openbaringen niet alleen 
de vrede van de wereld brengen en uw lijden 
verlichten door lichamelijke opluchting. Met 
deze openbaring geef ik u de grote leer die 
spreekt over uw spirituele ontwikkeling. Want 
als ik je alleen maar de goederen van de 
wereld had willen brengen, zeg ik je, dan zou 
het genoeg zijn geweest om wetenschappers 
die ik door intuïtie verlicht heb en aan wie ik 
de geheimen van de natuur zou hebben 
onthuld, opdracht te geven om de genezende 
balsem ervan te nemen om je te genezen van 
je fysieke lijden. 
55 Mijn Werk wil jullie verdere horizonten 
laten zien, voorbij jullie planeet, met dat 
oneindige aantal werelden om jullie heen - 
horizonten die geen einde hebben, die jullie 
de weg naar de eeuwigheid tonen, die jullie 
toebehoort. (311,13 - 14) 
56 Mijn geestelijke leer heeft verschillende 
doelen of taken: men moet de geest in zijn 
verbanning troosten en hem doen begrijpen 
dat de God die hem heeft geschapen hem 

eeuwig in zijn koninkrijk van vrede wacht. Een 
andere mogelijkheid is om haar te laten weten 
hoeveel geschenken en capaciteiten ze tot 
haar beschikking kan hebben om haar redding 
en haar verheffing of perfectie te bereiken. 
57 Dit Woord brengt de boodschap van 
vergeestelijking, die de mensen de ogen opent 
zodat ze de werkelijkheid onder ogen kunnen 
zien, die ze alleen kunnen vinden in wat ze 
zien, in wat ze aanraken, of in wat ze bewijzen 
met hun menselijke wetenschap, zonder zich 
te realiseren dat ze daarmee de vergankelijke 
"werkelijkheid" en de eeuwige, waar de ware 
werkelijkheid bestaat, verkeerd begrijpen en 
verloochenen. 
58 Laat deze boodschap van natie tot natie 
gaan, van huis tot huis, en laat hun zaadjes 
van licht, troost en vrede achter, zodat de 
mensen even pauzeren en hun geest rust 
geven, wat voor hem onontbeerlijk is om na te 
denken en te onthouden dat elk moment dat 
van zijn terugkeer naar de geestelijke wereld 
kan zijn, en dat van zijn werken en zijn zaad in 
de wereld de vrucht afhangt die hij zal 
oogsten bij zijn aankomst in het geestelijke 
leven. (322, 44 - 46). 
 

Hoofdstuk 6 - Het Derde Testament 
en het Grote Levensboek  
 
Het boek van de liefde, de waarheid en de 
wijsheid van God 
1 Het boek van mijn woord is het boek van de 
goddelijke en ware liefde; daarin zul je de 
onveranderlijke waarheid vinden. Reik ernaar, 
en je zult de wijsheid vinden die je zal helpen 
om je te ontwikkelen en vrede te bereiken in 
de eeuwigheid. Hij die de betekenis ervan 
vervormt of verandert, zal beledigend zijn, en 
hij die een enkel woord weglaat of toevoegt 
dat niet in overeenstemming is met mijn 
volmaakte leer, zal mijn wet ernstig 
overtreden. 
2 Hou dit woord in zijn oorspronkelijke 
zuiverheid omdat het het mooiste erfgoed is 
dat ik aan de mensheid zal overlaten. schrijf 
mijn leer op en maak het bekend aan uw 
medemensen; hou het trouw, want u bent 
verantwoordelijk voor deze erfenis... 
3 Morgen zal de mens in haar de essentie van 
mijn openbaring vinden, die hem met het licht 
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van haar leer in de weg van de waarheid zal 
leiden. 
4 Van de ouders aan hun kinderen worden 
deze geschriften weggegeven als een bron van 
levend water, waarvan de beek onuitputtelijk 
zal ontspringen en van hart tot hart zal gaan. 
Bestudeer in het grote boek van het leven, het 
Boek van Spiritualisatie, dat u de goddelijke 
openbaringen die u door de eeuwen heen 
hebt ontvangen, zal uitleggen. 
5 heb ik u niet beloofd dat elke kennis in zijn 
oorspronkelijke waarheid zou worden 
hersteld? Nou, dit is de tijd die aan u is 
aangekondigd... 
6 In waarheid vertel ik je: Hij die nadenkt over 
de leer van mijn boek en deze doorgrondt met 
een oprecht verlangen om zijn kennis te 
vergroten, zal licht krijgen voor zijn geest en 
Mij dichter bij hem voelen. 
7 De mythen van het verleden en die van 
vandaag zullen vallen; alle middelmatige en 
valse zullen vallen; want de tijd zal komen dat 
je niet meer gevoed kan worden door 
onvolkomenheden, en dan zal de geest op 
zoek gaan naar de waarheid, zodat hij kan 
dienen als zijn enige voedsel. 
8 In deze leringen zal de mensheid de essentie 
van mijn openbaringen vinden, die zij tot op 
de dag van vandaag niet heeft begrepen bij 
gebrek aan vergeestelijking. sinds de oudheid 
heb ik het u toevertrouwd via Mijn gezanten, 
boodschappers en "tolken", maar het heeft u 
alleen maar gediend om er mythen en 
tradities uit te vormen... Heroverweeg en 
bestudeer deze leer met eerbied en liefde als 
je jezelf wilt redden van eeuwen van 
verwarring en lijden. Maar vergeet niet dat je 
je taak niet zult vervullen als je alleen 
genoegen neemt met het bezit van het boek; 
nee, het is om je wakker te schudden en te 
leren als je echt mijn discipelen wilt zijn. Leer 
met het voorbeeld, de liefde en de 
behulpzaamheid die ik je heb getoond. (20, 1- 
8) 
9 Het Boek van Mijn Onderwijs bestaat uit de 
leerstellingen die Ik u op dit moment heb 
gedicteerd door middel van het menselijk 
verstand. Met dit boek, dat de mensheid 
uiteindelijk zal erkennen als het Derde 
Testament, moeten jullie Mijn Goddelijke 
Oorzaak verdedigen. 

10 De mensheid kent alleen de wet van de 
'eerste keer', en wat er in het Eerste en 
Tweede Testament staat; maar de Derde zal 
nu verenigen en rechtzetten wat de mensen 
hebben vervalst bij gebrek aan bewapening en 
begrip. De mensheid zal mijn boodschap 
moeten bestuderen, zodat hij, doordringend 
tot in de kern van elk woord, één enkel ideaal, 
één enkele waarheid, één en hetzelfde licht 
zal ontdekken dat hem zal leiden tot 
vergeestelijking. (348, 26) 
11 Ik onthul u wat de wetenschapper u niet 
kan leren, omdat hij het niet weet. Hij heeft in 
zijn aardse grootheid geslapen en heeft zich 
niet tot Mij verheven in het verlangen naar 
mijn wijsheid. 
12 De harten van de geestelijken zijn gesloten, 
die in de verschillende sekten en 
godsdienstige gemeenschappen de geestelijke 
kennis moesten onderrichten die grootsheid 
en rijkdom voor de geest is. 
13 Ik heb gezien dat de Wet en de leringen die 
ik in vroegere tijden aan de mensheid heb 
nagelaten, zijn verborgen en vervangen door 
rituelen, uiterlijke sektes en tradities. 
14 Maar u, die diepgaand weet dat de 
essentie van dit woord hetzelfde is als wat 
Israël op de berg Sinaï heeft ontvangen en wat 
de menigte mensen in de "Tweede Tijdperk" 
van de lippen van Jezus heeft gehoord, leert 
met uw aanbidding van God en uw werken dat 
de Goddelijke Wet niet mag worden vergeten 
omwille van het volgen van dwaze tradities 
die niet bevorderlijk zijn voor de Geest. (93, 10 
– 13) 
15 Ik heb u herinnerd aan de namen van mijn 
boodschappers waarmee u berichten, 
geboden, profetieën en leerstellingen hebt 
ontvangen. 
16 Op deze manier heb ik de inhoud van alle 
vroegere leerstellingen samengevoegd tot één 
enkele leer. 
17 Spiritualisme is de erfenis waarin de Drie 
Testamenten verenigd zijn in één enkel 
spiritueel boek. (265, 62 - 64) 
18 Deze leer, die men spiritueel noemt omdat 
ze het spirituele openbaart, is de weg die voor 
de mens is uitgestippeld, waardoor hij zijn 
Schepper leert kennen, Hem dient en 
liefheeft. Het is het "boek" dat mannen leert 
om van hun Vader te houden in hun eigen 
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buurman. Spiritualisme is een wet die het 
goede, het zuivere, het volmaakte gebiedt. 
19 De plicht om deze wet te gehoorzamen is 
voor iedereen; toch dwingt ze niemand om 
haar te vervullen, want elke geest heeft 
vrijheid van wil, zodat zijn strijd en al zijn 
daden als zijn eigen verdiensten kunnen 
worden beschouwd wanneer hij wordt 
beoordeeld. 
20 Weet dus dat deze leer de vlam van de 
Goddelijke Liefde is, die van de eerste tot de 
laatste van mijn kinderen alles heeft verlicht 
en hen warmte heeft gegeven. (236, 20 - 22) 
 
De relatie tussen de geestelijke leer en de 
leer van Jezus 
21 De leer van de geest is geen theorie, maar 
een praktische leer, zowel voor het menselijk 
leven als voor het leven van de geest. Er is 
geen ander, uitgebreider en perfecter 
onderwijs dan dit. Het begeleidt je al voordat 
je op aarde komt, het volgt je gedurende je 
dagwerk in deze wereld en versmelt met je 
geest als het terugkeert naar zijn vroegere 
thuis. 
22 Ik zal het niet zijn die de liturgie en de 
tradities uit uw aanbidding haalt - het zal de 
geest van de mens zijn die onwillekeurig 
boven zijn oude ideeën uitstijgt in het licht van 
de behoefte aan meer licht om zijn 
ontwikkelingsweg te verlichten. Weldra zal de 
mens begrijpen dat het enige wat hij God kan 
bieden de uitoefening van de liefde is, want 
liefde betekent goedheid, barmhartigheid, 
wijsheid en rechtvaardigheid. 
23 Spiritualisme wist geen van de woorden die 
Christus ooit verkondigde. Als dat niet zo was, 
zou hij zichzelf die naam niet mogen geven, 
want dan zou hij zich tegen de waarheid 
verzetten. Hoe kan dit woord daartegen zijn, 
aangezien het dezelfde Meester is die het 
uitspreekt. Als je echt zou doordringen tot de 
betekenis van deze leer, zou je zien dat mijn 
woord van vandaag de uitleg of verklaring is 
van alles wat ik ooit heb gezegd. Daarom is de 
mensheid van vandaag en de mensheid van de 
toekomst in staat om meer te begrijpen dan 
de vorige generaties en daarom de wet op een 
zuiverder, hoger en juister manier te 
vervullen. 
24 Als je je medemensen nauwlettend 
observeert in de uitoefening van hun 

godsdienst, zul je zien dat ze nu zonder 
innerlijk medeleven kijken naar wat vroeger 
het voorwerp van hun aanbidding was. De 
reden hiervoor is dat de geest uit zichzelf 
ontwaakt en hunkert naar datgene wat hem 
werkelijk kan voeden. Daarom zeg ik u dat de 
uiterlijke verering van deze mensheid 
gedoemd is te verdwijnen. (283, 27 - 30) 
25 In dit nederige en eenvoudige boek, maar 
gevuld met Goddelijk Licht, zullen de mensen 
de verduidelijking vinden van al hun twijfels, 
ze zullen de aanvulling ontdekken van de leer 
die in het verleden slechts gedeeltelijk werd 
geopenbaard, en ze zullen de duidelijke en 
eenvoudige manier vinden om alles wat 
verborgen is in de oude teksten in het 
symbool te interpreteren. 
26 Wie, nadat hij deze geestelijke boodschap 
heeft ontvangen, zichzelf overtuigt van de 
waarheid van de inhoud ervan en zich inzet 
om zijn verlangen naar zintuiglijke indrukken, 
zijn afgoderij en fanatisme te bestrijden, om 
zijn verstand en hart te reinigen van al die 
onzuiverheden, zal zijn geest bevrijden en 
hem vreugde en vrede geven, want nu zal hij 
kunnen strijden om de eeuwigheid te winnen 
die hem te wachten staat. Maar zij die 
doorgaan in hun uiterlijke aanbidding, die zich 
verharden om datgene wat de wereld 
toebehoort lief te hebben en die niet geloven 
in de ontplooiing of ontwikkeling van de geest 
- voorwaar, ik zeg u, zij zullen achterblijven en 
tranen laten wanneer zij zich bewust worden 
van hun achterlijkheid en onwetendheid. (305, 
4 - 5) 
 
De geschillen omwille van het nieuwe woord 
27 Als mijn leer u zo vreemd lijkt dat u denkt 
dat u nooit zulke woorden hebt gehoord, 
hoewel u mij kent, dan zeg ik u dat uw 
verwondering het gevolg is van uw falen om 
de kern te onderzoeken van wat ik u in 
vroeger tijden heb geopenbaard. Daarom lijkt 
deze leer je misschien vreemd of nieuw, 
hoewel dit licht in werkelijkheid altijd al 
aanwezig is geweest in je leven. (336, 36) 
28 Mijn leer in deze zoals in de "Tweede 
Tijdperk", zal de mensheid doen schudden. De 
hypocrieten zullen te maken krijgen met 
waarheidsgetrouwheid. De valsheid zal zijn 
masker laten vallen en de waarheid zal 
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schitteren. De waarheid zal de leugen die deze 
wereld omhult, overwinnen. 
29 De mens zal in staat zijn om alle dingen te 
begrijpen en te weten die reden en waarheid 
bevatten; maar alle dingen die hem 
gedwongen zijn te geloven, zelfs als hij ze niet 
zou begrijpen, zal hij ze zelf verwerpen. 
Daarom zal mijn onderwijs zich verspreiden 
omdat het licht geeft dat de mensen nodig 
hebben. Een groot deel van dit werk zal tot u 
komen door uw medemensen het begin en 
het doel ervan te onthullen. (237, 28 -29) 
- de luisteraars in Mexico 
30 De mensheid verlangt naar mijn woord, 
naar mijn waarheid. Mensen verlangen en 
verlangen naar licht voor hun geest; ze vragen 
om gerechtigheid en verwachten troost. Dit is 
een cruciaal moment. Voorwaar, ik zeg u, veel 
ideeën, theorieën en zelfs dogma's die al 
eeuwenlang als waarheden worden 
beschouwd, zullen op de grond vallen en als 
onwaar worden verworpen... Fanatisme en 
afgoderij zullen worden bestreden en 
geëlimineerd door degenen die er het meest 
aan zijn gebonden. De leer van God zal 
worden begrepen, het licht, de inhoud en de 
natuur ervan zal worden begrepen en gevoeld. 
31 Wanneer, na een tijd van beproevingen, 
waarin zij zeer grote verwarring zullen 
ondergaan, er licht zal zijn in de geest van de 
wetenschappers, en zij de stem van hun geest 
zullen horen, zullen zij ontdekken wat zij nooit 
hebben gedroomd. 
32 Nogmaals zeg ik u: kijk! Want in deze tijd 
van conflict tussen geloofsovertuigingen en 
leerstellingen, religies en wetenschappen 
zullen veel mensen denken dat de kennis die 
hun boeken hen hebben gegeven het wapen 
zal zijn waarmee ze mijn nieuwe discipelen 
kunnen verslaan, wetende dat je geen boeken 
bij je hebt. (150, 11 - 13) 
33 Ik heb u gezegd, discipelen, dat u 
geconfronteerd zult worden met de grote 
kerken en de kleinere sekten; maar wees niet 
bang voor het een of het ander. de waarheid 
die ik je heb toevertrouwd is duidelijk; het 
woord dat ik je heb geleerd is naar buiten toe 
duidelijk en eenvoudig, maar in zijn betekenis 
diep tot in het oneindige en het zijn krachtige 
wapens waarmee je zult vechten en 
overwinnen. 

34 maar ik zeg u, een volk op aarde, vol 
materialisme en ongeloof, zal opstaan om u 
het recht te ontzeggen u Israël te noemen, om 
uw getuigenis van de hernieuwde komst van 
de Messias te verloochenen, en dat het volk 
het Joodse volk is. Heb je er niet aan gedacht? 
Die natie wacht in haar midden op de komst 
van haar Messias, haar Verlosser, die haar 
gerechtigheid zal brengen en haar opnieuw 
boven alle naties van de aarde zal plaatsen. 
Dat de mensen weten dat ik altijd naar hen 
toe ben gekomen, en in dit "Derde Tijdperk" 
zullen ze zeggen: "Waarom zou God naar een 
ander volk komen? (332, 10) 
35 Deze spirituele gemeenschap leeft hier 
onherkenbaar. De wereld weet niets van uw 
bestaan, de machtigen nemen geen nota van 
u, maar de strijd tussen spiritualisten en 
"christenen", tussen spiritualisten en joden 
komt dichterbij. Die strijd is nodig voor de 
introductie van mijn onderwijs aan de hele 
mensheid. Dan zal het Oude Testament met 
het Tweede en het Derde worden verenigd tot 
één enkele essentie. 
36 dit kan voor velen van jullie onmogelijk 
lijken; voor Mij is het de meest natuurlijke, 
juiste en volmaakte zaak. (235, 63 - 64) 
 
Het grote boek van het ware leven 
37 Mijn woord zal voor alle tijden worden 
opgeschreven, daaruit zult u het boek van het 
Derde Tijdperk, het Derde Testament, de 
laatste boodschap van de Vader, 
samenstellen; want in alle drie de tijdperken 
had God zijn "gouden veren" om zijn wijsheid 
aan de mensheid over te laten. 
38 Mozes was de eerste "gouden penpunt" 
die de vader gebruikte om de gebeurtenissen 
van de "eerste keren" in onuitwisbare letters 
op een rol te schrijven. Mozes was de "gouden 
penpunt" van Jehova. 
Deze term verwijst naar de aanduiding van de 
deelnemers aan de Goddelijke Aankondigingen 
die de opdracht hadden om het Woord van de 
Heer in steno op te schrijven. 
39 Onder mijn apostelen en volgelingen van 
het "Tweede Tijdperk" had Jezus vier "veren", 
en dat waren Matteüs, Marcus, Lucas en 
Johannes. Zij waren de "gouden veren" van de 
Goddelijke Meester. Maar toen de tijd kwam 
dat het Eerste Testament met het Tweede 
werd verenigd door banden van liefde, kennis 
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en spirituele vooruitgang, werd er één enkel 
boek van gemaakt. 
40 Nu in de "derde keer", als je weer mijn 
woord hebt, heb ik ook "gouden veren" 
aangewezen, zodat het op schrift kan worden 
gesteld. 
41 Als de tijd gekomen is, zult u één enkel 
boek samenstellen, en dit boek, dat van het 
'Derde Tijdperk', zal - als de tijd ervoor 
gekomen is - ook verenigd worden met het 
boek van de Tweede en Eerste Tijden, en dan 
zal uit de openbaringen, profetieën en 
woorden van de 'Drie Tijden' het Grote Boek 
des Levens ontstaan voor de opbouw van alle 
geestenwezens. 
42 Dan weet je dat alle woorden - van de 
eerste tot de laatste - in waarheid en geest in 
vervulling zijn gegaan, dat alle profetieën de 
verwachte loop van de geschiedenis waren, 
die de Vader aan de mensheid heeft 
geopenbaard. Want God alleen kan de 
gebeurtenissen laten opschrijven die zich 
zullen voordoen. Toen de profeten spraken, 
waren zij het niet, maar God deed het door 
hun bemiddeling. 
43 Ik heb mijn nieuwe uitverkorenen 
voldoende bewapening gegeven, zoals Mozes 
en de vier discipelen van het Tweede Tijdperk 
hadden, zodat Mijn Woord in volledige 
oprechtheid zou worden opgeschreven, in 
volledige duidelijkheid en waarheid, want het 
is voor de komende generaties; maar als 
iemand van plan is iets uit dat boek toe te 
voegen of te schrappen, dan zal Ik u ter 

 
Deze waarschuwing verwijst naar de essentie, 
de betekenis van het "woord", niet naar de 
letters. 
44 Nu, mijn geliefde kinderen, wie hecht er 
belang aan het boek dat jullie in elkaar 
beginnen te zetten? Eerlijk gezegd, niemand! 
Maar de tijd zal komen dat de mensheid je zal 
vragen om je boek vol verlangen, vol 
nieuwsgierigheid, en dan zal het ontwaken, 
verkennen en discussiëren over mijn woord. In 
die ideeënstrijd komen partijen naar voren - 
wetenschappers, theologen en filosofen. Het 
getuigenis van uw Woord en het Boek der 
Wijsheid zal aan de naties worden gebracht, 
en allen zullen spreken over mijn leer. Dit zal 
het begin zijn van de nieuwe strijd, de oorlog 
van woorden, gedachten en ideologieën; maar 

uiteindelijk, wanneer allen zich in waarheid en 
geest hebben gerealiseerd dat het Grote Boek 
des Levens door de Heer is geschreven, zullen 
zij elkaar als broeders en zusters omhelzen en 
liefhebben, zoals mijn wil is. 
45 Waarom was het woord van Jehova in de 
'eerste keer' niet genoeg om de wereld te 
verenigen en kon de leer van Jezus in de 
tweede keer niet worden gevolgd? Waarom 
was het in die tijd niet genoeg dat Ik sinds 
1866 Mijn Woord aan de naties heb gegeven 
om elkaar lief te hebben en in vrede te leven? 
Het is noodzakelijk dat de drie boeken één 
geheel vormen, zodat dit Woord de hele 
wereld kan verlichten. Dan zal de mensheid 
dat licht volgen en zal de vloek van Babylon 
worden opgeheven, want alle mensen zullen 
het Grote Boek van het Ware Leven lezen, 
allen zullen dezelfde leer volgen en elkaar in 
geest en in waarheid liefhebben als kinderen 
van God. (358, 58–  
1866 - 1884 de geest van Elia sprak over de 
stemdrager, 1884 tot 1950 de Heer zelf. 
 

Hoofdstuk 7 - Effect en belang van 
het geestelijk onderwijs  
 
Het effect van de aankondigingen 
1 Hier, in het aangezicht van dit woord, is er 
geen mens die niet trilt in het binnenste en 
het buitenste van zijn wezen, dat wil zeggen in 
de geest en in het vlees. Terwijl hij hier naar 
Mij luistert, is hij verleidelijk tot het leven, de 
dood, de goddelijke gerechtigheid, de 
eeuwigheid, het geestelijk leven, het goede en 
het kwade. 
2 Als hij mijn stem hoort, voelt hij in zichzelf 
de aanwezigheid van zijn geest en herinnert 
hij zich waar hij vandaan komt. 
3 In de korte tijd dat hij naar Mij luistert, voelt 
hij zich één met al zijn buren en herkent hij 
hen in het diepste van zijn wezen als zijn ware 
broeders en zusters, als broeders en zusters in 
de geestelijke eeuwigheid, die nog dichter bij 
hem staan dan zij die alleen maar in het vlees 
zijn, want dit is slechts tijdelijk op aarde. 
4 er is geen man of vrouw die, als ze Mij 
horen, zich niet door Mij aangekeken voelen. 
daarom durft niemand zijn vlekken voor mij te 
verbergen of te verdoezelen... en ik maak ze 
bewust, maar zonder iemand publiekelijk te 
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ontmaskeren, want ik ben een rechter die 
nooit ontmaskert... 
5 Ik zeg u dat ik onder u overspeligen, 
kindermoordenaars, dieven, ondeugden en 
zwakheden ontdek die als lepra op de ziel van 
hen die gezondigd hebben. maar ik bewijs u 
niet alleen de waarheid van Mijn Woord door 
u te laten zien dat ik in staat ben de fouten 
van uw hart te onthullen Ik wil u ook de kracht 
van mijn leer bewijzen door u de wapens te 
geven om het kwaad en de verleidingen te 
verslaan, door u te leren hoe u vernieuwing 
kunt bereiken en door in uw wezen een 
verlangen te wekken naar het goede, het hoge 
en het zuivere, en een absolute afkeer van 
alles wat basis is, vals en schadelijk voor de 
geest. (145, 65 - 68) 
6 Vandaag de dag leef je nog steeds in de 
dagen van moeilijkheden die voor het licht 
gaan. En toch, gebruik makend van de kleine 
opheldering van jullie mistige luchten, dringt 
dat licht door met vluchtige lichtstralen die 
sommige punten van de aarde bereiken, die 
de harten raken en geesten doen beven en 
ontwaken. 
7 Allen die door dit licht verrast werden, 
stopten onderweg en vroegen: "Wie ben jij? 
en ik antwoordde hen: "Ik ben het licht van de 
wereld, ik ben het licht van de eeuwigheid, ik 
ben de waarheid en de liefde". Ik ben Hij die 
beloofde terug te komen om met u te 
spreken, Hij die het "Woord" van God zou zijn. 
8 Net als Saul op de weg naar Damascus 
hebben zij al hun trots vernederd, hun 
arrogantie overwonnen en hun gezicht 
nederig gebogen om met hun hart tegen mij 
te zeggen: "Mijn Vader en Heer, vergeef mij, 
nu begrijp ik dat ik U onbewust heb vervolgd! 
9 vanaf dat moment werden deze harten 
kleine volgelingen; want in dit "Derde 
Tijdperk" is tot op de dag van vandaag geen 
enkele apostel onder mijn nieuwe discipelen 
verschenen met de toewijding van degene die 
Mij zo vervolgde in mijn discipelen, en die Mij 
daarna met zoveel vurigheid liefhad. (279, 21 - 
24) 
10 De kerken zijn ondergedompeld in een 
eeuwenlange slaap van routine en stagnatie, 
terwijl de waarheid verborgen is gebleven. 
Maar zij die de geboden van Jehova en het 
Woord van de Goddelijke Meester kennen, 
moeten in deze stem, die op dit moment tot u 

spreekt, de stem van de Geest van de 
Waarheid herkennen die voor deze tijd is 
beloofd. (92,71) 
11 Ik weet dat velen verontwaardigd zullen 
zijn als ze dit Woord leren kennen; maar er 
zullen mensen zijn die, in hun verwarring van 
de geest, niet zullen inzien dat er in de mens, 
naast de menselijke natuur, ook het 
geestelijke deel van het zijn is - of die, terwijl 
ze in de menselijke geest geloven, maar 
gebonden zijn door de gewoonte van hun 
tradities en hun geloof, ontkennen dat er een 
oneindige weg van ontwikkeling is. 
voor de geest. (305, 65) 
12 Ik zal deze woorden op schrift laten staan, 
en ze zullen tot mijn discipelen van de 
toekomst komen, en als ze ze bestuderen, 
zullen ze ze fris en levend vinden, en hun 
geest zal beven van vreugde, met het gevoel 
dat het hun Meester is die op dat moment tot 
hen spreekt. 
13 denkt u dat alles wat ik tegen u heb gezegd 
alleen voor degenen is die naar Mij hebben 
geluisterd? Nee, geliefden, met Mijn Woorden 
spreek Ik voor de aanwezigen en voor de 
afwezigen, voor vandaag, voor morgen en 
voor alle tijden; voor hen die sterven, voor de 
levenden en voor hen die nog geboren 
moeten worden; Ik spreek voor hen die leven 
en voor hen die nog geboren moeten worden 
(97, 45 -46) 
 
Kennis en hoop van het nieuwe woord 
14 Ik ben het woord van de liefde dat troost 
brengt voor hem die lijdt, voor de verontruste, 
voor de huilende, voor de zondaar en voor 
hem die Mij gezocht heeft. Mijn Woord is de 
rivier van het leven in die harten waar ze hun 
dorst lessen en hun onzuiverheden 
wegspoelen; Ik ben het Woord van Liefde dat 
troost brengt aan hen die lijden, aan hen die 
huilen, aan de zondaar en aan hen die Mij 
gezocht hebben. Het is ook de weg die leidt 
naar het eeuwige huis van rust en vrede. 
15 Hoe kun je denken dat de strijd voor het 
leven - de offers, beproevingen en 
beproevingen - zal eindigen met de dood, 
zonder een rechtvaardige beloning in de 
eeuwigheid te vinden? Daarom zijn mijn wet 
en mijn onderwijs, met hun openbaringen en 
beloften in jullie hart, de stimulans, de streling 
en de balsem van het werk van de dag. Alleen 
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als je je afwendt van mijn leer, voel je je 
hongerig en zwak. (229, 3 - 4) 
16 in Mijn Goddelijke Liefde voor de 
menselijke schepselen sta Ik hen toe Mijn 
werken te onderzoeken en gebruik te maken 
van alle geschapen dingen, zodat zij nooit 
reden zouden hebben om te beweren dat God 
onrechtvaardig is omdat Hij Zijn wijsheid voor 
Zijn kinderen verbergt. 
17 Ik heb jullie gevormd en heb jullie de gave 
van de wilsvrijheid gegeven en gerespecteerd, 
ook al heeft de mens deze vrijheid misbruikt 
en daardoor Mij geschonden en mijn wet 
ontheiligd. 
18 maar vandaag laat ik hem de streling van 
mijn vergeving voelen en verlicht ik zijn geest 
met het licht van mijn wijsheid, zodat een van 
mijn kinderen na de andere kan terugkeren op 
het pad van de waarheid 
19 De Geest van de waarheid, die mijn licht is, 
schijnt in de geest, want u leeft in de tijden die 
zijn aangekondigd, waarin elk mysterie u 
duidelijk zal worden gemaakt, zodat u begrijpt 
wat tot nu toe niet juist is geïnterpreteerd. 
(104, 9 - 10) 
20 Ik heb mijzelf tot op dit punt van de aarde 
bekend gemaakt en zal mijn woord als een 
geschenk voor alle mensen achterlaten. Dit 
geschenk zal de geestelijke armoede van de 
mensheid elimineren. (95, 58) 
21 Ik zal aan al de ware manier van God 
aanbidden geven, en ook de juiste manier van 
leven in overeenstemming met de Goddelijke 
Wet, waarvan de vervulling het enige is wat de 
Heer aan ieder van jullie zal geven. 
22 Uiteindelijk zul je de inhoud of de 
betekenis van mijn woord kennen, o jullie 
mannen. Dan zul je ontdekken dat mijn leer 
niet alleen de Goddelijke Stem is die tot de 
mensen spreekt, maar ook de uitdrukking van 
alle geesten. 
23 Mijn woord is de stem die aanmoediging 
geeft, is de roep om vrijheid, is het reddende 
anker. (281, 13 - 15) 
 
De kracht van het Woord van God 
24 Mijn leer ontvouwt de mens in alle 
aspecten van zijn wezen: het sensibiliseert en 
veredelt het hart, ontwaakt en verdiept de 
geest, vervolmaakt en verheft de geest. 
De termen "hart" en "geest" zijn gebruikt in 
anders dan de aankondigingen van Christus 

Betekenis: "Hart" (span. "corazon") 
symboliseert het aardse-menselijke, ook 
lichaamsafhankelijke zielenleven, waarmee de 
psychologie zich bezighoudt, terwijl "geest" 
(hier "espiritu") het hogere, eeuwige aspect 
van het zijn aangeeft, dat zich laat leiden door 
de inherente vonk van God, het geweten, door 
middel van zijn "stem". 
25 Maak van mijn onderwijs een grondige 
studie die u in staat stelt de juiste manier van 
uitvoering van mijn instructies te begrijpen, 
zodat uw ontwikkeling harmonieus verloopt; 
zodat u niet alleen de geest kunt ontwikkelen 
zonder te streven naar de idealen van de 
geest die u moet aanmoedigen. 
26 Alle vermogens van je wezen kunnen in 
mijn woorden de lichtende weg vinden waarin 
ze kunnen groeien en zich vervolmaken tot in 
het oneindige. (176, 25 - 27) 
27 Mijn leer is van nature geestelijk, is licht en 
is kracht die naar beneden komt en in uw 
geest binnenkomt om hen te laten zegevieren 
in hun strijd met het kwaad. Mijn woord is 
niet alleen om de oren te vleien, het is licht 
van de geest. 
28 Wilt u Mij met de Geest horen om gevoed 
te worden en gebruik te maken van de 
betekenis van deze leer? dan je hart te 
reinigen, je geest te zuiveren en je geweten te 
laten leiden Je zult dan ervaren hoe een 
transformatie in je wezen begint te werken - 
niet alleen geestelijk, maar ook moreel en 
fysiek. Die verheffing die de geest geleidelijk 
aan bereikt door kennis - die zuiverheid die 
het geleidelijk bereikt - zal worden 
weerspiegeld in de gevoelens van het hart en 
in de gezondheid van het lichaam. 
29 de passies zullen steeds zwakker worden, 
de ondeugden zullen geleidelijk aan 
verdwijnen, het fanatisme en de 
onwetendheid zullen meer en meer plaats 
maken voor oprecht geloof en diepe kennis in 
mijn wet (284, 21 - 23) 
30 Deze leer, die slechts bij enkelen bekend is 
en waar de mensheid geen notie van neemt, 
zal weldra aan allen die lijden als een 
genezende balsem komen, om troost te 
geven, het geloof op te wekken, de duisternis 
te verdrijven en hoop te wekken. Het verheft 
je boven zonde, ellende, pijn en dood. 
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31 het kan niet anders, want ik ben het, de 
Goddelijke Geneesheer, de beloofde Trooster, 
die het u heeft geopenbaard. (295, 30 - 31) 
32 Als je eenmaal door de spiritualiteit bent 
gegaan en dan mensen ontmoet die lijden en 
wanhopig zijn omdat ze niet kunnen bezitten 
wat ze in de wereld verlangen, zul je hun 
materialisme zien contrasteren met de 
verheffing van mijn discipelen, wiens 
bevrediging groot zal zijn omdat hun aspiraties 
en verlangens nobel zullen zijn, gebaseerd op 
de vaste overtuiging dat in dit leven alles van 
voorbijgaande aard is. 
33 Mijn discipelen zullen tot de wereld 
spreken door middel van voorbeelden van 
spiritualiteit - door een leven dat worstelt om 
de Geest dichter bij de Godheid te brengen, in 
plaats van hem te ketenen aan de valse 
schatten van de wereld. 
34 Ik weet dat de materialisten in de komende 
tijd verontwaardigd zullen zijn als ze deze leer 
leren kennen; maar hun geweten zal hen 
vertellen dat mijn woord alleen de waarheid 
spreekt. (275, 5 - 7) 
35 In het grote werk van de dag dat op u 
wacht, zal ik uw hulp zijn. Mijn onderwijs zal 
grote omwentelingen in de wereld 
veroorzaken. Er zullen grote veranderingen 
zijn in gewoontes en ideeën en zelfs in de 
natuur zullen er transformaties plaatsvinden. 
Dit alles zal het begin van een nieuw tijdperk 
voor de mensheid markeren en de geesten die 
ik binnenkort naar de aarde zal sturen, zullen 
over al deze profetieën spreken om bij te 
dragen aan het herstel en de opwaartse 
ontwikkeling van deze wereld. Ze zullen mijn 
woord uitleggen en de gebeurtenissen 
interpreteren. (216, 27) 
36 Een tijd van verrijzenis is deze "Derde 
Leeftijd". De geesten leken op de doden en de 
lichamen leken op hun begraafplaatsen. Maar 
de Meester kwam tot hen, wiens woord van 
leven hen zei: "Kom naar buiten en sta op naar 
het licht, naar de vrijheid! 
37 Wie van hen zal zijn ogen werpen op de 
Als hij zijn leven, zijn werken en zijn gevoelens 
openstelt voor de waarheid en vervolgens in 
staat is om zijn leven, zijn werken en zijn 
gevoelens in liefde voor zijn medemensen op 
te wekken, zal deze wereld niet langer een 
plaats van verbanning of een vallei van tranen 
en verzoening zijn, omdat hij meer en meer de 

gelukzaligheid van de ware vrede zal voelen, 
die vrede van geest geeft. 
38 dat de staat van opgetogenheid in dit leven 
een weerspiegeling zal zijn van de volmaakte 
vrede en het licht dat de geest zal genieten in 
betere werelden waar ik haar zelf zal 
ontvangen om haar een huis te geven dat haar 
verdiensten waardig is. (286, 13) 
 
 
Reacties van theologen en materialisten. 
39 Wees niet verontrust als u wordt verteld 
dat hij die in deze tijd tot u sprak de verleider 
was, en dat er wordt voorspeld dat ook hij 
wonderen zou doen waardoor hij zelf de 
uitverkorenen in de war zou brengen en in de 
war zou brengen. Voorwaar, Ik zeg jullie, velen 
van hen die zo over mijn manifestatie 
oordelen zullen tot degenen behoren die 
inderdaad in dienst van het kwaad en de 
duisternis staan, ook al proberen hun lippen te 
verzekeren dat zij altijd de waarheid 
verspreiden. 
40 vergeet niet dat de boom wordt herkend 
aan zijn vruchten, en ik zeg u de vrucht is dit 
Woord dat hoorbaar is gemaakt door het 
intellect van deze stemdragers - mannen en 
vrouwen van eenvoudige harten Aan de 
vrucht en aan de geestelijke vooruitgang van 
degenen die ervan hebben genoten, zal de 
mensheid de boom herkennen die ik ben. 
41 Het Trinitarisch-Maritarisch Geestelijk 
Werk zal zich beginnen te verspreiden en zal 
een ware ongerustheid veroorzaken onder 
velen die, in de overtuiging dat ze de leer die 
ze ooit van de Vader ontvingen, hebben 
bestudeerd en begrepen, tevergeefs zijn 
geworden over de kennis van hun filosofieën 
en wetenschappen, zonder zich te realiseren 
welke geestelijke ontwikkeling de mensheid 
heeft bereikt. 
42 Als zij uit hun inertie ontwaken, zullen zij 
merken hoe de geest van de mensen vandaag 
de dag denkt en voelt, zullen zij betoveringen 
uiten tegen wat zij "nieuwe ideeën" zullen 
noemen en zullen zij het woord verspreiden 
dat deze beweging door de Antichrist werd 
veroorzaakt. 
43 dan zullen zij hun toevlucht nemen tot de 
Schrift, de profetieën en Mijn Woord die Ik 
jullie in het "Tweede Tijdperk" heb gegeven 
om te proberen te strijden tegen Mijn nieuwe 
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manifestatie, Mijn nieuwe leer en alles wat Ik 
jullie heb beloofd en vandaag in vervulling laat 
gaan. 
44 Mijn woord zal op de lippen van mijn 
discipelen en door de Schriften reiken, zelfs 
tot hen die niets aannemen wat boven de 
materie staat of wat buiten hun kennis en 
begrippen ligt, wat zij ooit hebben 
aangenomen, en zij zullen Mij een valse God 
noemen, omdat Ik jullie dit woord heb 
gebracht 
45 Maar als je dit hoort, dan zal je geloof niet 
kapot gaan - hoewel je hart gekwetst is - want 
je zult je met innerlijke beweging herinneren 
dat je Meester het je al had aangekondigd en 
je met zijn woord aanmoedigde om deze 
beproevingen te doorstaan. 
46 Maar ik zeg u dat u, hoewel u bedrog, 
huichelarij, bijgeloof, godsdienstig fanatisme 
en afgoderij op uw weg zult tegenkomen, 
niemand voor zijn wandaden moet 
veroordelen. Leer hen met mijn woord en laat 
de zaak aan Mij over die de enige is die over 
jou mag oordelen en die weet wie de valse 
God is, de valse Christus, de boze apostel, de 
schijnheilige Farizeeër. (27, 32 - 35) 
47 De oorlog van ideeën, 
geloofsovertuigingen, religies, leerstellingen, 
filosofieën, theorieën en wetenschappen zal 
komen, en mijn naam en mijn onderwijs zal op 
alle lippen liggen. Mijn terugkeer zal worden 
besproken en verworpen, en dan zullen de 
grote gelovigen opstaan en verkondigen dat 
Christus weer onder de mensen is geweest. 
Op dat moment zal ik die harten vanuit het 
oneindige aanmoedigen en wonderen 
verrichten om hun geloof te versterken. (146, 
8) 
 
Het effect van het geestelijk onderwijs 
48 Mijn licht, in zijn verspreiding over de hele 
wereld, heeft ervoor gezorgd dat mijn 
waarheid in elke leer wordt gezocht. Dit is de 
reden voor het gedrag van mensen in hun 
verschillende geloofsovertuigingen. 
49 Het is de vervulling van hetgeen is 
voorspeld. Wie van hen vertegenwoordigt de 
waarheid? Wie verbergt de hongerige wolf in 
schaapskleren? Wie verzekert met zuiver 
kledingstuk zijn absolute innerlijke zuiverheid? 
50 U moet het spiritualisme toepassen om 
mijn waarheid te ontdekken, want de 

mensheid is verdeeld in evenveel 
geloofsovertuigingen en wereldbeelden als de 
ontwikkeling van het menselijk denken. 
51 Er zijn dus steeds meer sekten en 
kerkgenootschappen ontstaan, en het zal voor 
u heel moeilijk zijn om de waarheid te 
beoordelen die in elk van die 
kerkgenootschappen besloten ligt. 
52 Mijn leer verlicht de gedachten 
en ideeën van mannen, en geleidelijk aan zal 
iedereen de basis begrijpen om zijn werk te 
perfectioneren en hen te leiden naar een 
meer perfecte en hogere weg. 
53 De tijd zal komen dat elke sekte en kerk 
zichzelf zal zoeken naar wat bij mijn werk 
hoort. Maar om die schat te vinden, zal het 
nodig zijn dat ze hun geest verheffen en 
luisteren naar de stem van het geweten. (363, 
4 - 8 ; 29) 
54 Er zijn veel godsdienstige gemeenschappen 
op deze aarde, maar geen van hen zal mensen 
verenigen of ertoe leiden dat ze elkaar 
liefhebben. Het zal mijn spirituele leer zijn die 
dit werk doet. Tevergeefs zal de wereld zich 
verzetten tegen de opmars van dit licht. 
55 wanneer de vervolging van mijn discipelen 
het zwaarst is, zullen de krachten van de 
natuur ontketend worden; maar zij zullen 
gesust worden door het gebed van deze mijn 
werkers, zodat de wereld een bewijs kan 
ervaren van het gezag dat ik hun heb gegeven 
(243,30) 
56 De wereld zal in beroering worden 
gebracht als mijn woord in de volken wordt 
gehoord, want de geest van de mensen, die 
voorbereid zijn op deze openbaring, zal 
worden bewogen door vreugde en 
tegelijkertijd door angst. Laat hem die de 
waarheid wil kennen zich dan bevrijden van de 
slavernij van zijn materialistische verbeelding 
en laat hem zich opfrissen op de lichtende 
horizonten die hem worden voorgehouden. 
Maar wie in zijn mentale duisternis en in de 
strijd tegen dit licht blijft, heeft nog steeds de 
vrijheid om dat te doen. 
57 De verandering van hart naar spiritualiteit 
zal vriendschap en broederschap tussen de 
naties teweegbrengen. Maar het is 
noodzakelijk dat u zich voorbereidt, want het 
conflict zal groots zijn. Wanneer mensen in 
oorlogen tegen elkaar in opstand komen, is 
dat niet omdat het mijn wil is, maar omdat ze 
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de wet van God niet hebben begrepen. (249, 
47 - 48) 
58 de tijd van het allesomvattende oordeel is 
gekomen, en alle werken en alle religieuze 
gemeenschappen zullen door Mij worden 
beoordeeld. een kreet van wee zal 
ontsnappen aan de geest van de mens, omdat 
alles wat verkeerd is zal worden geopenbaard; 
alleen de waarheid zal schijnen. Er zal een 
ontwaken in de mensheid zijn en dan zullen de 
mensen tegen Mij zeggen: "Vader, geef ons 
Uw hulp, geef ons een waarachtig licht dat ons 
leidt. En dat licht en die hulp zal de leer van de 
Heilige Geest zijn, het zal de leer zijn die ik u 
heb gegeven en die ook aan hen allen 
toebehoort omdat ik de Vader van allen ben. 
(347, 27) 
 
De betekenis van het nieuwe woord van 
openbaring 
59 Blijkbaar lijkt deze openbaring niets groots 
te bevatten, maar u zult in de toekomst zien 
welke betekenis het zal hebben onder de 
mensheid. 
60 Onder deze mensen zijn er discipelen van 
allerlei aard; sommigen vermoeden de 
grootsheid van dit werk en voelen al de schok 
die de verschijning ervan in de wereld zal 
veroorzaken; anderen zijn tevreden te geloven 
dat dit een goede manier is, en er zijn ook 
mensen die de grootsheid van deze leer niet 
kunnen ontdekken en die twijfelen aan de 
overwinning en de ingang ervan in de harten 
van de mensen. Ik zeg je, het is een juweel dat 
ik je heb toevertrouwd, waarvan je de 
Goddelijke Stralen van het Licht niet wilde 
herkennen, omdat je mijn leer niet hebt 
doorgrond. Ik heb je gezegd dat het licht in de 
duisternis het felst schijnt, en ook in deze tijd 
van materialisme en zonde zul je de waarheid 
zien die ik je heb laten schijnen in zijn volle 
schittering. 
61 Vergeet niet dat er zelfs in zijn tijd twijfel 
was over het woord van Christus, want de 
mensen beoordeelden Jezus naar zijn afkomst 
en zijn kleding, en toen ze hoorden dat hij de 
zoon was van een timmerman uit Nazareth en 
een arme vrouw - die later zou vertrekken in 
het gezelschap van arme Galilese vissers. om 
een leer te prediken die hen vreemd leek - ze 
konden niet geloven dat deze rondtrekkende 
prediker die van dorp tot dorp ging en de 

magerheid van zijn kleding aanbood, de 
koning was die de Heer aan het volk Israël had 
beloofd. 
62 Ik geef u deze hints omdat de mensen op 
zoek zijn naar de uiterlijke glans die de 
zintuigen verblindt om te kunnen geloven in 
de grootsheid van wat alleen met de geest 
gezien en gevoeld kan worden. 
63 Ik moest mijn bloed vergieten, mijn leven 
geven en weer opstaan, zodat de ogen van de 
mensen geopend konden worden. welke 
beker zal mijn Geest nu drinken, zodat je in 
Mij kunt geloven? de mensheid: wat zou ik 
niet doen om je gered te zien worden? (89, 
68-69 & 71-73) 
64 Wie zou beweren dat mijn leer een gevaar 
is voor de materiële vooruitgang van de 
mensheid, begaat een grote fout. Ik, de 
Meester van alle Meesters, wijs de mensheid 
de weg naar zijn opwaartse ontwikkeling en 
naar echte vooruitgang. Mijn woord spreekt 
niet alleen tot de geest, het spreekt ook tot de 
geest, tot de rede en zelfs tot de zintuigen. 
Mijn onderwijs inspireert en leert je niet 
alleen het spirituele leven, maar het brengt 
licht in elke wetenschap en op alle mogelijke 
manieren. Want mijn leer beperkt zich niet tot 
het brengen van alle geestwezens op weg naar 
het huis, dat buiten dit bestaan valt, maar 
bereikt ook het hart van de mens en inspireert 
hem om een aangenaam, menselijk en nuttig 
leven te leiden op deze planeet. (173, 44) 
65 Het "Derde Tijdperk" waarin je nu leeft is 
de tijd van het blootleggen van grote 
mysteries. Geleerden en theologen zullen hun 
kennis moeten corrigeren met het oog op de 
waarheid die ik u op dit moment onthul. 
66 Dit is de tijd waarin de mensen hun ogen 
zullen openen voor het licht van Mijn Wijsheid 
- een licht dat Ik heb getransformeerd in een 
leer, zodat je er geestelijk door opstaat tot het 
ware leven (290,51 - 52) 
67 De mensen zullen proberen de waarheid 
van mijn openbaring te verloochenen, maar 
de feiten, de bewijzen, de gebeurtenissen 
zullen spreken en getuigen van deze waarheid, 
die van de lippen van mijn volk zal komen als 
de grote boodschap van het "Derde Tijdperk". 
En ook via de Schriften zal mijn onderwijs zich 
in de wereld verspreiden omdat dit een 
toelaatbaar middel is, dat ik vanaf de vroegste 
tijden heb geïnspireerd, mijn boodschapper. Ik 
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wil alleen dat je over mijn waarheid waakt en 
deze op de zuiverste en eenvoudigste manier 
aan de harten doorgeeft. (258, 6) 
68 In die "tweede keer" werd mijn komst als 
mens slechts door een paar harten geloofd. 
Toch bepaalde de mensheid later de geboorte 
van de Verlosser als het begin van een nieuw 
tijdperk. Evenzo zal in deze tijd het begin van 
mijn aankondiging aan u, dat wil zeggen, mijn 
komst als Heilige Geest, morgen worden 
vastgelegd als het begin van een ander 
tijdperk. 
69 Luister naar wat Christus u vertelt, de 
belichaming van de Goddelijke Liefde: vrede 
voor mensen van goede wil, voor hen die de 
waarheid liefhebben en het zaad van de liefde 
zaaien. (258,41 - 43). 
 

Hoofdstuk 8 - De nieuwe kerken 
van Christus, discipelen, apostelen 
en boodschappers van God  
 
Licht en schaduw in de kerken van de 
openbaring 
1 Als Ik Mijn Woord in alle naties had gegeven, 
zou de meerderheid het hebben verworpen 
omdat ijdelheid, materialisme en valse 
grootheid van de mensen geen enkele leer die 
spreekt over spiritualiteit, nederigheid en 
broederschap zou hebben geaccepteerd. De 
wereld is nog niet bereid om de liefde te 
begrijpen en daarom zou niet iedereen 
ontvankelijk zijn geweest voor mijn 
aanwezigheid in deze vorm. 
2 Zoals Christus destijds een rotsgrot uitkoos 
om als mens geboren te worden, zo heb ik 
vandaag deze hoek van de aarde ontdekt die 
klaar was om Mij te horen en die lijkt op de 
grot en de kribbe die de Zoon van God, die de 
nacht heeft gezegend, verwelkomde; ik heb 
deze hoek van de aarde ontdekt die klaar was 
om Mij te horen en die lijkt op de grot en de 
kribbe die de Zoon van God heeft 
verwelkomd. (124, 13 - 14) 
3 het voorbeeld van dit eenvoudige volk hier, 
dat zijn weg gaat zonder geestelijken om hen 
te begeleiden, en dat Mij aanbidding aanbiedt 
zonder ceremonies en symbolen, zou een 
oproep moeten zijn om degenen die nog 
slapen in hun eeuwenoude nacht wakker te 
schudden, en zou een stimulans moeten zijn 

voor de vernieuwing en de zuivering van veel 
van Mijn kinderen (94, 39) 
4 Onder de schaduw van mijn leer zullen er 
geen tronen zijn gevestigd van waaruit 
verheerlijkte mannen de geesten van hun 
medemensen kunnen regeren. Niemand zal 
gekroond of bedekt worden met een paars 
gewaad in een poging om de plaats van de 
Heer in te nemen, noch zullen er biechtvaders 
verschijnen die oordelen, vergeven, 
veroordelen of oordelen over de daden van de 
mensen. Alleen ik ben in staat om een geest te 
beoordelen vanuit een rechtvaardige en 
perfecte oordeelszetel. 
5 Ik kan mannen sturen om te corrigeren, te 
onderwijzen en te begeleiden, maar ik zal 
niemand sturen om te oordelen en te straffen. 
Ik heb mannen gestuurd die herders van 
mannen zijn geweest, maar geen meesters of 
vaders. De enige vader in de geest ben ik. 
(243, 13 - 14) 
6 In die tijd zal ik een volk vormen dat zich 
werkelijk aan mijn wet zal houden, dat de 
waarheid zal liefhebben en zijn naaste zal 
liefhebben in actie. Deze mensen zullen als 
een spiegel zijn waarin anderen de fouten die 
ze hebben begaan, kunnen zien weerspiegeld. 
Zij zullen niemands rechter zijn, maar hun 
deugden, werken en geestelijke plicht zullen 
de geest raken van allen die hun pad kruisen 
en zij zullen al hun fouten tonen die mijn wet 
overtreden. 
7 Als dit volk eenmaal sterk en talrijk is, zal het 
de aandacht van zijn buren trekken, omdat de 
zuiverheid van zijn werken en de oprechtheid 
van zijn aanbidding van God de mensen zullen 
doen twijfelen. Dan zullen de mensen zich 
afvragen: "Wie zijn degenen die, zonder een 
tempel te hebben, weten hoe ze op zo'n 
manier moeten bidden? Wie heeft deze 
massa's geleerd om hun God in gebed te 
aanbidden zonder de noodzaak te voelen om 
altaren te bouwen voor hun aanbidding? Waar 
komen deze rondtrekkende predikers en 
zendelingen vandaan die, net als vogels, noch 
zaaien, noch oogsten, noch spinnen en toch 
blijven bestaan? 
8 dan zal Ik tegen hen zeggen: dit arme en 
nederige volk, dat ijverig leeft volgens Mijn 
Wet en sterk is tegen de hartstochten van de 
wereld, is door geen enkel mens opgevoed. 
Deze massa's die hun vreugde in het goede 



39 
 

nemen, die door inspiratie worden verlicht en 
die de boodschap van vrede en een druppel 
helende balsem naar het hart brengen, zijn 
niet geïnstrueerd door leraren of geestelijken 
van welke cultgemeenschap dan ook op aarde 
dan ook. Want echt, zeg ik je, in deze tijd is er 
geen enkele persoon op jouw wereld die in 
staat is om de aanbidding van God in ware 
spiritualiteit te onderwijzen. Het is niet in de 
pracht van riten of ceremonies, noch in 
rijkdom of aardse macht, waarin de waarheid 
haar wortels heeft, die, nederig zijnde, het 
zuivere, edele, oprechte, waarheidslievende 
hart als zijn tempel zoekt. Waar zijn die 
harten? (154, 12 – 14) 
9 Ik heb veel van mijn kinderen opgeroepen 
om hen verschillende opdrachten te geven, 
verschillende taken binnen dit werk, en ik heb 
ze aan u gegeven naargelang uw vooruitgang 
en uw talenten van allemaal samen heb ik 
mijn mensen gevormd, mijn nieuwe 
apostellichaam... 
10 Aan sommigen heb ik het ambt van leiders 
toevertrouwd, en opdat hun taak niet moeilijk 
en zwaar zou zijn, heb ik het volk in kerken 
verdeeld. 
11 aan anderen heb ik de gave van een 
stemdrager toevertrouwd, zodat zij mijn 
inspiratie, omgezet in een menselijk woord, 
kunnen overbrengen aan deze massa's die 
samenkomen om dit wonder te ontvangen. 
12 aan sommigen heb ik het voorrecht van 
helderziendheid gegeven om hen tot profeten 
te maken en door hun bemiddeling aan te 
kondigen wat er gaat komen. 
13 De taak van "pijlers" is gegeven aan 
degenen die de mensen op hun pelgrimstocht 
moeten ondersteunen en die de kerkleiders 
moeten helpen om de last van het kruis te 
dragen met de massa's toehoorders. 
14 Anderen zijn begaafd met de gave van 
bemiddeling, en deze zijn getraind als 
instrumenten van de geestelijke wereld om 
haar boodschappen over te brengen, de uitleg 
van mijn werk, en ook als bezitters van de 
helende balsem, de troost voor de zieken, 
zodat zij door hun genezende geestelijke 
uitstraling samen barmhartigheid kunnen 
tonen aan hen die het nodig hebben. 
15 "gouden veer" heb ik hem genoemd die 
schrijft in het boek dat ik u ga verlaten, mijn 

openbaringen, leerstellingen en profetieën 
van die tijd. 
16 Ik heb het ambt van "eerste steen" 
gegeven aan hen die een voorbeeld moeten 
zijn van standvastigheid, stabiliteit en kracht 
onder de mensen. Hun woord, advies en 
voorbeeld onder de mensen zal onveranderlijk 
zijn zoals de rots is. 
17 maar nu deze periode van mijn 
aankondiging ten einde loopt, richt ik mij tot 
alle kantoren en tot al diegenen die gekozen 
zijn om zulke grote taken te ontvangen, ik doe 
een oproep zodat zij zich kunnen verdiepen en 
het resultaat van hun werk kunnen zien. In dit 
uur van bezinning sta ik aan alle kanten. (335, 
27 – 28) 
18 zoals in alle tijden waren er velen geroepen 
en weinigen uitverkoren, want ik noem alleen 
degenen die op tijd klaar zijn om hun taak te 
vervullen; en aan de rest geef ik een licht 
zodat ze weten hoe ze de tijd moeten 
afwachten wanneer ook zij uitverkoren zullen 
zijn. 
19 Hoeveel mensen die alleen maar geroepen 
zijn, zonder dat het tijd is geweest om ze voor 
een zending te kiezen, hebben hun plaats 
ingenomen onder mijn discipelen en werkers, 
zonder dat hun geest de nodige ontwikkeling 
heeft gehad om de last van dit kruis te dragen, 
noch hun geest het licht dat nodig is om mijn 
inspiratie op te nemen! Wat hebben velen van 
hen gedaan nadat ze tot de uitverkorenen 
behoorden: ontheiligen, de atmosfeer 
vergiftigen, anderen besmetten met hun 
slechte neigingen, liegen, onenigheid zaaien, 
zich vermenigvuldigen met mijn naam en met 
de geestelijke gaven die ik in mijn discipelen 
heb geplaatst. 
20 Laat niemand proberen te ontdekken 
welke dat wel zijn, want dat kun je niet. alleen 
mijn indringende oordeel verliest hen niet uit 
het oog en ik laat mijn woord in hun geweten 
komen en zeg hen: waak en bid opdat u zich in 
de tijd van uw overtredingen zult bekeren, 
want als u dat doet, beloof ik u dat ik u 
geestelijk snel aan mijn tafel zal neerzetten en 
een feest van verzoening en vergeving zal 
vieren; ik zal u niet laten gaan zonder te 
zeggen dat ik u niet zal laten gaan zonder te 
zeggen dat ik u niet zal laten gaan (306, 53 - 
55) 
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21 Dit is de waarheid: niet allen houden van 
elkaar in mijn werk, ook al zijn ze dat, en 
hebben ze het niet allemaal begrepen. dit is 
waarom ik je kan vertellen dat sommigen tot 
mijn werk behoren en anderen het hunne... 
22 Degenen die mij uit liefde volgen, houden 
van mijn woord, omdat zij weten dat het hen 
corrigeert zonder hen te kwetsen en hun 
fouten laat zien zonder ze te ontmaskeren. Dit 
zorgt ervoor dat ze volharden in de perfectie 
van hun acties. 
23 Degenen die, in plaats van te streven naar 
deze volmaaktheid, alleen maar lof, 
superioriteit, vleierij of hun levensonderhoud 
zoeken, in plaats van te streven naar de 
volmaaktheid van de geest, dragen mijn 
woord niet als het hen duidelijk maakt wat 
hun fouten zijn. Dan moeten ze een werk 
creëren dat anders is dan het mijne, waar ze 
vrij zijn om hun wil te doen. Ze hebben nog 
niet begrepen dat het enige wat de luisteraars 
moeten doen in de tijd van mijn 
demonstraties is dat ze met de grootste 
opgetogenheid naar mij luisteren om mijn 
boodschap achteraf te kunnen interpreteren. 
(140, 72 -74) 
24 Ik heb gezegd dat de tijd van verwarring, 
van ongehoorzaamheid zal komen, waarin de 
"werker" zal opstaan en zal beweren dat mijn 
manifestatie door het menselijk verstand niet 
zal eindigen. Maar de tijd zal komen dat mijn 
woord in vervulling gaat, zelfs als de mens 
mijn wil wil wil tarten. 
25 Hoeveel vergissingen hebben veel van 
degenen aan wie ik een opdracht en een 
genade heb toevertrouwd, onderweg begaan! 
hoeveel misverstanden ik zie die zich na 1950 
onder mijn kinderen verspreiden... 
26 Door onbegrip en dwaasheid houdt de 
mens mijn helpende liefde en gezag en 
genade achterwege en staat hij los van de 
ware weg van de wet, de harmonie en de 
waarheid. 
27 Opnieuw zal Israël van stam tot stam 
worden verdeeld, en zal het opnieuw verdeeld 
willen worden, en zal het een einde willen 
maken aan de zuivere en rechtvaardige wet 
die ik in hun handen gaf; opnieuw zal Israël 
teruggaan naar de vroegere wegen en zal het 
vervallen in afgoderij en fanatisme. Het zal 
zich tot de sekten wenden en in verwarring 
vervallen, in duisternis, en zich verheugen in 

de kalmerende en valse woorden die de mens 
het zal aanbieden. 
28 Als de kerk en de sektariërs zien dat Israël 
verdeeld is, dat Israël in ontkenning is en 
zwak, zullen ze zoeken naar redenen om het 
juweel van onschatbare waarde te grijpen, om 
de ark van het Nieuwe Verbond te nemen en 
morgen te zeggen dat ze de ware 
boodschappers van God zijn onder de mensen 
en de vertegenwoordigers van mijn 
goddelijkheid. (363, 47 – 49,51 , 57) 
 
Herinneringen aan de luisteraars met 
betrekking tot het spirituele werk 
29 Ik wil dat u, na de voltooiing van mijn leer, 
een duidelijk idee hebt van wat deze leer is, 
zodat u het op een juiste manier kunt volgen; 
want tot op de dag van vandaag, onder de 
massa's die mijn woord hebben gehoord, zijn 
de ware spiritualisten nog niet verschenen. 
Tot nu toe is het geen spiritisme dat je hebt 
beoefend, maar alleen jouw opvatting over 
wat mijn werk is, wat verre van echte 
spiritualiteit is. 
30 Jullie moeten sterk zijn om toe te geven dat 
jullie afgedwaald zijn; jullie moeten sterk zijn 
om jullie gewoontes te verbeteren en met 
ijver streven naar de waarheid en de 
zuiverheid van deze leer onder jullie. 
31 Wees niet bang om het uiterlijke deel van 
je vormen van aanbidding en verering te 
veranderen, zolang je de essentie van mijn 
leer niet verdraait. (252, 28 - 30) 
32 Gebruik de tijd die je nog hebt, 
om te luisteren naar mijn leer, om je te vullen 
met licht en genade, om de stevige stap te 
zetten naar spiritualiteit - een stap die je niet 
hebt gezet omdat je bent doorgegaan in een 
cultus vol materialisme en dwaling. 
33 tot op heden hebben jullie een gebrek aan 
geloof gehad om jullie figuren, riten en 
symbolen af te schaffen en Mij geestelijk te 
zoeken in het Oneindige. Het heeft je aan de 
moed ontbroken om spiritualist te zijn en je 
hebt een soort illusoire spiritualiteit 
uitgevonden waarachter je je materialistische 
houding en je fouten verbergt. 
34 Ik wil je niet hypocriet hebben, maar 
oprecht en waarheidsgetrouw daarom spreek 
ik met de grootste duidelijkheid tot u, zodat u 
uw leven grondig kunt zuiveren en de wereld 
de waarheid van dit werk kunt laten zien... 
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Noemen jullie jezelf spiritualisten? Dan zijn ze 
dat inderdaad. Spreek niet over mijn leer, 
zolang je maar het tegenovergestelde doet, 
want dan zul je de mensen alleen maar 
verwarren met je werk. 
35 Heb bovenal de kennis van wat mijn werk is 
- van wat mijn wet betekent, van wat uw taak 
is, en hoe u die moet uitvoeren, zodat u - als u 
geen gids hebt die waardig is om uw stappen 
op uw weg te leiden - door het geweten en 
door de kennis die u in mijn onderwijs hebt 
opgedaan, geleid kunt worden. U kunt dus 
niemand de schuld geven van een misstap of 
fout. (271, 27 - 30) 
36 Vanaf het begin van mijn manifestatie door 
het menselijk verstand was het mijn wil dat u 
uw geestelijke gaven in praktijk zou brengen 
en uw geestelijke zending zou beginnen, zodat 
u, toen de dag van mijn vertrek kwam, al een 
deel van de weg zou hebben afgelegd en u 
niet te zwak zou voelen om met de vervulling 
van zo'n moeilijke zending te beginnen. 
37 Sommigen hebben begrepen hoe de 
Goddelijke gedachte te interpreteren en 
hebben zich ingespannen om het te 
realiseren. Maar er zijn ook mensen - en die 
zijn in de meerderheid - die de betekenis van 
dit werk verkeerd begrepen hebben. 
38 dit zijn de fouten waar ik met dit volk hier 
over klaag, omdat ik niet wil dat de mensheid 
de spot drijft met degenen die zo lang 
onderwezen zijn. (267, 65 - 67) 
39 Terwijl sommigen alleen geïnteresseerd 
waren in de betekenis van mijn woord en 
altijd eisten dat ze vooruitgang boekten en 
hun geest ontwikkelden, hadden anderen 
meer plezier in uiterlijke aanbidding. Terwijl 
de eersten zich verheugden toen ze de leer 
over spiritualiteit ontvingen, werden de 
anderen gestoord toen hun fouten werden 
genoemd. 
40 Ik weet alleen wie mij verantwoording 
moet afleggen vanwege alles wat mijn kiezers 
hadden moeten weten en wat werd 
achtergehouden.(270, 8 - 9) 
41 Denk na, en je zult zien dat de 
concordantie die je nodig hebt geestelijk is, en 
je zult het krijgen als je verder gaat dan je 
passies en je gerechtigheid. 
42 Hoe kun je vrede sluiten als ieder de zijne 
als de enige ware verkondigt en tegelijkertijd 
de andere als vals bestrijdt? 

43 Fanatisme is duisternis, is blindheid, is 
onwetendheid, en de vruchten ervan kunnen 
nooit vol licht zijn. (289, 8 - 10) 
44 voorwaar, ik zeg u, als u zich niet verenigt 
zoals ik wil, zal de mensheid u verstrooien en 
u uit hun midden verdrijven als ze zien dat uw 
leven afwijkt van wat u predikt. 
45 Wat zal er gebeuren als mensen ontdekken 
dat er in elke kerk een andere vorm van 
aanbidding is en een andere manier van 
lesgeven? 
46 Ik vertrouw jullie de laatste drie jaar van 
mijn manifestatie toe, zodat jullie kunnen 
werken aan de vereniging van dit volk - een 
vereniging die zowel het geestelijke als het 
uiterlijke omarmt, zodat jullie werk, gevuld 
met harmonie en eensgezindheid, het 
grootste bewijs is dat één Meester jullie 
allemaal heeft onderwezen, in de 
verschillende plaatsen van samenkomst en in 
de verschillende delen van het land: GOD. 
(252, 69 - 71) 
 
Echt volgelingschap, nieuwe apostelen 
47 Probeer dit werk, dat universeel en 
oneindig is, niet te beperken en stel geen 
grenzen aan je spirituele ontwikkeling, want 
hoe meer je je verdiept in de weg van goede 
werken en studie, hoe meer openbaringen je 
zult ontvangen. Je zult het Goddelijke Werk 
zien opkomen uit het meest onopvallende, je 
zult het zien manifesteren in alle geschapen 
dingen, je zult het voelen kloppen in je wezen. 
48 dit is de eenvoud waarmee ik de 
spiritualistische discipel leer, zodat ook hij 
eenvoudig kan zijn zoals zijn Meester De 
discipel moet overtuigen en zich bekeren door 
de waarheid van zijn woorden en de kracht 
van zijn werken, zonder indruk te willen 
maken op iemand door mysterieuze krachten 
of buitengewone capaciteiten. 
49 De ware discipel zal groot zijn door zijn 
eenvoud. Hij zal zijn meester begrijpen en zich 
tegelijkertijd verstaanbaar maken voor zijn 
medemensen. (297, 15 - 17) 
50 Een discipel van Jezus is hij die overwint 
door het woord, die overtuigt en troost, die 
opstijgt en leven geeft, die de overwinnaar 
van zichzelf en van tegenspoed maakt. 
51 Een apostel van Christus kan geen egoïsme 
in zijn hart dragen door alleen aan zijn eigen 
lijden of verdriet te denken. Hij maakt zich 
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geen zorgen over de zijne en denkt aan 
anderen, met het volste vertrouwen dat hij 
niets heeft verwaarloosd, omdat de Vader hen 
die de zijne hebben verlaten onmiddellijk 
bijstaat om zich te wijden aan een kind van de 
Heer dat geestelijke hulp nodig heeft. En hij 
die zichzelf vergat een glimlach van hoop te 
brengen aan een buurman, een troost voor 
zijn verdriet, een druppel balsem voor zijn 
pijn, vindt zijn huis verlicht door een licht dat 
zegenend is, vreugde en vrede bij zijn 
terugkeer. (293, 32 - 33) 
52 aan Mijn tafel in deze tijd zullen zowel de 
man als de vrouw apostelen zijn; aan deze 
tafel zal Ik uw geest zetten. 
53 Het waren de vrouwen die in die tijd het 
spiritualistische vaandel omhoog hielden en 
het stempel van de apostel op de weg 
achterlieten, die ijverig waren voor de wet van 
de Heer. 
54 in mijn nieuwe apostolische lichaam zal de 
vrouw naast de man staan, en er zal geen 
bepaalde leeftijd zijn om Mij te dienen: zowel 
de volwassene als het kind of de oude man zal 
het doen, het jonge meisje en de moeder. 
Want ik zeg u nogmaals dat het uw geest is die 
ik zoek en dat hij zijn kindertijd al lang achter 
zich heeft gelaten. (69, 16 & - 17o.) 
55 Als ik u in het Tweede Tijdperk vertelde dat 
mijn Koninkrijk niet van deze wereld is, dan 
vertel ik u vandaag dat de uwe ook niet hier is, 
omdat deze wereld, zoals u al weet, slechts 
een overgang voor de mens is. 
56 Ik leer je het ware leven, dat nooit 
gebaseerd is geweest op materialisme. 
Daarom zal de machtige van de aarde weer 
opstaan tegen mijn leer in. Ik kom tot u met 
mijn eeuwige leer, met mijn voor altijd 
geldende instructie, die bestaat uit liefde, 
wijsheid en rechtvaardigheid. Toch zal het niet 
onmiddellijk worden begrepen; de mensheid 
zal mij opnieuw veroordelen, zal mij opnieuw 
kruisigen. Maar ik weet dat mijn onderwijs 
door dit alles moet gaan om erkend en geliefd 
te worden. Ik weet dat mijn felste vervolgers 
hierna mijn trouwste en meest verzonnen 
zaaiers zullen zijn, omdat ik hen zeer grote 
bewijzen van mijn waarheid zal geven. 
57 Dat Nikodemus van de "Tweede Eeuw", 
een prins onder de priesters, die Jezus bezocht 
om met hem te spreken over wijze en diepe 
leerstellingen, zal in deze tijd weer verschijnen 

om mijn werk gewetensvol te bestuderen en 
zich tot hem te bekeren. 
58 Dat Saul, die Paulus heet en die, nadat hij 
mij met felle woede heeft vervolgd, een van 
mijn grootste apostelen is geworden, weer op 
mijn weg zal verschijnen, en dat overal mijn 
nieuwe discipelen zullen verschijnen, 
sommigen vurig, anderen zichzelf 
verloochenend. Het huidige uur is van grote 
betekenis, de tijd waarvan ik u spreek komt 
steeds dichterbij. (173, 45 – 48) 
59 De mens heeft behoefte aan hen die 
standvastig zijn in de beproevingen, aan hen 
die vertrouwd zijn met de grote strijd van de 
wereld en de Geest. Zij zijn degenen die de 
weg kunnen wijzen en de mensheid kunnen 
leiden, want in hun hart zal het verlangen om 
iemand te onderdrukken of te domineren niet 
aanwezig zijn. Ze kunnen geen onderdak 
bieden aan egoïsme, omdat ze in hun 
momenten van verheffing de barmhartigheid 
van de Heer hebben gevoeld, die hen met 
liefde overstelpt zodat ze deze barmhartigheid 
aan hun broeders kunnen doorgeven. (54, 53) 
 
De boodschappers van God over de hele 
wereld en te allen tijde... 
60 Het heeft de volkeren van de aarde nooit 
aan het licht van de geest ontbroken. 
Voorwaar, ik zeg u, niet alleen dit volk hier 
heeft profeten en boodschappers gehad, maar 
aan allen die ik boodschappers heb gestuurd 
om hen te wekken 
61 vanwege het licht en de waarheid van hun 
leer en de gelijkenis met wat ik u heb 
geopenbaard, kunt u hun woorden 
beoordelen 
62 Sommigen leefden voor de komst van de 
Messias, anderen werkten naar mijn wezen als 
mens, maar ze brachten allemaal een 
geestelijke boodschap aan de mensen. 
63 Die leringen zijn, net als die van mij, 
verdraaid, want als hun betekenis niet 
veranderd is, zijn ze verminkt, of ze zijn 
geheim gehouden voor degenen die naar de 
waarheid hongeren. 
64 Er is één waarheid en één moraal, die door 
boodschappers, profeten en dienaren aan de 
mensen werd geopenbaard. Waarom hebben 
de naties dan verschillende ideeën over 
waarheid, moraal en leven? 
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65 deze waarheid, die door de mensheid te 
allen tijde is vervalst, zal worden hersteld en 
haar licht zal met zoveel kracht schijnen dat 
het de mensen zal lijken alsof het iets nieuws 
is, hoewel het hetzelfde licht is dat altijd de 
weg van de ontwikkeling van de kinderen van 
mijn goddelijkheid heeft verlicht. 
66 Velen van hen zijn gestorven omdat zij de 
waarheid spraken; velen van hen zijn ook 
onderworpen aan martelingen omdat zij de 
stem die in hen sprak niet tot zwijgen wilden 
brengen. 
67 Denk niet dat de hemel alleen degenen 
heeft gezonden die tot u hebben gesproken 
over de geest, de liefde en de zedelijkheid - 
nee, hij heeft ook degenen gezonden die u 
goede vruchten van de wetenschap hebben 
gegeven, die kennis die licht brengt in het 
leven van de mensen, die hun lasten verlicht 
en hun problemen verlicht. Ze zijn allemaal 
mijn boodschappers geweest. 
68 Er zijn ook anderen die, hoewel ze geen 
leringen van geestelijke moraal of 
wetenschappelijke ontdekkingen brengen, wel 
de boodschap brengen die leert om de 
schoonheden van de schepping te voelen en 
te bewonderen. Zij zijn ambassadeurs van Mij 
die de taak hebben om vreugde en balsem te 
brengen in de harten van de getroffenen. 
69 Ze hebben allemaal een bittere beker 
gedronken toen ze zich bewust werden van 
het onbegrip van een wereld die blind is voor 
de waarheid, een mensheid zonder gevoel 
voor het mooie en het goede. En toch - als ik 
je heb verteld dat in dit tijdperk alles zal 
worden hersteld - als ik je heb aangekondigd 
dat alles zal terugkeren naar de juiste manier 
en al mijn leerstellingen zullen worden 
hersteld in hun oorspronkelijke betekenis, 
mag je geloven dat een tijd van spirituele 
pracht en praal nabij is voor deze wereld, 
hoewel je niet moet vergeten dat - voordat dit 
gebeurt - alles zal worden beoordeeld en 
gezuiverd. (121, 9 - 16) 
70 wanneer een openbaring van God op het 
punt staat de mensen te verlichten, heb ik 
pioniers of profeten naar hen gestuurd om 
hen voor te bereiden, zodat het licht door hen 
herkend kan worden. Maar geloof niet dat 
alleen degenen die boodschappen voor de 
Geest brengen, mijn boodschappers zijn. Nee, 
discipel, iedereen die goed zaait onder de 

mensen in welke vorm dan ook is een 
boodschapper van de Mijne. 
71 Deze boodschappers kun je op alle 
manieren van je leven ontmoeten, zowel in de 
religieuze gemeenschappen als in de 
wetenschappen - onder de mensen die 
regeren of onder de mensen die goede lessen 
geven. 
72 Een goede dienaar van mij wijkt nooit af 
van de weg die hij moet gaan; hij sterft liever 
onderweg dan dat hij zich gewonnen geeft. 
Zijn voorbeeld is een kiem van licht in het 
leven van zijn naaste, en zijn werken zijn een 
voorbeeld voor anderen. Ah, als de mensheid 
maar de berichten kon begrijpen die ik via hen 
verstuur! Maar dat is niet zo, want er zijn veel 
mensen die delicate missies hebben in de 
wereld, maar die hun blik afwenden van die 
grote voorbeelden om een pad te volgen dat 
voor hen aangenamer is. (105, 13 – 15) 
73 maar wat heb je gedaan met die mannen, 
de mensheid, die ik naar je toe heb gestuurd 
om je te herinneren aan mijn weg, de weg van 
het geloof, dat is die van de wijsheid, de liefde 
en de vrede? 
74 Jullie wilden niets weten over hun taken en 
jullie hebben ze bestreden met het 
schijnheilige geloof dat jullie hebben vanwege 
jullie theorieën en denominaties. 
75 Uw ogen zouden het licht niet zien dat 
ieder van mijn boodschappers tot u bracht als 
een boodschap van liefde, of u hen nu 
profeten, zieners, verlichte mensen, artsen, 
filosofen, wetenschappers of pastoraal 
werkers noemt. 
76 Die mensen hadden charisma, maar jij 
wilde hun licht niet zien. Ze gingen je voor, 
maar je wilde hun stappen niet volgen. 
77 zij lieten u het voorbeeld na van een 
levenswijze vol opoffering, pijn en 
naastenliefde, maar u was bang om hen te 
volgen omdat u niet wist dat de pijn van hen 
die Mij volgen vreugde is voor de Geest, een 
weg vol bloemen en een horizon vol beloften. 
78 Zij zijn niet gekomen om de geur van de 
bloemen van de aarde te inhaleren, noch om 
bedwelmd te worden door de vluchtige 
geneugten van de wereld, omdat het 
verlangen van hun geest niet langer was voor 
de onreine, maar voor de hoge. 
79 Zij hebben geleden, maar zij trachtten niet 
getroost te worden, wetende dat zij zich 
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waren komen troosten. Zij verwachtten niets 
van de wereld, omdat zij na de levensstrijd de 
vreugde verwachtten van de opstanding van 
de geesten tot geloof en leven - al degenen 
die de waarheid hadden verloochend. 
80 Wie zijn die mensen van wie ik je spreek? Ik 
zeg u, het zijn allen die u boodschappen 
hebben gebracht van licht, liefde, hoop, 
gezondheid, geloof, verlossing; zij zijn het die 
u boodschappen hebben gebracht van licht, 
liefde, hoop, gezondheid, geloof en verlossing. 
De naam die ze hadden is niet belangrijk, noch 
de manier van leven waarop je ze hebt zien 
verschijnen, noch de titel die ze op aarde 
hadden. (263, 18- 24) 
81 Ik moet u nogmaals zeggen dat dit volk, dat 
over mijn mededelingen wordt gevormd, geen 
volk is dat de Vader in zijn liefde boven de 
andere volkeren van de aarde stelt. De Heer 
heeft zijn blik op hen gericht, alleen maar 
omdat hij hen gevormd heeft uit geesten die 
altijd in de wereld zijn geweest, als er een 
nieuwe goddelijke openbaring is neergedaald. 
Het zijn geestelijke kinderen van dat volk 
Israël, het volk van profeten, boodschappers, 
zieners en patriarchen. 
82 Wie zou Mij in deze tijd beter kunnen 
ontvangen dan zij, de nieuwe vorm van mijn 
openbaring begrijpen en getuige zijn van de 
vervulling van mijn beloften? (159, 51 – 52) 
83 Ik ben neergedaald in de boezem van het 
volk van Israël, waarvan de meerderheid thuis 
is in deze natie. De rest is verspreid over alle 
naties, door Mij gezonden, en aan hen heb Ik 
Mijzelf geestelijk bekend gemaakt. Dit zijn 
mijn uitverkorenen die mij trouw zijn 
gebleven. Hun hart is niet geïnfecteerd en hun 
geest kan mijn inspiratie ontvangen. Door hun 
bemiddeling geef ik de wereld op dit moment 
een grote schat aan wijsheid. (269,2 u.) 
Ik heb het over Mexico. 
84 geliefde kinderen, jullie die in kleine 
aantallen zijn gekomen, voorwaar, ik zeg jullie: 
mijn indringende blik ontdekt overal mijn 
uitverkorenen die in hun geest voelen dat nu 
de tijd van mijn aanwezigheid is. ze hebben 
mijn woord niet gehoord zoals u, maar in hun 
geest horen ze een stem die zegt dat ik weer 
onder de mensheid ben, dat ik geestelijk 'op 
de wolk' ben gekomen. Aan sommigen zal Ik 
toestaan om naar Mij te kijken met de ogen 
van de geest, aan anderen door middel van 

het heden, aan de anderen zal Ik mijn Liefde 
sterk laten voelen, zodat zij de aanwezigheid 
van mijn Geest kunnen voelen. (346, 13) 
85 Weldra zullen de intuïtieve, de 
geïnspireerde, de geestelijk gevoelige, opstaan 
en in de naties getuigen van wat ze zien met 
de geest, wat ze voelen, wat ze horen en 
ontvangen. Ik zeg jullie nogmaals dat Mijn volk 
zich niet beperkt tot degenen die Mij door 
deze stemdragers hebben gehoord, maar dat 
Ik Mijn dienaren naar verschillende punten op 
aarde heb gestuurd om de paden voor te 
bereiden en de velden vrij te maken waar de 
zaaiers later moeten komen. 
86 Ik versterk hen en zegen hen, want hun 
dagelijks werk is pijnlijk, hun weg is vol 
doornen. Spot, spot, laster en perfusie volgen 
hen overal. Maar ze weten - voorbarig en 
geïnspireerd - dat ze door Mij gezonden zijn 
en zijn bereid om tot het einde toe te gaan in 
de vervulling van hun missie. (284,50 - 51) 
87 Ik nodig je uit om mijn koninkrijk binnen te 
komen. Ik roep alle volkeren van de aarde op 
zonder enige gunst; maar ik weet dat niet 
iedereen naar Mij zal luisteren... 
88 De mensheid heeft zijn lamp uitgedaan en 
loopt in het donker Maar daar waar de fout 
zichtbaar wordt, zal er een verlichte van mij 
verschijnen die licht in zijn omgeving 
verspreidt - een spirituele wachter die toekijkt 
en wacht op mijn teken om de alarmoproep te 
laten klinken die ontwaakt en schudt. 
89 Laat de liefde van die boodschappers 
vruchtbaar zaad zijn in jullie harten. Wijs ze 
niet af als ze zich voor u in uiterlijke armoede 
laten zien. Luister naar ze, want ze komen in 
mijn naam om je een vaardigheid te geven die 
je op dit moment niet kent. Zij zullen jullie het 
volmaakte gebed leren, zullen jullie bevrijden 
van de banden van het materialisme waarmee 
jullie verbonden zijn, zullen jullie helpen om 
de geestelijke vrijheid te bereiken die jullie tot 
Mij verheffen. (281,33) 
90 Als iemand naar voren komt en beweert 
dat hij de door Christus geschapen mens weer 
is, geloof hem dan niet. want toen ik je 
aankondigde dat ik weer zou komen, liet ik je 
weten dat het in de geest zou zijn... Als 
iemand je zegt: ik ben de boodschapper van 
God - wantrouw hem, want de ware 
boodschappers scheppen niet op en bazuinen 
niet over de opdracht die hun is 
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toevertrouwd. Ze identificeren zichzelf alleen 
aan de hand van hun werk. Het is aan de 
mensen om te zeggen of dit een 
boodschapper van de Heer is. Weet je nog dat 
ik je vertelde dat de boom zou worden 
herkend aan zijn vruchten? 
91 Ik verbied u niet om de "vruchten van de 
bomen" te proeven, maar u moet bereid zijn 
om de goede vruchten van de slechte te 
kunnen onderscheiden. 
92 degenen die de waarheid liefhebben zal ik 
als kandelaars opstellen om het pad van hun 
medemensen te verlichten (131, 5 - 7). 
93 De tijden waarin je een spirituele gids in de 
wereld nodig had, zijn voorbij. Van nu af aan 
zal iedereen die deze weg volgt geen andere 
weg hebben dan die van mijn wet, noch een 
andere gids dan die van zijn eigen geweten. 
94 Toch zullen er altijd mannen en vrouwen 
zijn met een grote lichte en spirituele kracht 
die door hun voorbeeld en inspiratie bij de 
massa's zullen staan. 
95 Als het anders was, zou ik al geesten als 
Mozes of als Elia naar de aarde gestuurd 
hebben om je de weg te wijzen en je steeds 
aan de wet te herinneren. Ze staan ook achter 
je, beschermen en begeleiden je, maar niet 
meer in menselijke vorm maar vanuit het 
spirituele. 
96 Wie ziet ze? Niemand. Maar als je jezelf 
toerust, zul je boven je voelen de 
aanwezigheid van grote geesten die altijd in 
contact zijn geweest met de mensheid en 
grote missies te volbrengen hadden in het. 
(255,40–41) 
 

II. overzicht van de 
eerste en tweede 

openbaringstermijn  
 

Hoofdstuk 9 - Verhalen en beelden 
van het volk Israël  
 
De val van de mens 
1 De historische traditie over de eerste 
mensen die de aarde bewoonden, werd van 
generatie op generatie doorgegeven tot het in 

het boek van de "First Times" werd 
opgeschreven. Het is een levende gelijkenis 
van de eerste mensen die op aarde leefden. 
Hun zuiverheid en onschuld stelt hen in staat 
om de streling van Moeder Natuur te voelen. 
Er was een vriendschappelijke relatie tussen 
alle wezens, en onder alle wezens een 
onbeperkte broederschap. (105,42) 
2 In een Goddelijke Parabel inspireerde ik de 
eerste mannen, zodat ze een eerste kennis 
van hun lot zouden krijgen, maar de betekenis 
van mijn openbaringen werd verkeerd 
geïnterpreteerd. 
3 Toen er tot u werd gesproken over de boom 
des levens, waarvan de mens at, de kennis van 
goed en kwaad, was het alleen maar om u te 
doen begrijpen dat de mens - toen hij genoeg 
kennis had om een onderscheid te maken 
tussen goed en kwaad, en zo verantwoordelijk 
werd voor zijn daden - vanaf dat moment de 
vruchten begon te plukken van zijn werken. 
(150,42) 
4 Je weet dat God tot de mensen heeft 
gezegd: "Groeien en vermenigvuldigen en de 
aarde vullen". Dit was de oorspronkelijke wet 
die aan u werd gegeven, O mensen. Later 
heeft de Vader de mensen niet alleen 
aangespoord om zich te vermenigvuldigen en 
het menselijk ras te laten groeien, maar ook 
om hun gevoelens steeds vrijgeviger te maken 
en hun geest ongehinderd te ontwikkelen en 
te laten bloeien. Maar als het doel van de 
eerste wet de uitbreiding van het menselijk 
ras was - hoe kun je dan veronderstellen dat 
dezelfde Vader je zou straffen voor het 
gehoorzamen en vervullen van een gebod van 
Hem? Is het mogelijk, mensen, dat er zo'n 
tegenstrijdigheid bestaat in jullie God? 
5 Zie welke materiële interpretatie de mensen 
gaven aan een gelijkenis waarin alleen over 
het ontwaken van de Geest in de mens tot u 
werd gesproken. Begrijp daarom mijn leer en 
zeg niet meer dat je de schuld betaalt die de 
eerste aardbewoners hebben opgelopen door 
hun ongehoorzaamheid aan hun Vader. Heb 
een hoger idee van Goddelijke Gerechtigheid. 
(150,45-46) 
6 Nu is de tijd gekomen dat je mijn woorden 
"groeien en vermenigvuldigen" kunt 
begrijpen, dat dit ook geestelijk moet 
gebeuren en dat je het universum moet vullen 
met je goede werken en lichte gedachten. Ik 
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verwelkom iedereen die dichter bij Mij wil 
komen - iedereen die streeft naar perfectie. 
(150, 48-49) 
 
Vrijheid van wilskracht en erfzonde 
7 jullie vertellen Mij dat jullie door jullie 
vrijheid van wil in dwaling en leugen zijn 
vervallen. Hierop antwoord ik u dat u door 
deze gave oneindig ver boven het punt uit 
kunt komen van waaruit u aan het begin van 
uw ontwikkeling bent begonnen. 
8 Afgezien van de vrijheid van wil, gaf ik mijn 
licht aan elke geest in zijn geweten, zodat 
niemand zou afdwalen; maar zij die mijn stem 
niet wilden horen of hun innerlijke wezen niet 
wilden binnendringen in hun verlangen naar 
geestelijk licht, lieten zich al snel verleiden 
door de ontelbare schoonheden van het 
menselijk leven, verloren de steun van mijn 
wet voor hun geest en moesten struikelen en 
vallen. 
9 Een enkele overtreding had vele pijnlijke 
gevolgen, omdat onvolkomenheden niet in 
harmonie zijn met de Goddelijke Liefde. 
10 Aan hen die, toegewijd en berouwvol, 
onmiddellijk naar de Vader terugkwamen en 
Hem vroegen om hen te reinigen en te 
verlossen van de fouten die ze net hadden 
begaan, ontving de Heer hen met oneindige 
liefde en barmhartigheid, troostte hun geest, 
zond hen uit om hun fouten goed te maken en 
bevestigde hen in hun taak. 
11 Denk niet dat ze na hun eerste 
ongehoorzaamheid allemaal zachtmoedig en 
berouwvol zijn teruggekeerd. Nee, velen 
kwamen vol trots en wrok. anderen, in 
schaamte, hun schuldgevoelens kennende, 
hun overtredingen voor Mij wilden 
rechtvaardigen en zich verre van zich te 
zuiveren door berouw en correctie - die 
bewijzen van nederigheid zijn - besloten zij 
voor zichzelf een leven te scheppen volgens 
hun eigen weg, buiten de wetten die Mijn 
Liefde voorschrijft. 
12 Daarna is mijn gerechtigheid in werking 
getreden - maar niet om hen te straffen, maar 
om hen beter te maken - niet om hen te 
vernietigen, maar om hen voor eeuwig te 
bewaren, zodat zij een volledige gelegenheid 
hebben om volmaakt te worden. 
13 Hoeveel van die eerste zondaars slagen er 
nog steeds niet in om zich van hun vlekken te 

bevrijden, want van de ene val naar de andere 
vielen ze steeds dieper in de afgrond, waarvan 
alleen de uitoefening van mijn wet hen zal 
kunnen redden! (20, 40-46) 
 
De overstroming 
14 In de eerste dagen van de mensheid 
heerste de onschuld en de eenvoud onder de 
mensen; maar naarmate ze in aantal 
toenamen, door hun ontwikkeling en hun 
wilsvrijheid, werden hun zonden ook talrijker 
en ontvouwden ze zich steeds sneller - niet 
zozeer hun deugden, maar hun schendingen 
van mijn wet. 
15 Toen bereidde ik Noach voor, aan wie ik mij 
van geest tot geest bekend maakte, want dit is 
de dialoog die ik vanaf het begin van de 
mensheid met de mensen heb ontvangen. 
16 Ik zei tegen Noach: "Ik zal de geest van de 
mensen reinigen van al hun zonden; daartoe 
zal ik een grote overstroming sturen. Bouw 
een ark en laat je kinderen, hun vrouwen, de 
kinderen van je kinderen en een paar van alle 
soorten dieren erin gaan." 
17 Noach was gehoorzaam aan mijn gebod, en 
rampspoed kwam in vervulling van mijn 
woord. Het slechte zaad werd ontworteld en 
het goede zaad werd bewaard in mijn 
graanschuren, waaruit ik een nieuwe 
mensheid creëerde die het licht van mijn 
gerechtigheid droeg en wist hoe ik mijn wet 
moest vervullen en in de naleving van de 
goede zeden moest leven. 
18 Denkt u dat die mensen die zo vol verdriet 
waren, een fysieke en spirituele dood hadden? 
Voorwaar, ik zeg jullie: nee, mijn kinderen... 
hun geesten werden door Mij bewaard en 
werden voor de rechter van hun eigen 
geweten gewekt en waren bereid om terug te 
keren naar de levenswijze om er geestelijke 
vooruitgang mee te boeken. (302, 14 - 16) 
 
Abraham's bereidheid om offers te brengen... 
19 Het zal niet altijd nodig zijn om de beker 
van het lijden tot het laatst toe leeg te maken. 
Want het is voor mij voldoende om uw geloof, 
uw gehoorzaamheid, uw vastberadenheid en 
uw intentie om mijn bevel op te volgen te 
zien, dat ik u het moeilijkste moment van uw 
beproeving bespaar. 
20 Vergeet niet dat het leven van zijn zoon 
Isaak werd geëist van Abraham, van wie hij 
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veel hield en die de patriarch, die zijn pijn en 
liefde voor zijn zoon overwon, op het punt 
stond om zich op te offeren in een beproeving 
van gehoorzaamheid, geloof, liefde en 
nederigheid die u nog niet kunt begrijpen. 
Maar hij mocht het offer aan de Zoon niet 
voltooien, omdat hij zijn gehoorzaamheid aan 
de Goddelijke Wil uit de grond van zijn hart al 
had bewezen, en dat was genoeg. Hoe groot 
was de innerlijke vreugde van Abraham toen 
zijn hand werd tegengehouden door een 
hogere macht en hem ervan weerhield Isaak 
op te offeren! Hoe hij de naam van zijn Heer 
zegende en zijn wijsheid bewonderde! 
(308,11) 
21 in Abraham en zijn zoon Isaak gaf Ik u een 
gelijkenis van wat de offerdood van de 
Verlosser zou betekenen als Ik de liefde die 
Abraham voor Mij had op de proef stelde door 
hem te vragen zijn zoon, zijn geliefde Isaak, op 
te offeren. 
22 Als je er op de juiste manier naar kijkt, zie 
je een overeenkomst in die daad met wat later 
het offer van de 'eniggeboren zoon' zal zijn. 
God voor de redding van de wereld. 
Deze bijbelse uitdrukking betekent: de Zoon 
van God, geboren (of geïncarneerd) in de 
wereld.  
23 Abraham was hier de personificatie van 
God, en Isaak het beeld van Jezus. Op dat 
moment dacht de patriarch dat de Heer 
daarom het leven van zijn Zoon van hem 
verlangde, zodat het bloed van de 
onschuldigen de zonden van het volk zou 
wegspoelen, en hoewel hij hem, die vlees van 
zijn vlees was, diepgaand liefhad, was 
gehoorzaamheid in hem aan God, evenals 
barmhartigheid en liefde voor zijn volk, 
ernstiger voor hem dan het leven van zijn 
geliefde Zoon. 
24 De gehoorzame Abraham was dicht bij het 
uitvoeren van de dodelijke slag tegen zijn 
zoon. Op het moment dat hij zijn arm met pijn 
opstak om hem te offeren, hield mijn macht 
hem tegen en beval hem een lam te offeren in 
plaats van zijn zoon, zodat dat symbool kon 
blijven bestaan als een getuigenis van liefde 
en gehoorzaamheid. (119, 18 - 19) 
 
Jacob's droombeeld van de hemelse ladder 
25 Kent gij de betekenis van de ladder die 
Jakob in de droom zag? Die ladder 

symboliseert het leven en de ontwikkeling van 
spirituele wezens. 
26 Het lichaam van Jakob sliep ten tijde van de 
openbaring, maar zijn geest was wakker. Hij 
was tot de Vader opgestaan door middel van 
gebed en toen zijn geest de gebieden van het 
licht bereikte, ontving hij een hemelse 
boodschap die bewaard moest blijven als een 
testament van geestelijke openbaringen en 
waarheden voor zijn volk, dat de hele 
mensheid is; want "Israël" is geen aardse 
naam, maar een spirituele. 
27 Jakob zag dat die ladder op de aarde stond, 
en dat de top ervan de hemel raakte. Dit wijst 
op de weg van de geestelijke opstijging, die op 
aarde begint met het vleeslichaam en eindigt 
wanneer de geest zijn licht en wezen met dat 
van zijn Vader verenigt, ver van elke materiële 
invloed. 
28 De patriarch zag dat op die ladder engelen 
op en neer gingen. Dit symboliseerde de 
onophoudelijke geboorte en dood, het 
voortdurend komen en gaan van de geesten in 
hun verlangen naar licht of met de taak zich te 
verzoenen en te zuiveren om bij terugkeer in 
de geestelijke wereld een beetje hogerop te 
komen. Het is de manier van spirituele 
ontwikkeling die leidt tot perfectie. 
29 Daarom zag Jakob de emblematische figuur 
van Jehova boven aan de ladder, die aangeeft 
dat God het doel is van uw volmaaktheid, uw 
streven en het hoogste loon van oneindige 
gelukzaligheid - het loon voor zware strijd, 
lang lijden en het doorzettingsvermogen om 
de boezem van de Vader te bereiken. 
30 De Geest vond in de slagen van het lot en 
de beproevingen altijd een kans om 
verdiensten te verwerven om op te stijgen. In 
elke proef werd de Jakobsladder altijd 
gesymboliseerd en werd je uitgenodigd om 
een andere sport te beklimmen. 
31 Dit was een grote openbaring, o discipelen, 
want daarin werd tot u gesproken over het 
geestelijk leven in een tijd waarin het 
ontwaken van de Geest om het goddelijke, het 
hoge, het zuivere, het goede en het ware te 
aanbidden nauwelijks was begonnen. 
32 Die boodschap kon niet alleen bestemd zijn 
voor één gezin, zelfs niet voor één volk; de 
essentie ervan was geestelijk en had daarom 
een universele betekenis. Juist daarom sprak 
de stem van de Vader tot Jakob: "Ik ben 
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Jehova, de God van Abraham en de God van 
Isaak. Het land waar jullie zijn zal ik jullie en 
jullie zaad geven en dat zaad zal net zo talrijk 
zijn als het stof van de aarde. Jullie zullen je 
verspreiden in het westen en oosten, het 
noorden en het zuiden, en alle families van de 
aarde zullen gezegend zijn in jullie en jullie 
zaad." (315, 45-50) 
 
Jozef en zijn broers 
33 Jozef, de zoon van Jakob, was door zijn 
eigen broers verkocht aan enkele handelaren 
die op weg waren naar Egypte. Jozef was nog 
klein, maar hij had al het bewijs geleverd van 
een grote gave van profetie. Envy nam bezit 
van zijn broers, die zich van hem ontdeden in 
de overtuiging dat ze hem nooit meer zouden 
zien. Maar de Heer, die over zijn dienaar 
waakte, beschermde hem en maakte hem 
groot bij Farao van Egypte. 
34 Vele jaren later, toen de wereld geplaagd 
werd door droogte en hongersnood, had 
Egypte, geleid door het advies en de inspiratie 
van Jozef, genoeg voorraad aangelegd om het 
bezoek te weerstaan. 
35 En het geschiedde, dat de zonen van Jakob 
naar Egypte kwamen, op zoek naar voedsel. 
Groot was hun ontsteltenis toen ze zich 
realiseerden dat hun broer Jozef minister en 
adviseur van de farao was geworden. Toen ze 
hem zagen, vielen ze op hun knieën aan zijn 
voeten, vol wroeging over hun wangedrag, en 
ze realiseerden zich dat de profetieën van hun 
broer waren uitgekomen. Degene waarvan ze 
dachten dat hij dood was, lag hier voor hen 
vol met kracht, deugd en wijsheid. De profeet 
die ze hadden verkocht, bewees hun de 
waarheid van de profetie die de Heer op zijn 
lippen had gelegd toen hij een kind was. De 
broer die ze hadden gekweld en verkocht 
heeft ze vergeven. Begrijp je het, mensen? Nu 
weet je waarom ik je op die dag vertelde 
wanneer zul je Mij herkennen als Joseph werd 
herkend door zijn broers? (90:2) 
 
De woestijnmigratie van het volk van Israël 
onder Mozes 
36 In de "eerste dagen" stond Mozes in de 
voorhoede van Israël, om het veertig jaar lang 
door de woestijn naar het land Kanaän te 
leiden. Maar uit ongehoorzaamheid, ongeloof 
en materialisme zijn sommigen godslasterd, 

anderen zijn afvalligen geworden en weer 
anderen zijn in opstand gekomen. Maar 
Mozes sprak in deze situatie met wijsheid en 
geduld tot hen, zodat zij de Opperste Wil niet 
zouden schenden, maar nederig en 
gehoorzaam zouden zijn aan die Vader die - 
zonder te kijken naar hun ongehoorzaamheid - 
het manna uit de hemel liet vallen en het 
water uit de rots liet ontspringen. (343,53) 
37 Mozes had genoeg bewijs gegeven dat de 
ware God met hem was; maar het volk wilde 
meer getuigenissen, en toen de boodschapper 
de menigte aan de voet van de berg Sinaï had 
gebracht, riep hij de kracht van Jehova aan, en 
de Heer eerde hem en gaf hem grote bewijzen 
en wonderen. 
38 Het volk wilde hem horen en zien, die 
Mozes door zijn geloof hoorde en zag, en 
daarom maakte ik mijzelf duidelijk aan het 
volk in de wolken, en liet hen urenlang mijn 
stem horen. Maar het was zo machtig dat de 
mensen dachten dat ze zouden sterven van 
angst; hun lichamen beefden en hun geesten 
huiverden bij die stem van gerechtigheid. 
Toen smeekte het volk Mozes om Jehovah te 
vragen niet meer met zijn volk te spreken 
omdat ze niet meer naar hem konden 
luisteren. Ze realiseerden zich dat ze nog veel 
te onvolwassen waren om rechtstreeks met 
de Eeuwigen te communiceren. (29,32 + 34) 
39 Versterk je geest in de grote gevechten van 
het leven, zoals die natie van Israël sterk werd 
gemaakt in de woestijn. Weet je hoe breed de 
woestijn is, die geen einde lijkt te hebben, met 
een genadeloze zon en brandend zand? Weet 
je wat eenzaamheid en stilte en de noodzaak 
van nachtelijke waakzaamheid is omdat de 
vijanden op de loer liggen? Voorwaar, ik zeg 
je, het was daar in de woestijn waar de 
mensen de grootsheid van het geloof in God 
begrepen en waar ze leerden om van Hem te 
houden... Wat konden die mensen 
verwachten van de woestijn? En toch hadden 
ze alles: brood, water, een huis om te rusten, 
een oase en een heiligdom om hun geest te 
verheffen in dankbaarheid voor hun Vader en 
Schepper. (107,28) 
 
Elijah's gevecht voor de ware God 
40 In de "eerste dagen" kwam Elia op aarde, 
en kwam dicht bij de harten der mensen, en 
vond hen verslaafd aan heidendom en 
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afgoderij. De wereld werd geregeerd door 
koningen en priesters, en beiden hadden zich 
afgewend van de vervulling van de Goddelijke 
Wetten en leidden hun volk op het pad van de 
dwaling en de leugen. Ze hadden altaren 
gebouwd voor verschillende goden en 
vereerden ze. 
41 Elia verscheen in die tijd en zei tot hen in 
woorden van volledige gerechtigheid: 'Open 
uw ogen en zie dat u de wet van de Heer hebt 
ontheiligd. Je bent het voorbeeld van zijn 
boodschappers vergeten en bent in culten 
gevallen die de levende en machtige God 
onwaardig zijn. Het is noodzakelijk dat je 
ontwaakt, naar hem kijkt en hem erkent. 
Elimineer je afgoderij en til je ogen op boven 
elk beeld waarmee je hem hebt afgebeeld". 
42 Elia hoorde mijn stem tot hem zeggen: "Ga 
weg van dit kwaadaardige volk. Zeg hem dat 
er voor een lange tijd geen regen meer zal 
vallen totdat je het in mijn naam beveelt." 
43 En Elia zei: "Er zal geen regen meer zijn 
totdat mijn Heer het uur aangeeft en mijn 
stem het beveelt," en door dit te zeggen ging 
hij weg. 
44 Vanaf die dag was de aarde droog, de 
seizoenen die voor de regen waren 
aangewezen waren voorbijgegaan zonder dat 
de regen binnenkwam. Er waren geen tekenen 
van regen in de lucht, de velden voelden de 
droogte, het vee stierf beetje bij beetje weg, 
de mensen groeven in de aarde voor water 
om hun dorst te lessen zonder het te vinden; 
de rivieren droogden op, het gras verdroogde 
omdat het bezweek aan de stralen van een 
brandende zon, en de mensen riepen hun 
goden aan en vroegen hen dat dat element 
naar hen terugkeerde om te zaaien en zaden 
te oogsten die hen zouden voeden. 
45 Elia was op Goddelijke wijze weggegaan, 
biddend en wachtend op de wil van zijn Heer. 
De mannen en vrouwen begonnen hun 
vaderland te verlaten op zoek naar nieuw land 
waar ze geen gebrek aan water zouden 
hebben. Caravans waren overal, en op alle 
plaatsen was de aarde uitgedroogd. 
46 Toen Elia op een dag, naarmate de jaren 
verstreken, zijn geest tot de Vader verheft, 
hoorde hij zijn stem tot hem zeggen: 'Ga naar 
de Koning, en als Ik u het teken geef, zal de 
regen weer op dit land neerdalen. 

47 Elia, nederig en gehoorzaam, ging naar de 
koning van dat volk, en toonde zijn macht 
voor de aanbidders van de valse god. Toen 
sprak hij over de Vader en over zijn macht, en 
daar verschenen de tekenen: Bliksem, donder 
en vuur werden in de lucht gezien, en toen 
viel de levengevende regen in stortvloeden. 
Opnieuw waren de velden bedekt met groen, 
de bomen zaten vol met fruit en er was 
welvaart. 
48 Het volk ontwaakte voor dit bewijs, en 
herinnerde zich hun vader, die hen door Elia 
een oproep en een vermaning had gegeven. 
Talrijke en zeer grote waren de wonderen van 
Elia in die tijd om de mensheid wakker te 
schudden. (53, 34 - 40) 
 
De twaalf stammen van Israël 
49 Geloof niet dat er alleen in de boezem van 
het volk Israël profeten waren, en 
voorgangers, en geesten van het licht. Ik heb 
sommige van hen ook naar andere naties 
gestuurd, maar de mensen begrepen hen als 
goden en niet als boodschappers en creëerden 
religies en culten rond hun leer. 
50 Het volk van Israël begreep de zending die 
het tegenover andere volken had niet en sliep 
in een kamp vol zegeningen en troost. 
51 De vader had het als een volmaakt gezin 
gevormd, waarin de ene stam de taak had om 
het volk te verdedigen en de vrede te 
bewaren; een andere werkte het land, een 
andere stam bestond uit vissers en zeelui. Een 
ander werd belast met de geestelijke 
aanbidding van God, en zo had elk van de 
twaalf stammen die het volk vormden een 
andere taak, en samen gaven ze een 
voorbeeld van harmonie. Maar voorwaar, ik 
zeg je, de spirituele vermogens die je bezat in 
die vroegere tijden die je nog steeds hebt. 
(135,15 - 16) 
 
De profeten en eerste koningen van Israël 
52 De profeten spraken met grote 
waarheidsgetrouwheid; bijna altijd kwamen zij 
naar de aarde in tijden van verwarring en 
dwaling. Ze waarschuwden de naties en 
drongen er bij hen op aan om zich te bekeren 
en zich te bekeren, en kondigden grote 
beproevingen van de gerechtigheid aan als ze 
zich niet tot het goede zouden wenden. Bij 
andere gelegenheden voorspelden ze 
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zegeningen voor de gehoorzaamheid en de 
naleving van de Goddelijke Wet. 
53 Maar wat die profeten zeiden was een 
vermaning voor de uitoefening van goedheid, 
rechtvaardigheid en wederzijds respect. Ze 
hebben het leven van de geest, het doel en de 
ontwikkeling ervan niet onthuld. Zelfs Mozes, 
die ik heb gekozen om mijn 
vertegenwoordiger te zijn en door wiens 
bemiddeling ik de Wet voor alle tijden heb 
overhandigd, sprak niet tot u over het 
geestelijk leven. 
54 De wet van de Vader bevat wijsheid en 
rechtvaardigheid. Het leert de mensen om in 
vrede te leven, om elkaar lief te hebben en te 
respecteren, en om zichzelf waardig te 
bewijzen als mens in mijn ogen. Maar Mozes 
heeft de mensheid niet laten zien wat er 
boven de drempel van de fysieke dood ligt, 
noch wat de compensatie van ongehoorzame 
geesten is, noch de beloning voor hen die wijs 
en ijverig zijn in hun taak in het leven. 
55 Later regeerde David, vol met geestelijke 
gaven en in zijn momenten van verheffing, in 
zijn verrukkingen, hoorde hij hymnen en 
geestelijke liederen, waarvan hij de psalmen 
maakte. Met hen moest hij het volk van Israël 
uitnodigen om te bidden en het beste offer 
van zijn hart aan zijn Heer te brengen. Maar 
David kon met al zijn liefde en bezieling het 
wonderbaarlijke bestaan van de 
geesteswezens, hun ontwikkeling en hun doel 
niet aan de mensen onthullen. 
56 En Salomo, die hem in het koninkrijk is 
opgevolgd en die ook de grote geschenken 
van wijsheid en macht heeft bewezen die hem 
waren gegeven, om wiens wille hij geliefd en 
bewonderd werd en wiens raad, oordelen en 
spreekwoorden vandaag de dag nog steeds 
worden herinnerd - als zijn volk zich tot hem 
had gewend en hem had gevraagd: "Heer, wat 
is de aard van het geestelijk leven? Wat is er 
na de dood? Wat is de geest? - Salomo had in 
al zijn wijsheid daar geen antwoord op kunnen 
geven. (339,12 – 15) 
 

Hoofdstuk 10 - Wanneer de tijd is 
verstreken  
 
Profetische voorspellingen  

1 Uw Vader heeft alles voorbereid zodat 'Het 
Woord' van God onder de mensen zou wonen 
en hen de weg van hun genoegdoening zou 
tonen door de sublieme voorbeelden van zijn 
liefde. 
2 Hij inspireerde eerst de profeten die de 
vorm moesten aankondigen waarin de 
Messias geboren zou worden, wat zijn werk, 
lijden en dood als mens zou zijn, zodat 
wanneer Christus op aarde verscheen, degene 
die de profetieën kende Hem onmiddellijk zou 
kennen. 
Drie eeuwen voor mijn aanwezigheid in Jezus 
zei de profeet Jesaja: "Daarom zal de Heer u 
dit teken geven: zie, een maagd zal zwanger 
worden en een zoon baren, en hij zal Imanuël 
worden genoemd. 
(Dit betekent: God met ons). 
Met deze profetie kondigde hij onder andere 
mijn komst aan. 
4 Vele eeuwen voor mijn aankomst zong David 
in psalmen vol pijn en profetische betekenis 
over het lijden van de Messias tijdens de 
kruisiging. In die Psalmen spreekt hij over een 
van mijn zeven woorden aan het kruis, wat 
duidt op de minachting waarmee de menigte 
Mij naar de kruisiging zou leiden, de uitingen 
van spot van het volk als ze Mij horen zeggen 
dat in Mij de Vader is; de overgave die mijn 
lichaam zou voelen tegenover de menselijke 
ondankbaarheid, alle kwellingen waaraan Ik 
zou worden onderworpen en zelfs de manier 
waarop ze het lot over mijn gewaad zouden 
werpen. 
5 Elk van mijn profeten kondigde mijn komst 
aan, bereidde de wegen voor en gaf exacte 
tekenen, zodat als de dag zou komen niemand 
zich zou vergissen. (40, 1-5) 
 
De verwachting van de Messias in het Joodse 
volk 
6 De wereld was in de huidige tijd niet klaar 
om Mij te verwachten zoals het volk van Israël 
Mij verwachtte in die "Tweede Tijdperk". Mijn 
grote profeten hadden een Messias 
aangekondigd, een Verlosser, de Zoon van 
God, die de onderdrukten zou komen 
bevrijden en de wereld zou verlichten door 
het licht van het "Woord". Hoe meer het volk 
leed, hoe meer het verlangde naar de komst 
van de Beloofde; hoe meer het dronk van de 
beker van vernedering en onderdrukking, hoe 
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meer het verlangde naar de aanwezigheid van 
de Messias, en overal zocht men naar 
aanwijzingen en tekenen die zouden spreken 
over de nabijheid van de komst van hun 
Verlosser. 
7 Van generatie op generatie, en van ouders 
op kinderen, werd de Goddelijke Belofte 
doorgegeven, die het uitverkoren volk van de 
Heer lang wakker en biddend hield. 
8 Eindelijk kwam Ik naar mijn volk, maar niet 
iedereen kon Mij herkennen, hoewel iedereen 
Mij verwachtte: sommigen deden het op een 
spirituele manier en anderen op een 
materialistische manier. 
9 Maar ik was tevreden met de oprechtheid 
en de liefde van hen die mijn aanwezigheid 
voelden en het koninkrijk der hemelen zagen 
in het licht van mijn woord, en die in mijn 
manifestatie geloofden. Ik was tevreden met 
hen die Mij trouw volgden en in Mij hun 
geestelijke Verlosser zagen, omdat zij het 
waren die mijn waarheid getuigden nadat Ik 
uit deze wereld was vertrokken. 
10 Hoewel mijn boodschap voor alle volkeren 
van de aarde was, ging mijn roeping naar het 
hart van het uitverkoren volk, opdat zij de 
spreekbuis van mijn woord zouden zijn. Toch 
hebben niet alleen de mensen mijn 
aanwezigheid gevoeld, maar ook in andere 
naties hebben de mensen de tekenen van mijn 
komst kunnen ontdekken en de tijd van mijn 
aanwezigheid op aarde kunnen voorspellen. 
(315, 17 - 19) 
11 In elke tijd en in elke goddelijke openbaring 
verschijnt Elia onder de mensen. 
12 De Messias was nog niet zo lang op aarde 
gekomen, toen hij als mens geboren zou 
worden, en al de geest van de profeet was 
geïncarneerd in Johannes, die later de Doper 
werd genoemd, om de nabijheid van het 
koninkrijk der hemelen aan te kondigen, die 
de aanwezigheid van het 'Woord' onder de 
mensen zou zijn. (31, 61-62) 
 
Maria, de moeder van Jezus 
13 Al in de "Eerste Dagen" begonnen de 
patriarchen en profeten te spreken over de 
komst van de Messias. Maar de Messias kwam 
niet alleen in de geest - hij kwam om geboren 
te worden uit een vrouw, om een man te 
worden, om een lichaam te ontvangen van 
een vrouw. 

14 De moederlijke Geest van God moest ook 
man worden, om vrouw te worden, als een 
bloem van zuiverheid, opdat de geur van het 
'Woord' van God, dat Jezus was, uit haar keel 
zou komen. (360,26) 
15 In Nazareth leefde een bloem van 
zuiverheid en tederheid, een geëngageerde 
maagd genaamd Maria, die slechts degene 
was die door de profeet Jesaja werd 
aangekondigd, omdat uit haar schoot de 
vrucht van het ware leven zou voortkomen. 
16 Tot haar kwam de Geestelijke 
Boodschapper van de Heer om de zending die 
ze naar de aarde had gebracht aan te 
kondigen en te zeggen: 'Wees gegroet, 
Allerheiligste, de Heer is met u, u bent 
gezegend onder de vrouwen. 
17 Het uur was gekomen dat het Goddelijk 
Mysterie moest worden geopenbaard en alles 
wat gezegd was over de aanwezigheid van de 
Messias, de Verlosser, de Verlosser, moest nu 
onmiddellijk in vervulling gaan. Maar hoe 
weinig harten waren er die mijn aanwezigheid 
voelden, hoe weinig geestwezens bereid 
waren om het koninkrijk van de hemel in het 
licht van mijn waarheid te erkennen. (40,6-7) 
 
De aanbidding van het kindje Jezus 
18 De mensheid herdenkt vandaag de dag dat 
enkele wijzen uit het oosten naar de kribbe 
van Bethlehem kwamen om het Goddelijk 
Kind te aanbidden. Vandaag vragen sommige 
harten me: "Heer, is het waar dat die 
machtige en wijze Heren zich voor U hebben 
gebogen en Uw Goddelijkheid hebben 
erkend? 
19 Ja, mijn kinderen, het was de wetenschap, 
de macht en de rijkdom, die voor mijn 
aanwezigheid neerknielde 
20 Ook waren er de herders, hun vrouwen en 
hun kinderen, met hun bescheiden, gezonde 
en eenvoudige gaven, waarmee ze de 
Verlosser van de wereld ontvingen en 
begroetten, en Maria ook, de belichaming van 
de hemelse tederheid. Ze stonden voor 
nederigheid, onschuld en eenvoud. Maar zij 
die in hun perkament de profetieën en 
beloftes die over de Messias spraken in hun 
perkamentrollen hadden opgenomen, waren 
vastbeslapen zonder zelfs maar te vermoeden 
wie er geboren was. (146,9 - 11) 
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De liefdesband tussen Jezus en Maria 
21 Jezus bracht zijn kindertijd en jeugd door 
aan Maria's zijde, en aan haar schoot en aan 
haar zijde genoot Hij van moederliefde. De 
Goddelijke Tederheid liet de vrouw de eerste 
levensjaren van de Verlosser in de wereld 
zoeten, want toen het uur gekomen was, 
moest hij zo'n grote bitterheid drinken. 
22 Hoe is het mogelijk dat iemand kan denken 
dat Maria, in wiens schoot het lichaam van 
Jezus werd gevormd en aan wiens zijde de 
Meester leefde, in geestelijke verheffing, in 
zuiverheid en heiligheid kon ontbreken? 
23 Wie Mij liefheeft moet eerst alles wat van 
Mij is liefhebben - alles wat Ik liefheb. (39,52-
54) 
 
Jezus' kennis en wijsheid 
24 Mensen zeggen in hun boeken dat Jezus bij 
de Essenen was om zijn kennis te verkrijgen. 
Maar hij die alle dingen wist en leefde voordat 
de werelden ontstonden, had niets te leren 
van de mensen. Het goddelijke kon niets leren 
van de mens. Waar ik ook verbleef, het was 
toevallig om les te geven. Kan er iemand op 
aarde zijn die wijzer is dan God? Christus 
kwam van de Vader om de Goddelijke 
Wijsheid naar de mens te brengen. Heeft je 
Meester je daar niet het bewijs van gegeven 
toen hij op twaalfjarige leeftijd theologen, 
filosofen en leraren van het recht van die tijd 
verbaasde? 
25 Sommigen hebben aan Jezus de 
zwakheden van alle mensen toegeschreven, 
en hebben er genoegen in om het vuil dat zij 
in hun hart hebben, naar die man te werpen 
die goddelijk en zonder smet is. Deze kennen 
mij niet. 
26 Als alle natuurwonderen die u overweegt 
niets anders zijn dan de materiële belichaming 
van de goddelijke gedachten - denkt u dan 
niet dat het lichaam van Christus de 
materialisatie was van een sublieme gedachte 
over de liefde van uw Vader? Daarom hield 
Christus alleen van je met de geest, niet met 
het vlees. Mijn waarheid kan nooit vervormd 
worden omdat het een absoluut licht en 
onbeperkte kracht bevat. (146,35 - 36) 
27 Ik gaf je in de "tweede keer" een voorbeeld 
van hoe je moet wachten op het juiste uur om 
de taak die je naar de aarde bracht te 
voltooien. 

28 Ik wachtte tot mijn lichaam - dat Jezus, die 
de mensen voor hun ogen hadden - zijn beste 
leeftijd zou bereiken om door Hem de 
Goddelijke Missie te vervullen om jullie te 
leren liefhebben. 
29 Toen dat lichaam - het hart en de geest - 
zijn volle ontwikkeling had bereikt, sprak mijn 
Geest door zijn lippen, mijn wijsheid 
overspoelde zijn geest, mijn liefde vestigde 
zich in zijn hart, en de harmonie tussen dat 
lichaam en het Goddelijk Licht dat hem 
verlichtte was zo volmaakt dat ik vaak tegen 
de menigte zei: "Wie de Zoon kent, kent de 
Vader"; wie de Zoon kent, kent de Vader". 
30 Christus maakte gebruik van de waarheid in 
God om de mensen te onderwijzen. Hij heeft 
het niet van de wereld afgenomen. Noch van 
de Grieken, Chaldeeërs, Essenen of Feniciërs, 
noch van iemand anders. Ze wisten nog niet 
de weg naar het koninkrijk van de hemel, en ik 
leerde wat er op aarde onbekend was. 
31 Jezus had zijn kindertijd en jeugd gewijd 
aan actieve liefdadigheid en gebed, totdat het 
uur kwam om het koninkrijk van de hemel, de 
wet van liefde en gerechtigheid, de leer van 
het licht en het leven te verkondigen. 
32 Zoek de betekenis van mijn toen 
verkondigde woord en vertel me of het van 
enige menselijke leer of enige op dat moment 
bekende wetenschap had kunnen komen. 
33 Ik zeg u, als ik werkelijk gebruik had 
gemaakt van de eruditie van die mannen, zou 
ik mijn discipelen onder hen hebben gezocht 
en niet onder de ongeschoolde en onwetende 
mannen van wie Ik mijn apostellichaam heb 
gevormd. (169,62 -68) 
 
Het gebrek aan inzicht in de menselijke 
omgeving in Nazareth 
34 Ik moest naar de boezem van een volk als 
Egypte, omdat de mensen aan wie ik was 
gekomen me geen onderdak konden geven. 
Maar dit was niet de enige pijn die mijn hart 
moest lijden. 
35 Toen ik terugkwam uit Egypte en daarna in 
Nazareth woonde, werd ik voortdurend 
bespot en gekwetst door uitingen van 
ongeloof en wrok. 
36 Ik deed daar wonderen en toonde mijn 
liefdadigheid en mijn kracht - en werd 
verkeerd begrepen. Niet één van hen die mijn 
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leven en mijn werk van dichtbij kende, 
geloofde in mij. 
37 Dus toen het uur van de prediking was 
gekomen, moest ik bij het verlaten van 
Nazareth zeggen: "Voorwaar, ik zeg u, geen 
enkele profeet vindt geloof in zijn vaderland". 
Hij moet het laten, zodat zijn woord gehoord 
kan worden. (299, 70 - 72) 
 

Hoofdstuk 11 - Het werk van Jezus 
op aarde  
 
De doop in de Jordaan; voorbereidingstijd in 
de woestijn  
1 Jezus, de liefdevolle en nederige Nazarener, 
die had gewacht op het uur dat het Goddelijke 
Woord uit zijn mond zou komen, ging naar 
Johannes aan de oevers van de Jordaan om 
het water van de doop te ontvangen. Ging 
Jezus in het verlangen naar zuivering? Nee, 
mijn mensen. Ging hij een ritueel uitvoeren? 
Hij ook niet. Jezus wist dat het uur was 
gekomen dat hij zelf ophield te bestaan, toen 
de mens verdween om de Geest te laten 
spreken, en hij wilde dat uur markeren met 
een handeling die in het geheugen van de 
mensen zou worden gegrift. 
2 Het symbolische water hoefde geen vlekken 
weg te wassen, maar het maakte dat lichaam - 
als voorbeeld voor de mensheid - vrij van elke 
gehechtheid aan de wereld, om het in staat te 
stellen één te worden met de geest wat 
betreft de wil. Dit gebeurde toen de 
aanwezigen een Goddelijke Stem hoorden 
spreken met menselijke woorden: "Dit is mijn 
geliefde Zoon, in wie ik goed ben behaagd. 
"Luister naar hem." 
3 Vanaf dat moment werd het woord van God 
het woord van het eeuwige leven op de lippen 
van Jezus, omdat Christus zich door Hem in 
volheid bekend maakte. Mensen noemden 
hem Rabbijn, Meester, Boodschapper, 
Messias en Zoon van God. (308,25-27) 
4 dan trok Ik Mij terug in de woestijn om te 
mediteren en jullie te leren in dialoog te 
treden met de Schepper, en om in de stilte 
van de woestijn het Werk te overwegen dat 
op Mij wachtte, en jullie te leren dat jullie je 
eerst moeten zuiveren voordat jullie het Werk 
dat Ik jullie heb toevertrouwd gaan vervullen 
Zoek dan, in de stilte van je wezen, een directe 

dialoog met je Vader en maak je zo voorbereid 
- luider, sterker en vastberadener - onwrikbaar 
in de vervulling van je moeilijke opdracht. 
(113,9) 
 
De eenheid van Jezus met God 
5 Drie jaar lang sprak ik tot de wereld door 
Jezus' mond, zonder dat mijn woorden of 
gedachten door die geest werden verdraaid, 
zonder dat de daden ervan niet in 
overeenstemming waren met mijn wil. De 
reden hiervoor was dat Jezus en Christus, 
mens en geest één waren, net zoals Christus 
één is met de Vader. (308,28) 
6 herken in Mij de Vader; want waarlijk, Ik zeg 
u, Christus is één met de Vader uit de 
eeuwigheid, zelfs voordat de werelden waren 
7 In het "Tweede Tijdperk" werd deze 
Christus, die één is met God, mens op aarde in 
het gezegende lichaam van Jezus en werd zo 
de Zoon van God, maar alleen in termen van 
zijn menselijkheid. Want ik zeg je nogmaals 
dat er maar één God bestaat. (9,48) 
8 Toen Ik mens werd in Jezus was het niet om 
jullie te laten begrijpen dat God in menselijke 
vorm is, maar om Mij zichtbaar en hoorbaar te 
maken voor hen die blind en doof waren voor 
alles wat goddelijk is. 
9 Voorwaar, Ik zeg u, als het lichaam van Jezus 
de gelijkenis van Jehova was geweest, zou hij 
niet gebloed of gestorven zijn. Het was een 
volmaakt lichaam, maar toch menselijk en 
delicaat, zodat mensen het zouden zien en de 
stem van hun hemelse Vader erdoorheen 
zouden horen. (3,82) 
10 Er waren twee naturen in Jezus: een 
materiële, 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 was er het 
"Goddelijke Woord" van de Vader die in Jezus 
sprak; de andere was slechts materieel en 
zichtbaar. (21,29) 
11 Het was Christus, het "Woord" van God, 
die sprak door de mond van Jezus, de reine en 
zuivere mens. 
12 De mens Jezus is geboren, geleefd en 
gestorven, maar wat Christus betreft: Hij is 
niet geboren, noch opgegroeid in de wereld, 
noch gestorven, want Hij is de Stem van 
Liefde, de Geest van Liefde, het Goddelijke 
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Woord, de uitdrukking van de wijsheid van de 
Schepper die voor altijd in de Vader is 
geweest. (91,28-29) 
 
De niet-erkenning van Jezus als de verwachte 
Messias 
13 Ik werd niet door iedereen in de "Tweede 
Leeftijd" herkend. Toen Ik in de boezem van 
het Joodse volk verscheen, dat Mij al 
verwachtte omdat het de voortekenen van de 
profeten in vervulling zag gaan, verwarde Mijn 
Aanwezigheid velen die de interpretatie van 
de profeten niet begrepen en verwachtten 
hun Messias te zien als een machtige prins die 
zijn vijanden zou neerslaan, de koningen, de 
onderdrukkers zou vernederen en bezittingen 
en aardse goederen zou schenken aan hen die 
hem verwachtten. 
14 Toen dat volk Jezus zag, arm en zonder 
broek, zijn lichaam slechts bedekt met een 
eenvoudig gewaad, geboren in een stal en 
later werkend als een eenvoudige werkman, 
konden ze niet geloven dat Hij degene was die 
door de Vader was gezonden, degene die was 
beloofd De Meester moest zichtbare 
wonderen verrichten en werken zodat ze hem 
zouden geloven en zijn Goddelijke Boodschap 
zouden begrijpen. (227,12-13) 
15 Het zijn altijd de nederigen en de armen 
geweest die mijn aanwezigheid ontdekken 
omdat hun geest niet bezig is met menselijke 
theorieën die hun heldere oordeel 
vertroebelen. 
16 In het Tweede Tijdperk gebeurde het ook 
dat, hoewel de komst van de Messias werd 
aangekondigd, alleen mensen met een 
eenvoudige geest, een nederige geest en een 
onbezwaard intellect hem emotioneel 
herkenden toen hij kwam. 
17 de theologen hadden het Boek der 
Profeten in hun handen en zij herhaalden 
dagelijks de woorden die de tekenen, de tijd 
en de wijze van de komst van de Messias 
aankondigden, en toch zagen zij Mij en 
herkenden zij Mij niet, zij luisterden naar Mij 
en ontkenden dat Ik de beloofde Verlosser 
ben. Ze zagen Mijn werken, maar het enige 
wat ze wisten te doen was woedend te zijn op 
hen, hoewel ze in werkelijkheid allemaal 
voorspeld waren. (150, 21 - 23) 
18 Vandaag de dag bestaat er geen twijfel 
meer over Jezus, maar velen bespreken en 

ontkennen zelfs mijn goddelijkheid. Sommigen 
geven mij grote geestelijke verheffing toe, 
anderen beweren dat ik ook de 
ontwikkelingsweg van de geest doorkruis om 
de Vader te kunnen bereiken. Maar als dat zo 
was, zou ik je niet hebben gezegd: "Ik ben de 
weg, de waarheid en het leven. (170,7) 
 
Jezus als de reddende gast van de 
eenvoudige mensen 
19 Jouw taak is om het voorbeeld van je 
Goddelijke Meester te volgen op zijn manier 
op aarde. Vergeet niet: toen ik mijzelf in de 
huizen liet zien, liet ik een boodschap van 
vrede achter, ik genas de zieken, ik troostte de 
getroffenen met de Goddelijke kracht die de 
Liefde bezit 
20 Ik heb Mij nooit onthouden van het 
binnengaan van een huis, omdat zij Mij er niet 
in zouden geloven; Ik wist dat bij het verlaten 
van deze plaats het hart van de bewoners vol 
van overvolle vreugde zou zijn, want zonder 
het te weten had hun geest door Mijn leer in 
het Koninkrijk der Hemelen gekeken 
21 Soms zocht Ik de harten, soms zochten zij 
Mij; maar in alle gevallen was Mijn Liefde het 
Brood van het Eeuwige Leven dat Ik hun gaf in 
de zin van Mijn Woord. (28,3-5) 
 
De onvermoeibare prediker Jezus 
22 bij sommige gelegenheden, toen ik me 
terugtrok in de eenzaamheid van een of 
andere vallei, bleef ik slechts enkele 
ogenblikken alleen, omdat de menigte, die 
graag naar Mij wilde luisteren, hun Meester 
benaderde met het verlangen naar de 
oneindige goedheid van Zijn Ogen. Ik ontving 
ze en overstroomde die mannen, vrouwen en 
kinderen met de tederheid van Mijn 
onbeperkte Barmhartigheid, omdat Ik wist dat 
er in elk schepsel een Geest is om wiens wille 
Ik geboren ben. Toen sprak ik met hen over 
het Koninkrijk der Hemelen, dat het ware huis 
van de Geest is, zodat zij hun innerlijke 
rusteloosheid zouden kalmeren door Mijn 
Woord en zich zouden versterken in de hoop 
het eeuwige leven te verkrijgen. 
23 het gebeurde dat er iemand verborgen was 
onder de menigte die de intentie had om mijn 
waarheid te ontkennen en te schreeuwen en 
te verzekeren dat ik een valse profeet was; 
maar mijn woord kwam voor hem, voordat hij 
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de tijd had gehad om zijn lippen te openen. Bij 
andere gelegenheden heb ik toegestaan dat 
een of andere godslasteraar Mij vernederde 
om de menigte te bewijzen dat de Meester 
niet onwillig was geworden tegenover de 
beledigingen en hen zo een voorbeeld van 
nederigheid en liefde te geven. 
24 Er waren sommigen die, beschaamd door 
mijn zachtmoedigheid, meteen weggingen, 
zich bekerend dat ze met hun twijfels hem 
hadden gekwetst die door zijn werken de 
waarheid had verkondigd. Zodra de 
gelegenheid zich voordeed, kwamen ze naar 
Mij toe, Mij volgend op de paden - huilend, 
bewogen door Mijn Woorden, zonder zelfs 
maar met Mij te durven spreken om 
vergiffenis te vragen voor de beledigingen die 
ze Mij eerder hadden aangedaan. Ik riep ze 
op, streelde ze met mijn woord en verleende 
ze een soort van genade. (28,6-7) 
25 luistert: toen Ik met jullie op aarde was, 
kwamen de mensen in drommen naar Mij toe 
- mensen in hoge posities, vol ijdelheid, 
heersers die stiekem naar Mij zochten om Mij 
te horen. Sommigen bewonderden me, maar 
uit angst gaven ze het niet openlijk toe; 
anderen wezen me af. 
26 massa's mannen, vrouwen en kinderen 
kwamen naar Mij toe, luisterend naar Mij in 
de ochtend, in de middag en in de nacht, en 
altijd de Meester bereid vinden om hen het 
Woord van God te geven. Ze zagen dat de 
Meester zichzelf vergat en niet kon uitleggen 
op welk uur Hij voedsel nam, zodat Zijn 
lichaam niet zwak zou worden en Zijn stem 
niet saai zou worden. De reden was dat ze niet 
wisten dat Jezus krachten van zijn eigen geest 
ontving en voeding in zichzelf vond. (241,23) 
 
De liefde voor kinderen en de natuur van 
Jezus 
27 Af en toe, toen ik eenmaal alleen was, 
werd ik ontdekt door kinderen die naar Mij 
toe kwamen om Mij kleine bloemetjes aan te 
bieden, Mij wat verdriet te vertellen en Mij te 
kussen. 
28 De moeders waren bezorgd toen ze hun 
kleintjes in mijn armen vonden, luisterend 
naar mijn woorden. De discipelen, die dachten 
dat dit een gebrek aan respect voor de 
Meester betekende, probeerden hen uit mijn 
aanwezigheid te verdrijven. Toen moest Ik hen 

zeggen: "Laat de kinderen tot Mij komen, 
want om het Koninkrijk der Hemelen binnen 
te gaan moet je de reinheid, de eenvoud en de 
eenvoud van de kinderen hebben. 
29 Ik ben blij met die onschuld en 
onpartijdigheid, net zoals men blij is met de 
aanblik van een bloemknop die net opengaat. 
(262,62-64) 
30 Hoe vaak werd Jezus door zijn discipelen 
ontmoet toen hij met de verschillende wezens 
van het universum sprak. Hoe vaak werd de 
Meester niet verrast in zijn gesprekken met de 
vogels, met de gang, met de zee! Maar ze 
wisten dat hun Meester niet veroverd was, ze 
wisten dat in hun Meester de Creatieve Geest 
van de Vader leefde, die de taal had gegeven 
aan alle wezens, die al zijn "kinderen" 
begreep, die lof en liefde ontvingen van alles 
wat door Hem was geschapen. 
31 Hoe vaak zagen de discipelen en het volk 
Jezus een vogel of een bloem strelen en alles 
zegenen, en in zijn ogen zagen ze glimpen van 
oneindige liefde voor alle schepselen! De 
discipelen verruilden de goddelijke vreugde 
van de Heer toen hij zichzelf omringd zag door 
zoveel glorie, zoveel verwondering die uit zijn 
wijsheid was voortgekomen, en ze zagen ook 
vaak tranen in de ogen van de Meester toen 
hij de onverschilligheid van de mensen zag 
tegenover zo'n glorie, de saaiheid en blindheid 
van de menselijke wezens in zoveel pracht en 
praal. Ze zagen de Meester vaak huilen als hij 
een lepralijder zag huilen vanwege zijn lepra, 
of mannen en vrouwen die hun lot 
betreurden, ook al waren ze omringd door 
een sfeer van volmaakte liefde! (332,25 -26) 
 
De leer van Jezus 
32 Jezus leerde je barmhartigheid, 
zachtmoedigheid, liefde. Hij leerde je om je 
vijanden te vergeven vanuit je hart, door je te 
vertellen dat je de leugen moet verwerpen en 
de waarheid moet liefhebben. Hij zei dat je 
altijd zowel het slechte als het goede moet 
terugbetalen met het goede. Hij leerde je 
respect te hebben voor elk van je buren en 
onthulde je de manier om de gezondheid van 
het lichaam en de geest te vinden; hoe je met 
je leven de naam van je ouders kunt eren, 
zodat je tegelijkertijd door je kinderen geëerd 
kunt worden. 
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33 Dit zijn enkele van de geboden die door 
iedereen die echt christen wil zijn, moeten 
worden opgevolgd. (151,35-36) 
34 Toen de schriftgeleerden en de Farizeeën 
de daden van Jezus opmerkten, en zij 
ontdekten dat zij van de hunne afweken, 
hielden zij vol dat de leer die hij predikte in 
strijd was met de wet van Mozes. De reden 
hiervoor was dat ze de wet verwarren met de 
tradities. Maar ik heb hen bewezen dat ik de 
wet die de Vader aan Mozes heeft 
geopenbaard niet heb overtreden, maar dat ik 
hem heb gevuld met woorden en werken. 
35 Ik heb zeker veel van de tradities van dat 
volk getrotseerd omdat de tijd al was 
gekomen dat ze zouden verdwijnen, zodat een 
nieuw tijdperk van hogere leerstellingen kon 
beginnen. (149,42 - 43) 
36 Vergeet niet dat ik in het eerste gebod van 
de wet dat ik door Mozes aan de mensheid 
heb gegeven, heb gezegd: "Gij zult voor uzelf 
geen beeld of gelijkenis van hemelse dingen 
maken om ervoor te knielen en het te 
aanbidden;" en ik heb u gezegd: "Gij zult voor 
uzelf geen beeld of gelijkenis van hemelse 
dingen maken". Sindsdien is de weg voor de 
mens en de weg voor de Geest duidelijk 
afgebakend. 
37 Mozes beperkte zich niet tot het 
onderwijzen van de Tien Geboden aan de 
mensen, maar stelde ook secundaire wetten 
voor het menselijk leven vast en 
introduceerde tradities, riten en symbolen 
binnen de geestelijke verering van God, dit 
alles volgens de ontwikkelingsstappen die de 
menselijke geest in die tijd nam. 
38 Maar de beloofde Messias kwam en nam 
tradities en riten en symbolen en offers weg, 
en liet alleen de wet onaangeroerd. Toen de 
Farizeeën het volk vertelden dat Jezus tegen 
de wet van Mozes was, antwoordde ik hen dat 
ik niet tegen de wet was, maar dat ik die was 
komen vervullen. Als mijn leer de tradities zou 
elimineren, zou dat zijn omdat de mensen, om 
ze te vervullen, vergeten zijn de wet te 
gehoorzamen. (254, 17 - 18) 
39 Mijn woord in de huidige tijd zal de 
woorden die ik je in de "tweede keer" heb 
gegeven niet uitwissen. Tijdperken, eeuwen 
en eeuwen zullen voorbijgaan, maar de 
woorden van Jezus zullen niet voorbijgaan. 
Vandaag leg ik u uit en onthul ik u de 

betekenis van wat ik u toen vertelde en u 
begreep niet... (114, 47) 
 
"Wonder" van Jezus 
40 opdat de leer het geloof in de harten zou 
doen ontbranden, heb ik tegelijkertijd 
wonderen verricht opdat het door hen zou 
worden bemind; en opdat deze 'wonderen' zo 
tastbaar mogelijk zouden zijn, heb ik ze 
verricht op de lichamen van de zieken, waarbij 
ik de blinden, de doven, de stommen, de 
kreupelen, de bezetenen, de lepralijders genas 
en de doden tot leven wekte 
41 Hoeveel wonderen van liefde deed Christus 
onder de mensen! Hun namen zijn bewaard 
gebleven als voorbeeld voor toekomstige 
generaties. (151,37 - 38) 
42 Wezens van het Licht in dienst van het 
Goddelijk Werk, en anderen die opstandig en 
onwetend waren, lieten zich overal voelen, en 
onder die mensheid verschenen de bezetenen 
die de wetenschap niet kon bevrijden en die 
door het volk werden uitgedreven. Noch de 
leraren van de wet, noch de wetenschappers 
waren in staat om de gezondheid van de 
zieken te herstellen. 
43 maar dit alles was door Mij bedoeld om 
jullie te onderwijzen en om jullie bewijzen van 
liefde te geven. Ik heb je door Jezus de 
genezing van zijn schepselen gegeven, tot 
grote verbazing van velen. 
44 De ongelovigen, die van de kracht van 
Jezus hadden gehoord en die van zijn 
wonderen wisten, eisten de moeilijkste 
bewijzen, om hem even onzeker te maken, om 
te bewijzen dat hij niet onfeilbaar was. Maar 
deze bevrijding van de bezetenen, het feit, dat 
ik ze alleen maar weer in de toestand van de 
normale mens bracht door ze aan te raken of 
aan te kijken of door ze een commando-
woord te geven, zodat die geesten hun geest 
zouden verlaten en beiden van hun zware last 
zouden worden bevrijd, bracht hen in 
verwarring. 
45 De Farizeeërs, de wetenschappers, de 
schriftgeleerden en de burgers reageerden 
verschillend op deze macht. Sommigen 
erkenden de kracht van Jezus, anderen 
schreven zijn macht toe aan onbekende 
invloeden, en weer anderen konden er niets 
over zeggen. Maar de zieken die genezen 
waren, hebben zijn naam gezegend. 
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46 Sommigen waren bezeten door één enkele 
geest, anderen door zeven, zoals Maria van 
Magdala, en sommigen door zo'n groot aantal 
dat ze zelf zeiden dat ze een legioen waren. 
47 Gedurende het hele leven van de Meester 
volgde de ene geestelijke manifestatie na de 
andere. Sommigen waren getuige van de 
twaalf discipelen, anderen van het volk - in de 
open lucht en in de huizen. Het was een tijd 
van wonderen, van "wonderen". (339, 20 -22) 
48 Het wonder, zoals u het begrijpt, bestaat 
niet; er is geen tegenstelling tussen het 
goddelijke en het materiële. 
49 Jezus schrijft haar vele wonderen toe; maar 
waarlijk, ik zeg u, zijn daden waren de 
natuurlijke uitwerking van de liefde, van deze 
goddelijke kracht, die u nog niet weet te 
gebruiken, hoewel ze in elke geest ongebruikt 
aanwezig is. Want je hebt de kracht van de 
liefde niet willen leren kennen. 
50 Wat was effectief in alle wonderen die 
Jezus verrichtte, maar liefde? 
51 Luister, discipelen: om de liefde van God 
aan de mensheid bekend te maken, was de 
nederigheid van het instrument noodzakelijk, 
en Jezus was altijd nederig; en om de mensen 
een voorbeeld hiervan te geven, zei Hij u bij 
een gelegenheid dat Hij niets kon doen zonder 
de wil van zijn hemelse Vader. Wie niet in de 
nederigheid van deze woorden treedt, zal 
denken dat Jezus een man was als ieder 
ander; maar de waarheid is dat hij je een leer 
van nederigheid wilde geven. 
52 Hij wist dat deze nederigheid, deze eenheid 
met de Vader hem almachtig maakte ten 
opzichte van de mensheid. 
53 O grote en mooie transfiguratie, die liefde, 
nederigheid en wijsheid geeft! 
54 Nu weet je waarom Jezus, hoewel Hij zei 
dat Hij niets kon doen als het niet volgens de 
wil van zijn Vader was, in werkelijkheid alles 
kon 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. 
55 Erken dus dat, hoewel jullie zelf enkele van 
de vermogens van de geestelijke liefde 
kennen, jullie ze niet voelen en daarom 
kunnen jullie de oorzaak niet begrijpen van 
alles wat jullie wonder of mysterie noemen, 
wat de werken zijn die de goddelijke liefde 
doet. 

56 Welke leer heeft Jezus je gegeven die niet 
van liefde zou zijn geweest? Welke 
wetenschap, oefeningen of mysterieuze 
kennis heeft Hij gebruikt om je zijn 
voorbeelden van kracht en wijsheid te geven? 
Alleen de zalige liefde waarmee men alles kan 
doen. 
57 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. 
58 Begrijp de meester, hij is je leerboek. 
(17,11 - 21) 
59 de Geest die Jezus het leven gaf, was de 
mijne, uw God, die mens is geworden om 
onder u te wonen en bekeken te worden 
omdat het nodig was. Ik voelde me als mens al 
het menselijk lijden. De wetenschappers die 
de aard van de natuur hadden bestudeerd 
kwamen naar Mij toe en ontdekten dat ze 
niets van Mijn leer afwisten. Groot en klein, 
deugdzaam en zondig, onschuldig en schuldig 
ontving de essentie van mijn woord, en 
allemaal waardeerde ik mijn aanwezigheid. 
Maar hoewel er velen werden opgeroepen, 
waren er weinig uitverkorenen, en nog minder 
om mij heen. (44, 10) 
 
De overspelige vrouw 
60 Ik verdedigde de zondaars. Herinner je je 
de overspelige vrouw niet meer? Toen ze bij 
Mij werd gebracht, vervolgd en veroordeeld 
door de menigte, kwamen de Farizeeën en 
vroegen Mij: "Wat zullen we met haar doen? - 
De priesters verwachtten dat Ik zou zeggen: 
"Laat de gerechtigheid zegevieren" en dan 
antwoorden: "Hoe komt het dat jullie de liefde 
prediken en deze zondaar laten straffen? En 
als ik had gezegd: "Laat haar vrij", dan hadden 
zij geantwoord: "In de wetten van Mozes, die 
u, zoals u zegt, bevestigt, staat een bepaling 
die zegt: "Elke vrouw die op overspel betrapt 
wordt, zal gestenigd worden tot de dood". 
61 Wetende hun bedoeling, heb ik niet 
geantwoord op hun woorden, en heb ik de 
zonden van hen die hen verdoemd hebben, in 
het stof van de aarde neergeslagen en 
geschreven. Opnieuw vroegen ze Mij wat ik 
met die vrouw moest doen en Ik antwoordde 
hen: "Wie vrij is van de zonde, werpt de eerste 
steen". Toen zagen ze hun overtredingen en 
vertrokken ze, hun gezichten bedekkend. 
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Geen van hen was zuiver, en omdat ze 
voelden dat ik door hen heen tot in het diepst 
van hun hart had gezien, beschuldigden ze die 
vrouw niet meer, want ze hadden allemaal 
gezondigd. Maar de vrouw en met haar 
anderen die ook het huwelijk hadden 
verbroken, hadden geen berouw meer en 
hadden niet meer gezondigd. Ik zeg je, het is 
makkelijker om een zondaar te bekeren door 
liefde dan door strengheid. (44, 11) 
 
Maria Magdalena 
62 Maria Magdalena - de zondaar, zoals de 
wereld haar noemde - verdiende mijn 
tederheid en mijn vergeving. 
63 Spoedig kreeg ze haar redding, wat niet het 
geval is met anderen die een zwak geloof 
hebben en vergeving vragen voor hun zonden. 
Terwijl zij al snel vond wat ze zocht, vinden 
anderen dat niet. 
64 Magdalena werd vergeven zonder op te 
scheppen over haar berouw. Ze had gezondigd 
zoals jij ook zondigt, maar ze had veel 
liefgehad. 
65 Wie liefheeft, kan afwijkingen in zijn 
menselijk gedrag vertonen; maar liefde is de 
tederheid die uit het hart overvloeit. Als jullie 
vergeven willen worden zoals jullie zijn, draai 
dan je ogen vol met liefde en vertrouwen in 
Mij en jullie zullen worden vrijgesproken van 
elke overtreding. 
66 Die vrouw zondigde niet meer; de liefde die 
haar hart overstroomde droeg zij op aan de 
leer van de Meester. 
67 Ze werd vergeven, ook al had ze fouten 
gemaakt. maar in haar hart brandde het vuur 
dat zuivert, en door de vergeving die de 
zondaar ontving, scheidde ze geen moment 
van Jezus; mijn discipelen daarentegen lieten 
Mij alleen in de bloedigste uren. Maar dat 
Maria, die niet gerespecteerd werd, zich niet 
van Mij scheidde, Mij niet verloochende, Mij 
niet vreesde en zich ook niet schaamde. 
68 Daarom werd haar toegestaan om tranen 
te werpen aan de voeten van mijn kruis en 
over mijn graf. Haar geest vond al snel de 
verlossing omdat hij veel van haar hield. 
69 In haar hart had zij ook een apostelachtige 
geest. Haar bekering schijnt als het licht van 
de waarheid. Ze had zich aan mijn voeten 
neergezet om me te zeggen: "Heer, als U wilt, 
zal ik vrij zijn van de zonde. 

70 jullie daarentegen - hoe vaak willen jullie 
Mij van jullie onschuld overtuigen door jullie 
overtredingen met lange gebeden te 
bedekken 
71 Nee, discipelen, leer van haar, heb uw Heer 
werkelijk lief in ieder van uw medemensen. 
Heb veel lief, en je zonden zullen je vergeven 
worden. Je zult geweldig zijn als je deze 
waarheid in je hart laat bloeien. (212, 68 – 75) 
 
Nicodemus en de kwestie van de reïncarnatie 
72 Op dat moment zei Ik tegen Nikodemus, 
die Mij in goedheid had bezocht om tot Mij te 
spreken: "Wat uit het vlees geboren is, is 
vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest". 
wees niet verbaasd als ik je vertel dat je 
opnieuw geboren moet worden;" Wie 
begreep die woorden? 
73 Ik wilde u met hen zeggen dat één 
mensenleven niet genoeg is om één van mijn 
leerstellingen te begrijpen, en dat u voor het 
begrijpen van het leerboek dat dit leven bevat, 
vele aardse levens nodig heeft. Daarom heeft 
het vlees alleen de taak om als steun voor de 
geest te dienen als het over de aarde loopt. 
(151, 59) 
 
De transfiguratie van Jezus 
74 In de "tweede keer" maakte Jezus eens een 
wandeling, gevolgd door enkele van zijn 
discipelen. Ze hadden een berg beklommen, 
en terwijl de Meester die mannen met 
bewondering vulde door zijn woorden, zagen 
ze plotseling het lichaam van hun Heer 
getransfigureerd, die in de ruimte zweefde, 
met de geest van Mozes aan zijn rechterzijde 
en Elia aan zijn linkerzijde. 
75 Bij dat bovennatuurlijke zicht wierpen de 
discipelen zich op de aarde, verblind door het 
goddelijke licht. Maar ze kalmeerden 
onmiddellijk en stelden hun Meester voor om 
het paarse gewaad van koningen over zijn 
schouders te leggen, evenals over Mozes en 
Elia. Toen hoorden ze een stem uit het 
oneindige neerdalen en zeiden: "Dit is mijn 
lieve Zoon in wie ik goed ben; luister naar 
hem! 
76 Grote angst greep de discipelen toen ze die 
stem hoorden en toen ze opkeken, zagen ze 
alleen de Meester, die tegen hen zei: 'Vrees 
niet en vertel dit visioen aan niemand totdat ik 
uit de dood ben opgestaan. Toen vroegen ze 
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hun meester, "Waarom zeggen de 
schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen?" 
En Jezus antwoordde hen: "Waarlijk, Elia zal 
op de eerste plaats komen en alles in orde 
maken. Maar ik zeg u dat Elia al is gekomen en 
dat ze hem niet hebben herkend, maar dat ze 
hem hebben aangedaan zoals ze wilden. En de 
discipelen begrepen dat hij tot hen sprak over 
Johannes de Doper. 
77 Hoe vaak heb Ik in de tegenwoordige tijd 
het lichaam, waardoor Ik mijzelf 
communiceer, voor jullie ogen onzichtbaar 
gemaakt, om jullie dan toe te staan Mij te zien 
in de menselijke gedaante waarin de 
mensheid Jezus kende, en toch hebben jullie 
je niet neergezet voor de nieuwe 
transfiguratie. (29,15 - 18) 
Dit fenomeen wordt in de parapsychologie ook 
wel "transfiguratie" genoemd, wanneer de 
toenemende zichtbaarheid van een zich 
manifesteerend geesteswezen  
 
Gebrek aan moed om te biechten 
78 Toen Ik toen onder jullie incarneerde, 
gebeurde het vaak dat er 's nachts, toen 
iedereen rustte, mensen naar Mij toe kwamen 
die Mij stiekem bezochten uit angst om 
ontdekt te worden. Ze kwamen naar me toe 
omdat ze wroeging voelden, omdat ze tegen 
me geschreeuwd hadden en woede tegen me 
hadden opgewekt terwijl ik tegen de menigte 
sprak. Hun gevoel van wroeging was nog 
dringender toen ze zich realiseerden dat Mijn 
Woord een geschenk van vrede en licht in hun 
hart had achtergelaten en Ik Mijn genezende 
balsem in hun lichaam had uitgestraald. 
79 met hun hoofd gebogen, verschenen zij aan 
Mij en zeiden: "Meester, vergeef ons, wij 
hebben ons gerealiseerd dat uw Woord de 
waarheid bevat". Ik antwoordde hen: "Als je 
hebt ontdekt dat ik alleen de waarheid spreek 
- waarom verstop je je dan? Ga je niet naar 
buiten om de stralen van de zon te ontvangen 
als die verschijnt - maar wanneer schaamde je 
je ervoor? Hij die de waarheid liefheeft, 
verbergt ze nooit, ontkent ze niet en schaamt 
zich er ook niet voor. 
80 Ik zeg jullie dit omdat Ik zie dat velen alleen 
maar stiekem naar Mij luisteren, ontkennen 
waar ze naartoe zijn gegaan, verbergen wat ze 
hebben gehoord en soms ontkennen bij Mij te 

zijn geweest. Waar schaam je je dan voor? 
(133,23 - 26) 
 
Vijandigheid tegen Jezus 
81 Toen ik in het tweede tijdperk tot de 
massa's sprak, werd mijn woord - volmaakt in 
betekenis en vorm - door iedereen gehoord. 
Mijn blik, doordringend in de harten, ontdekte 
alles wat ieder van hen in zich had. Bij de een 
was er twijfel, bij de ander geloof, bij de ander 
sprak een angstige stem tot Mij: het was de 
zieke wiens pijn hen deed hopen op een 
wonder van Mij. Er waren mensen die 
probeerden hun spot te verbergen toen ze Mij 
hoorden zeggen dat Ik van de Vader kwam om 
het Koninkrijk der Hemelen naar de mensen te 
brengen, en er waren ook harten waarin Ik 
haat tegen Mij ontdekte en de intentie om Mij 
het zwijgen op te leggen of om Mij uit te 
schakelen. 
82 Het waren de hoogmoedigen, de Farizeeën, 
die zich door mijn waarheid geraakt voelden. 
Want hoewel mijn woord zo duidelijk was, zo 
vol liefde en zo troostend - hoewel het altijd 
werd bevestigd door krachtige werken, wilden 
veel mensen toch de waarheid van mijn 
aanwezigheid ontdekken door mij te 
beoordelen naar de man Jezus, door mijn 
leven te verkennen en hun aandacht te 
richten op de bescheidenheid van mijn 
kledingstukken en mijn absolute armoede van 
materiële goederen. 
83 maar niet tevreden met het veroordelen 
van mij, ze veroordeelden ook mijn discipelen 
en keken goed toe, of ze nu spraken, me 
volgden of gingen zitten om te eten. hoe 
geïrriteerd de Farizeeën waren toen ze op een 
keer zagen dat mijn discipelen hun handen 
niet hadden gewassen voordat ze gingen 
zitten om te eten! arme hoofden die de 
reinheid van het lichaam verwarden met de 
reinheid van de geest! Ze waren zich er niet 
van bewust dat toen ze het heilig brood in de 
tempel aanraakten, hun handen schoon 
waren, maar hun harten vol rotten. (356,37 - 
38) 
84 Bij elke beurt werd ik uitgezocht. Al mijn 
daden en woorden werden met kwade 
bedoelingen beoordeeld, meestal waren ze 
verward met het oog op mijn werken en 
bewijzen, want hun verstand was niet in staat 
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te begrijpen wat alleen de geest kan 
begrijpen. 
85 Toen ik bad, zeiden zij: "Waarvoor bidt hij 
als hij zegt dat hij vol kracht en wijsheid is? 
Wat kan hij nodig hebben of vragen? En als ik 
niet bad, zeiden ze: "Ik voldoe niet aan hun 
religieuze eisen. 
86 Toen zij zagen dat Ik geen voedsel naar Mij 
toe nam terwijl Mijn discipelen aan het eten 
waren, oordeelden zij dat Ik buiten de door 
God vastgestelde wetten viel en toen zij zagen 
dat Ik voedsel naar Mij toe nam, vroegen zij 
zich af: "Waarom moet Hij eten om te leven - 
Hij die beweerde dat Hij het leven was?"zij 
begrepen niet dat ik naar de wereld was 
gekomen om de mensheid te onthullen hoe 
de mensheid zou leven na een lange periode 
van zuivering, zodat er een vergeestelijkte 
generatie uit zou voortkomen boven de 
menselijke ellende, boven de noodzakelijke 
behoeften van het vlees en boven de passies 
van de fysieke zintuigen". (40,11 - 13) 
 
Afscheidsaankondiging 
87.Drie jaar lang leefde Jezus samen met zijn 
discipelen. Hij werd omringd door grote 
mensenmassa's die diep van hem hielden. Er 
was niets anders voor die discipelen dan te 
luisteren naar hun Meester toen hij zijn 
Goddelijke Leer predikte. Na zijn stappen 
voelden ze noch honger noch dorst, er was 
geen struikeling of hinder, alles was vrede en 
geluk in de sfeer rond die groep, en toch, toen 
ze ooit bijzonder verrukt waren over de 
contemplatie van hun geliefde Jezus, zei Hij 
tegen hen: "Er zal nu een andere tijd komen; 
Ik zal van jullie weggaan en jullie zullen 
worden achtergelaten als schapen onder de 
wolven". Dat uur nadert, en het is 
noodzakelijk dat ik terug ga naar waar ik 
vandaan kwam. Je zult een tijdje alleen zijn en 
de getuigenis van wat je hebt gezien en 
gehoord brengen aan degenen die honger en 
dorst hebben naar liefde en gerechtigheid. 
Werk in mijn naam, en daarna breng ik je naar 
mezelf in het Eeuwig Tehuis. 
88 Die woorden maakten de discipelen 
verdrietig, en hoe dichterbij het uur kwam, 
herhaalde Jezus die aankondiging met meer 
nadruk, sprekend over zijn vertrek. Maar 
tegelijkertijd troostte hij de harten van 
degenen die naar hem luisterden en vertelde 

hen dat zijn geest niet zou vertrekken en over 
de wereld zou blijven waken. Als ze zich 
zouden voorbereiden om zijn woord aan de 
mensen van die tijd te brengen als een 
boodschap van troost en hoop, zou hij door 
hun mond spreken en wonderen verrichten. 
(354,26 - 27) 
 
Jezus' intrede in Jeruzalem 
89 de menigte ontving Mij met vreugde toen 
Ik de stad Jeruzalem binnenkwam Vanuit de 
dorpen en steegjes kwamen ze in drommen - 
mannen, vrouwen en kinderen - om getuige te 
zijn van de intrede van de meester in de stad. 
Zij waren degenen die het wonder en het 
bewijs van de kracht van de Zoon van God 
hadden ontvangen - blinde mannen die nu 
zagen, stomme mannen die nu hosiannah 
konden zingen, kreupele mannen die hun bed 
hadden verlaten en haastig naar de Meester in 
het Pesach kwamen kijken. 
90 Ik wist dat deze triomftocht vluchtig was; 
voor mijn discipelen had ik al voorspeld wat er 
daarna zou gebeuren. dit was weinig meer 
dan het begin van mijn strijd, en vandaag, van 
ver van die gebeurtenissen, vertel ik u dat het 
Licht van Mijn Waarheid blijft vechten tegen 
de duisternis van onwetendheid, zonde en 
bedrog, dat is waarom ik moet toevoegen dat 
mijn uiteindelijke triomf nog niet is gekomen 
91 Hoe kunt u geloven dat die binnenkomst in 
Jeruzalem de overwinning van mijn zaak 
betekende, terwijl er slechts enkelen waren 
die zich hadden bekeerd en van wie velen niet 
wisten wie ik was? 
92 En zelfs als die mensen allemaal tot mijn 
woord waren bekeerd - moesten er dan niet 
nog vele generaties volgen? 
93 dat moment van jubelen, die korte 
triomfantelijke binnenkomst was slechts het 
symbool van de overwinning van het licht, van 
het goede, van de waarheid, van de liefde en 
de gerechtigheid - van de dag die moet komen 
en waarvoor jullie allemaal uitgenodigd zijn. 
94 Weet dat als een van mijn kinderen zich 
dan buiten het Nieuwe Jeruzalem bevond, er 
geen feest zou plaatsvinden, omdat God dan 
niet kon spreken van triomf, Hij kon geen 
overwinning vieren als zijn macht niet in staat 
was geweest om zelfs de laatste van zijn 
kinderen te redden. (268, 17 - 21) 
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95 U bent dezelfde als degenen die de 
Hosiannah zongen in de "tweede keer", toen 
Jezus Jeruzalem binnenkwam. Vandaag, zoals 
Ik Mijzelf aan u openbaart in de Geest, spreidt 
u niet langer uw mantels op Mijn Weg, het is 
uw hart dat u aanbiedt als uw verblijfplaats 
aan uw Heer. Vandaag komt uw hosiannah 
niet meer uit uw keel, deze hosiannah 
ontspringt uit uw geest als een lofzang van 
nederigheid, liefde en kennis van de Vader, als 
een lofzang van het geloof in deze 
manifestatie die uw Heer u in het "Derde 
Tijdperk" heeft gebracht. 
96 Eens zoals vandaag volgde je me toen ik 
Jeruzalem binnenkwam. De grote 
mensenmassa's hebben mij omringd, geboeid 
door mijn woorden van liefde. Mannen en 
vrouwen, ouden en kinderen schudden de 
stad met hun gejuich en zelfs de priesters en 
Farizeeën zijn bang dat het volk in opstand zal 
komen en zeggen tegen mij: "Meester, als u 
de vrede leert, waarom laat u dan uw 
volgelingen zo'n opstand veroorzaken? maar 
Ik antwoordde hen: "Voorwaar, Ik zeg u, als 
deze zouden zwijgen, zouden de stenen 
spreken", zeiden ze tegen Mij. Want dit waren 
momenten van vreugde, het was het 
hoogtepunt en de verheerlijking van de 
Messias onder de hongerigen en dorsten naar 
gerechtigheid - zij die lang hadden gewacht op 
de komst van de Heer in vervulling van de 
profetieën. 
97 Met die blijdschap en vreugde vierde mijn 
volk ook de bevrijding van Egypte. Die 
herdenking van het Pesach wilde ik 
onvergetelijk maken voor mijn volk. maar 
echt, ik zeg u, ik volgde niet alleen een traditie 
door een lam te offeren - nee, ik offerde 
mezelf in Jezus, het offerlam, als de weg 
waarlangs al mijn kinderen het heil zouden 
vinden. (318,57 - 59) 
 
Het Laatste Avondmaal 
98 Toen Jezus dat Pesach-maal met zijn 
discipelen vierde, zoals de traditie van dat volk 
was, zei Hij hen: "Iets nieuws onthul ik u nu: 
neem van deze wijn en eet van dit brood, dat 
mijn bloed en mijn lichaam voorstelt, en doe 
dit ter nagedachtenis aan mij. 
99 Na het overlijden van de Meester 
herinnerden de discipelen zich het offer van 
hun Heer door wijn te nemen en brood te 

eten, wat symbolen waren van Hem die alles 
gaf uit liefde voor de mensheid. 
100 Door de eeuwen heen hebben de 
volkeren die in kerkgenootschappen waren 
verdeeld, verschillende interpretaties aan mijn 
woorden gegeven. 
101 Vandaag wil ik je vertellen wat ik voelde in 
dat uur, bij het Avondmaal, waar elk woord en 
elke handeling van Jezus de les was van een 
boek met diepe wijsheid en oneindige liefde. 
Toen Ik hiervoor brood en wijn gebruikte, was 
het om jullie te laten begrijpen dat ze als 
liefde zijn, wat het voedsel en het leven van 
de geest is; en toen Ik jullie zei: "doe dit ter 
nagedachtenis aan Mij", bedoelde de Meester 
dat jullie je naaste moeten liefhebben met een 
liefde die vergelijkbaar is met die van Jezus en 
dat jullie jezelf aan de mensen moeten geven 
als waarachtig voedsel. 
102 elke rite die u van deze leringen maakt, 
zal vruchteloos zijn als u mijn leringen en 
voorbeelden niet in uw leven toepast. Dit is 
het moeilijke voor jou, maar dat is de 
verdienste. (151, 29 - 32, 34) 
103 zoals je nu om Mij heen bent, dus het was 
op die laatste avond in de "tweede keer"... De 
zon ging net onder toen Jezus voor de laatste 
keer in die kamer met zijn discipelen aan het 
discussiëren was. Het waren de woorden van 
een stervende vader voor zijn geliefde 
kinderen. De rouw was in Jezus en ook in de 
discipelen, die nog niet wisten wat er wachtte 
op degene die hen een paar uur later zoveel 
had geleerd en liefgehad. Hun Heer stond op 
het punt te vertrekken, maar ze wisten nog 
niet hoe. Petrus weende, hield de beker vast 
aan zijn hart, Johannes maakte de borst van 
de meester nat met zijn tranen, Matteüs en 
Bartholomeüs stonden naast elkaar met mijn 
woorden. Philip en Thomas verstopten hun 
hartaanvallen terwijl ze aten. Jakobus de 
Jonge en de Oude, Thaddaeus, Andreas en 
Simon waren stomverbaasd van verdriet; toch 
was er veel dat ze met hun hart tot Mij 
spraken. Judas Iscariot droeg ook pijn in zijn 
hart, maar ook angst en wroeging. Maar hij 
kon niet teruggaan omdat de duisternis bezit 
van hem had genomen. 
104 Toen Jezus zijn laatste woorden en 
vermaningen had gesproken, liepen die 
discipelen over van de tranen. Maar een van 
hen was er niet meer, zijn geest kon niet meer 
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zoveel liefde ontvangen, noch zoveel licht 
zien, en dus vertrok hij, omdat dat woord zijn 
hart verschroeide. (94, 56-58) 
105 Het goddelijke verlangen van Jezus was 
dat zijn discipelen zaaiers zouden worden van 
zijn verlossende leer. 
106 Daarom zei hij op het hoogtepunt van zijn 
laatste toespraak tot de discipelen, die ook 
het laatste gesprek tussen de vader en de 
kinderen was, op een liefdevolle toon: "Ik geef 
u nu een nieuw gebod: heb elkaar lief". 
107 Met het licht van dat allerhoogste gebod 
ontstak hij daarmee de grootste hoop voor de 
mensheid. (254, 59) 
 

Hoofdstuk 12 - Lijden, dood en 
verrijzenis  
 
Levenslang zwoegen en lijden van Jezus 
1 Ik leefde tussen de mensen en maakte van 
mijn leven een voorbeeld, een leerboek. Ik 
heb al het lijden, de verleidingen en de strijd, 
de armoede, het werk en de vervolgingen 
leren kennen. Ik heb de afwijzing door de 
familie ervaren, de ondankbaarheid en het 
verraad; de lange dagelijkse taken, de honger 
en de dorst, de spot, de eenzaamheid en de 
dood. Ik heb de hele last van de menselijke 
zonde op mij laten vallen. Ik liet de mens mijn 
geest zoeken in mijn woorden en in mijn 
doorboorde lichaam waar zelfs de laatste van 
mijn ribben te zien was. Hoewel God, ik werd 
een spottende koning gemaakt, een 
onbedekte, en moest ook het kruis der 
schaamte dragen en de heuvel opklimmen 
waar de rovers stierven. Daar eindigde mijn 
menselijk leven als een bewijs dat ik niet 
alleen de God van het Woord ben, maar ook 
de God van de daden. (217, 11) 
2 Toen het uur nabij was en het avondmaal 
van de Heer voorbij was, had Jezus zijn 
discipelen de laatste bevelen gegeven. Hij ging 
naar de olijfboomgaard waar hij vroeger bad 
en zei tegen de Vader: "Heer, als het mogelijk 
is, neem dan deze beker van mij aan. Niet mijn 
wil, maar Uw wil geschiede. Toen kwam een 
van mijn discipelen, die me zou bevrijden, 
naar me toe, vergezeld van een menigte om 
me te arresteren. Toen ze vroegen: "Wie is 
Jezus, de Nazarener?" benaderde Judas zijn 
Meester en kuste hem. Er was angst en 

ontzetting in de harten van die mannen toen 
ze de kalme kalmte van Jezus zagen en ze 
opnieuw vroegen: "Wie is Jezus? Toen ging ik 
naar ze toe en zei: "Hier ben ik, ik ben het." 
Toen begon mijn passie. 
3 Zij brachten Mij voor priesters, rechters en 
heersers. Ze ondervroegen me, beoordeelden 
me en beschuldigden me van het schenden 
van de wet van Mozes en van het willen 
creëren van een koninkrijk dat het koninkrijk 
van de keizer zou vernietigen. (152,6 - 7) 
 
Het verraad van Judas 
4 Herinnert u zich niet bij hoeveel 
gelegenheden ik mijn liefde heb geopenbaard, 
niet alleen aan hen die in mij geloofden, maar 
ook aan hem die mij verraadde en aan hen die 
mij vervolgden en beoordeelden? Nu kun je 
me vragen wat de reden was dat ik al die 
spotternij toestond. En ik antwoord u: Het was 
noodzakelijk dat ik hen volledige vrijheid van 
denken en handelen naliet om geschikte 
mogelijkheden te creëren om mezelf te 
onthullen en zodat iedereen de 
barmhartigheid en liefde zou ervaren die ik de 
wereld heb geleerd. 
5 Ik heb het hart van Judas niet bewogen om 
Mij te verraden; hij was het instrument van 
een kwade gedachte toen zijn hart gevuld was 
met duisternis. maar in het aangezicht van de 
ontrouw van die discipel heb ik hem mijn 
vergiffenis getoond 
6 Het zou niet nodig zijn geweest dat iemand 
van mij Mij verraden heeft om jullie dat 
voorbeeld van nederigheid te geven. De 
Meester zou het bij elke gelegenheid bewezen 
hebben dat de mannen hem zouden hebben 
aangeboden. Het was aan die leerling om het 
instrument te zijn waarmee de Meester Zijn 
Goddelijke Nederigheid aan de wereld liet 
zien. Zelfs als je dacht dat het de zwakte van 
die man was die de dood van Jezus 
veroorzaakte, zeg ik je dat je in de fout zit, 
want ik ben gekomen om mezelf volledig aan 
je te geven, en als het niet op deze manier 
was geweest, kun je er zeker van zijn dat het 
op een andere manier zou zijn gedaan. dit is 
waarom je geen recht hebt om hem te 
vervloeken of te veroordelen die je broer is, 
die in een moment van duisternis de liefde en 
trouw ontbrak die hij verschuldigd was aan 
zijn Meester Als u hem de schuld geeft van 
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mijn dood, waarom zegent u hem dan niet, 
wetende dat mijn bloed is vergoten voor het 
heil van alle mensen? Het zou beter voor u zijn 
om te bidden en te vragen dat niemand van u 
in verleiding komt, want de hypocrisie van de 
schriftgeleerden en Farizeeërs bestaat nog 
steeds in deze wereld. (90,37 - 39) 
 
Jezus' passie 
7 Toen ik door de hogepriester Kajafas werd 
ondervraagd en hij tegen mij zei: "Ik smeek U 
mij te vertellen of U Christus de Messias, de 
Zoon van God bent", antwoordde ik hem: "U 
hebt het mij gezegd. (21, 30) 
8 Hoeveel harten, die een paar dagen eerder 
Mijn werken hadden bewonderd en gezegend, 
zijn ze vergeten en tonen zich ondankbaar en 
sluiten zich aan bij degenen die Mij verguisd 
hebben! Maar het was noodzakelijk dat dat 
offer zeer groot was, zodat het nooit uit het 
geheugen van de mensheid zou worden 
gewist. 
9 de wereld, en u als deel daarvan, heeft Mij 
zien godslasteren, bespotten en vernederen 
zoals geen mens dat had kunnen doen. maar 
geduldig heb ik de beker geleegd die je me te 
drinken gaf... Stap voor stap vervulde ik mijn 
lot van liefde onder de mensen en gaf ik 
mezelf volledig aan mijn kinderen. 
10 Gezegend zijn zij die geloof in hun God 
hadden, al zagen zij Hem bedekt met bloed en 
gehijg. 
11 Maar er wachtte me nog iets moeilijkers: 
aan een hout genageld tussen twee rovers 
sterven. Maar het was geschreven en daarom 
moest het uitkomen, zodat ik erkend zou 
worden als de ware Messias. (152, 8 -11) 
12 voor deze leer die ik je nu geef, ik gaf je al 
een voorbeeld in de Tweede Leeftijd Jezus 
hing aan het kruis, de Verlosser worstelde met 
de dood in het aangezicht van de menigte die 
hij zo lief had gehad. Elk hart was een deur 
waar hij op klopte. Onder de menigte was de 
man die over menigten regeerde, de prins van 
de Kerk, de publicist, de farizeeër, de rijken, 
de armen, de verdorvenen, en die van de 
eenvoudige geest. Maar terwijl sommigen 
wisten wie Hij was die in dat uur stierf, omdat 
ze Zijn werken hadden gezien en Zijn 
weldaden hadden ontvangen, bespoedigden 
anderen, dorstig naar onschuldig bloed en 
hebzuchtig naar wraak, de dood van Hem die 

ze verachtelijk "Koning van de Joden" 
noemden, niet wetende dat Hij niet alleen 
Koning was van één volk, maar dat Hij Koning 
was van alle volken van de aarde en van alle 
werelden van het universum. Toen Jezus een 
van zijn laatste blikken richtte op die menigte 
mensen, vol van barmhartige liefde en 
medelijden, richtte hij zijn gebed tot de Vader 
op en zei: "Mijn Vader, vergeef hen, want ze 
weten niet wat ze doen. 
13 Die blik omhelsde zowel degenen die voor 
hem huilden als degenen die zich aan zijn 
kwelling tegoed deden, want de liefde van de 
Meester, die de liefde van de Vader was, was 
voor iedereen gelijk. (103, 26 - 27) 
14 Toen de dag kwam dat de menigte, 
opgewonden door de aanwezigheid van Jezus, 
hem verwondde en plaagde en hem zag 
bloeden als een gewone sterveling als gevolg 
van de slagen en later worstelde met de dood 
en stierf als elke andere man, riepen de 
Farizeeën, de heersers van het volk en de 
priesters met voldoening uit: "Kijk naar hem 
die zichzelf de Zoon van God noemt, die dacht 
dat hij een koning was en zich overgaf voor de 
Messias! 
15 Het was voor hen, meer dan voor anderen, 
dat Jezus zijn Vader vroeg om hen te 
vergeven, ook al kenden zij de Schrift en 
verloochenden zij hem, en maakten hem tot 
een bedrieger in de ogen van de menigte. Zij 
waren het die, ondanks hun claim om leraar in 
de wet te zijn, niet echt wisten wat ze deden 
toen Jezus werd veroordeeld, terwijl er harten 
verscheurd werden door pijn in het gezicht 
van het onrecht waarvan ze getuige waren, en 
gezichten stroomden met tranen in het 
gezicht van de offerdood van de rechtvaardige 
man. Het waren de mannen en vrouwen met 
een eenvoudige geest en een nederige en 
vrijgevige geest die wisten wie er onder de 
mannen in de wereld was geweest en die 
begrepen wat ze in het voorbijgaan van de 
Meester hadden verloren. (150,24 - 25) 
16 Hij die met de dood aan het kruis 
worstelde en door de dienaren van de beulen 
en martelaars werd mishandeld, en zijn ogen 
tot in het oneindige optilde en zei: 'Vader, 
vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen. 
17 in die Goddelijke Vergeving heb ik alle 
mensen van alle tijden opgenomen, want ik 
kon het verleden, het heden en de toekomst 
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van de mensheid zien. Ik kan u in waarheid en 
geest vertellen dat ik u ook heb gezien in dat 
gezegende uur dat u mijn nieuwe woord hoort 
in deze tijd; ik heb u gezien in dat gezegende 
uur... (268, 38 -39) 
 
19 Johannes was de enige die op dat uur de 
betekenis van de volgende zin kon begrijpen, 
want de menigte was zo blind dat toen ik zei: 
"Ik heb dorst", ze dachten dat het fysieke 
dorst was en ze gaven me gal en azijn, terwijl 
het dorst naar liefde was, wat mijn geest 
voelde 
20 de twee boosdoeners worstelden ook met 
de dood naast Mij; maar terwijl de ene zichzelf 
belasterde en in de ondergang stortte, liet de 
andere zich door het licht van het geloof 
verlichten; en hoewel hij zijn God aan de 
schandelijke dwarsbalk en dicht bij de dood 
zag genageld, geloofde hij in zijn goddelijkheid 
en zei tegen hem: "Als jullie in het Koninkrijk 
der Hemelen zijn, gedenk Mij", waarop Ik, 
ontroerd door zoveel geloof, antwoordde: 
"Voorwaar, Ik zeg jullie, tot op de dag van 
vandaag zullen jullie met Mij in het Paradijs 
zijn"." 
21 Niemand kent de stormen die in dit uur in 
het hart van Jezus woeden. De ontketende 
natuurkrachten waren slechts een vage 
weerspiegeling van wat er in de eenzaamheid 
van die mens gebeurde, en de pijn van de 
Goddelijke Geest was zo groot en zo reëel dat 
het vlees, dat zich even zwak voelde, riep: 
"Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij in 
de steek gelaten? 
22 Zoals Ik de mensen heb geleerd te leven, zo 
heb Ik hen geleerd te sterven, waarbij Ik zelfs 
degenen die Mij verguisd en gekweld hebben, 
heb vergeven en gezegend, toen Ik tot de 
Vader zei: "Vergeef hen, want zij weten niet 
wat zij doen". 
23 En toen de Geest deze wereld verliet, zei 
hij: 'Vader, in uw handen beveel ik mijn Geest 
aan. Het perfecte leervoorbeeld werd bereikt 
toen God en ik als mens hadden gesproken. 
(152, 12 - 17) 
24 Een moment was voor Dimas genoeg om 
redding te vinden, en dit was de laatste van 
zijn leven. Hij sprak tot Mij vanaf het kruis en 
hoewel hij zag dat Jezus, die de Zoon van God 
werd genoemd, in doodsangst verkeerde, 
voelde hij dat Hij de Messias was, de 

Verlosser; en hij gaf zich aan Hem over met 
alle berouw van zijn hart en alle nederigheid 
van zijn geest. Daarom heb ik hem het Paradijs 
beloofd voor die dag. 
25 Ik zeg jullie: Ik zal iedereen die onbewust 
zondigt, maar aan het eind van zijn leven met 
een hart vol nederigheid en geloof tot Mij 
spreekt, de tederheid van Mijn barmhartige 
Liefde voelen die hem uit de problemen van 
de aarde tilt om hem de gelukzaligheid van 
een nobel en verheven leven te laten kennen. 
(94, 71 - 72) 
26 ja, lieve Dimas, je was met Mij in het 
Paradijs van Licht en Geestelijke Vrede, waar 
Ik je geest heb gedragen als beloning voor je 
geloof. Wie had aan degenen die twijfelden 
kunnen vertellen dat in Jezus - stervend en 
bloedend als Hij was - een God woont, dat in 
de rover die aan Zijn rechterhand in de 
doodsstrijd was, een geest van licht was 
verborgen? 
27 de tijd verstreek en toen de gemoedsrust 
terugkeerde, drongen velen van hen die Mij 
verwierpen en Mij bespotten door in het licht 
van Mijn Waarheid, zodat hun berouw groot 
was en hun liefde onverwoestbaar in Mijn 
opvolging. (320, 67) 
28 Toen het lichaam dat Mij in de Tweede Tijd 
als schelp diende de doodsstrijd inging en Ik 
de laatste woorden van het Kruis sprak, was er 
onder mijn laatste zinnen een die niet werd 
begrepen, noch op die momenten, noch lang 
daarna: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij 
Mij verlaten? 
29 Vanwege die woorden twijfelden velen; 
anderen waren in de war, denkend dat het 
een flauwte was, een aarzeling, een moment 
van zwakte. maar ze vonden niet dat dit niet 
de laatste zin was, maar dat ik er daarna nog 
anderen over sprak, die volledige kracht en 
duidelijkheid onthulden: "Vader, in uw handen 
beveel ik mijn geest"; en: "alles is volbracht". 
30 nu ik ben teruggekeerd om licht te brengen 
in uw fouten en om te verlichten wat u 
mysteries heeft genoemd, zeg ik u toen ik aan 
het kruis hing, was de doodsstrijd lang en 
bloederig en het lichaam van Jezus, oneindig 
veel gevoeliger dan dat van elke andere man, 
verdroeg een lange lijdensweg en de dood 
kwam niet... Jezus had zijn zending in de 
wereld vervuld, had het laatste woord al 
gesproken en het laatste onderricht gegeven. 
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Toen dat gemartelde lichaam, dat gescheurde 
vlees, toen het de scheiding van de Geest 
voelde, vroeg de Heer pijnlijk: "Vader, Vader, 
waarom hebt Gij mij in de steek gelaten? - Het 
was de zachte en lijdende klaagzang van het 
gewonde lam voor zijn herder. Het was het 
bewijs dat Christus, het "Woord", werkelijk 
mens was geworden in Jezus en dat zijn lijden 
echt was. 
31 Kunt u deze woorden toeschrijven aan 
Christus, die eeuwig één is met de Vader? - Nu 
weet je dat het een gejammer was van het 
lichaam van Jezus, dat werd verontreinigd 
door de blindheid van de mensen. Maar toen 
de streling van de Heer op dat gemartelde 
vlees neerdaalde, bleef Jezus spreken en zijn 
woorden waren: "Vader, in uw handen beveel 
ik mijn geest. - "Alles is volbracht." (34, 27 -30) 
32 Toen Jezus aan het kruis hing, was er geen 
geest die niet geschokt zou zijn door de stem 
van de liefde en de gerechtigheid van hem die 
stierf, naakt als de waarheid zelf, die hij in zijn 
woord bracht. Degenen die het leven van 
Jezus bestudeerden, beseften dat er niemand 
voor of na Hem was die een werk als het zijne 
deed, want het was een goddelijk werk dat de 
mensheid door zijn voorbeeld zal redden. 
33 zachtmoedig kwam ik voor het offer, want 
ik wist dat mijn bloed zou transformeren en 
jou zou redden. tot de laatste momenten dat 
ik met liefde sprak en ik je vergaf omdat ik 
kwam om je een sublieme leer te brengen en 
je de weg naar de eeuwigheid te wijzen met 
perfecte voorbeelden; ik ben gekomen om je 
een grote leer te geven en je de weg naar de 
eeuwigheid te leren. 
34 De mensheid wilde mij van mijn doel 
afbrengen door de zwakheid van het vlees te 
zoeken; maar ik gaf niet op. mannen wilden 
me verleiden tot godslastering, maar ik heb 
niet godslasterd... hoe meer de menigte Mij 
beledigde, hoe meer Ik medelijden en liefde 
had voor hen en hoe meer ze mijn lichaam 
pijn deden, hoe meer bloed er uit stroomde 
om leven te geven aan hen die stierven voor 
het geloof. 
35 dat bloed het symbool is van de liefde 
waarmee ik de weg voor de menselijke geest 
heb gemarkeerd Ik liet mijn woord van geloof 
en hoop over aan de hongerigen naar 
gerechtigheid en de schat van mijn 
openbaringen aan de geestelijk armen. 

36 Pas na deze tijd werd de mensheid zich 
bewust van wie er in de wereld was geweest. 
Vervolgens werd het werk van Jezus als 
volmaakt en goddelijk ervaren, als 
bovenmenselijk - hoeveel tranen van berouw! 
Hoeveel piekeringen van het geweten in de 
geesteswezens (29:37-41) 
37 Toen Jezus, die 'de Weg, de Waarheid en 
het Leven' was, zijn zending voltooide met dat 
gebed van de zeven woorden, en uiteindelijk 
tegen zijn Vader zei: 'In uw handen beveel ik 
mijn geest', bedenk dan of u, die discipelen en 
discipelen van die Meester bent, dit leven 
kunt verlaten zonder het aan de Vader aan te 
bieden als een eerbetoon van 
gehoorzaamheid en nederigheid; en of u uw 
ogen kunt sluiten voor deze wereld zonder de 
Heer om zijn bescherming te vragen, want u 
zult ze alleen in andere streken weer openen. 
38 Heel het leven van Jezus was een 
liefdesoffer aan de Vader. De uren van zijn 
lijdensweg aan het kruis waren een gebed van 
liefde, voorspraak en vergeving. 
39 dit is de manier waarop ik je heb laten zien, 
de mensheid leef in het navolgen van je 
Meester en ik beloof je te leiden naar Mijn 
boezem die de oorsprong is van alle 
gelukzaligheid (94, 78 - 80) 
40 Ik, Christus, heb door de mens Jezus de 
heerlijkheid van de Vader, zijn wijsheid en zijn 
kracht duidelijk gemaakt. De kracht werd 
gebruikt om wonderen te verrichten ten 
behoeve van degenen die geloof in hun geest, 
licht in hun geest en vrede in hun hart nodig 
hadden. Die kracht, die de kracht van de liefde 
zelf is, werd uitgestort op de behoeftigen om 
zich volledig aan hen te geven, in die mate dat 
ik het niet gebruikte voor mijn eigen lichaam, 
dat het ook nodig had in het uur van de dood. 
41 Ik zou geen gebruik maken van mijn macht 
om de doordringende pijn van mijn lichaam te 
vermijden. Want toen ik mens werd, was het 
met de bedoeling om te lijden omwille van jou 
en om je een tastbaar goddelijk en menselijk 
bewijs te geven van mijn oneindige liefde en 
medeleven met de onvolwassenen, de 
behoeftigen, de zondaars. 
42 al de macht die ik aan anderen heb 
geopenbaard - of het nu ging om het genezen 
van een melaatse, het herstellen van het 
gezichtsvermogen van een blinde en de 
mobiliteit van een kreupele, of om het 
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bekeren van zondaars en het opwekken van 
de doden - al het gezag dat ik voor de menigte 
heb geopenbaard om hen bewijzen van mijn 
waarheid te geven en hen mijn macht over de 
koninkrijken van de natuur en mijn macht 
over leven en dood te bewijzen, ik zou me niet 
op mezelf richten en mijn lichaam toestaan 
om door die hartstocht heen te leven en die 
pijn te lijden 
43 Hoewel mijn macht mijn lichaam alle pijn 
had kunnen besparen, maar welke verdienste 
zou ik in jouw ogen hebben gehad? Welk 
voorbeeld zou ik voor de mens hebben 
achtergelaten als ik mijn macht had gebruikt 
om mezelf pijn te besparen? Het was 
noodzakelijk om, op die momenten van mijn 
macht, mijzelf te ontnemen, de Goddelijke 
Kracht te verwerpen om de pijn van het vlees 
te voelen en te ervaren, het verdriet in het 
aangezicht van ondankbaarheid, de 
eenzaamheid, de kwelling en de dood. 
44 Daarom vroegen de lippen van Jezus in het 
uur van de dood om hulp, omdat zijn pijn echt 
was. Maar het was niet alleen de fysieke pijn 
die het koortsige en uitgeputte lichaam van 
Jezus overweldigde - het was ook het 
geestelijke gevoel van een God die werd 
mishandeld en bespot door zijn blinde, 
ondankbare en hooghartige kinderen voor wie 
hij dat bloed vergiet. 
45 Jezus was sterk door de Geest die hem 
bezielde, die de Goddelijke Geest was, en had 
ongevoelig kunnen zijn voor pijn en 
onoverwinnelijk voor de aanvallen van zijn 
vervolgers; maar het was noodzakelijk voor 
hem om tranen te vergieten, om te voelen dat 
hij steeds weer op de grond viel voor de ogen 
van de menigte, dat de krachten van zijn 
lichaam uitgeput waren en dat hij moest 
sterven nadat zijn lichaam de laatste druppel 
bloed had verloren. 
46 Alzo werd mijn zending op aarde volbracht; 
zo eindigde het bestaan in de wereld van hem, 
die het volk een paar dagen tevoren koning 
had gemaakt, toen hij in Jeruzalem kwam. 
(320,56 - 61) 
 
Jezus' daad van verlossing in werelden 
daarbuiten 
47 In de eerste tijden van de mensheid was 
hun geestelijke ontwikkeling zo laag dat hun 
(gebrek aan) innerlijke kennis over het leven 

van de geest na de lichamelijke dood en het 
(gebrek aan) kennis over hun uiteindelijke 
bestemming ertoe leidde dat de geest bij het 
verlaten van het vleselijke omhulsel in een 
diepe slaap viel waaruit hij slechts langzaam 
ontwaakte. Maar toen Christus in Jezus mens 
werd, om zijn leer aan alle geestenwezens te 
geven, zond Hij zijn licht, zodra Hij zijn taak 
onder de mensen had volbracht, naar grote 
massa's wezens, die sinds het begin van de 
wereld op zijn komst hadden gewacht, om van 
hun verwarring verlost te worden en om tot 
de Schepper te kunnen opstaan. 
48 Alleen Christus kon die duisternis 
verlichten, alleen zijn stem kon die 
geestwezens die sliepen wakker maken voor 
hun ontwikkeling. Toen Christus als mens 
stierf, bracht de Goddelijke Geest licht in de 
geestelijke werelden en zelfs in de graven 
waaruit de geestenwereld ontstond, die met 
hun lichaam de doodsslaap hielden. Deze 
wezens zwierven die nacht over de wereld en 
maakten zichzelf zichtbaar voor menselijke 
ogen als een getuigenis dat de Heiland voor 
alle wezens leven was en dat de Geest 
onsterfelijk is. (41,5 - 6) 
49 mannen en vrouwen ontvingen tekenen en 
kreten uit de andere wereld. Ook de ouderen 
en de kinderen waren getuige van deze 
verschijningen en in de dagen voor de dood 
van de Heiland aan het kruis drong het 
Hemelse Licht door in de harten van de 
mensen; de wezens van de Geestelijke Vallei 
noemden het hart van de mensen; En op de 
dag dat de Meester zijn laatste adem uitblaast 
als mens en zijn licht doordringt in alle grotten 
en alle hoeken, de materiële en geestelijke 
huizen, verlangend naar de wezens die lang op 
Hem hadden gewacht - gematerialiseerde, 
verwarde en zieke wezens die van het pad 
waren afgedwaald, gebonden aan 
gewetenskettingen, die de lasten van 
onrechtvaardigheid droegen, en andere 
geesteswezens die geloofden dood te zijn en 
aan hun lichaam waren gebonden - dan 
ontwaakten allen uit hun diepe slaap en 
stonden zij op tot leven. 
50 Maar voordat zij deze aarde verlieten, 
gaven zij aan hen die hun verwanten waren 
een getuigenis van hun opstanding en hun 
wezen. Door dit alles beleefde de wereld deze 
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manifestaties op die nacht van verdriet en 
pijn. 
51 het hart van de mensen beefde en de 
kinderen huilden in het gezicht van hen die al 
lang dood waren en die op deze dag slechts 
even terugkwamen om te getuigen van die 
Meester die naar de aarde was gekomen om 
zijn zaad van liefde te verstrooien, en die 
tegelijkertijd de geestelijke velden bewerkten 
die bewoond werden door een oneindig 
aantal geestwezens, die ook zijn kinderen 
waren, en die hij genas en bevrijdde van hun 
onwetendheid. (339, 22) 
52 Toen ik mijn lichaam verliet, kwam mijn 
geest de wereld van de geesten binnen om 
met het woord van de waarheid tot hen te 
spreken. Net als bij jou sprak ik met hen over 
de Goddelijke Liefde, want dit is de ware 
kennis van het leven. 
53 Voorwaar, ik zeg u, de Geest van Jezus was 
geen moment in het graf; Hij had vele 
voordelen te doen in andere werelden van het 
leven. Mijn oneindige Geest had vele 
openbaringen aan hen kenbaar te maken, net 
als voorheen aan u. 
54 Er zijn ook werelden waar de geesten niet 
weten hoe ze lief te hebben; ze leven in de 
duisternis en verlangen naar licht. Vandaag de 
dag weten de mensen dat waar 
onvriendelijkheid en egoïsme heersen, de 
duisternis heerst, dat oorlog en hartstochten 
de sleutels zijn die de poort sluiten naar de 
weg die leidt naar het Koninkrijk van God. 
55 Maar de liefde is de sleutel waarmee het 
koninkrijk van het licht, dat de waarheid is, 
wordt geopend. 
56 hier (op aarde) heb ik mezelf 
gemanifesteerd door middel van materiële 
middelen; in het hiernamaals heb ik mezelf 
rechtstreeks gecommuniceerd met de hoge 
geesten, zodat zij degenen die niet in staat zijn 
om mijn inspiratie rechtstreeks te ontvangen, 
zouden onderwijzen Die hoge, lichtgevende 
wezens zijn - zoals hier voor jou - de 
stemdragers. (213, 6 - 11) 
 
De verschijning van Jezus na zijn verrijzenis 
57 Een paar dagen na mijn kruisiging, toen 
mijn discipelen rond Maria waren verzameld, 
liet ik hen mijn aanwezigheid voelen, 
gesymboliseerd in het geestelijk visioen van 
een duif. In dat gezegende uur durfde 

niemand te bewegen of een woord te 
spreken. Er was een echte verrukking in de 
contemplatie van dat spirituele beeld, en de 
harten klopten met kracht en vertrouwen 
omdat ze wisten dat de Meester, die blijkbaar 
van hen was afgeweken, altijd bij hen 
aanwezig zou zijn in de geest. (8, 15) 
58 Waarom zou je denken dat mijn komst in 
de geest geen betekenis heeft? Vergeet niet 
dat ik na mijn dood als man met mijn 
discipelen bleef praten en me in de geest aan 
hen liet zien. 
59 Wat zou er van hen geworden zijn zonder 
de manifestaties die ik hun heb gegeven, die 
hun geloof hebben versterkt en hen nieuwe 
moed hebben gegeven voor hun 
zendingsopdracht? 
60 Verdrietig was het beeld dat ze na mijn 
vertrek gaven: tranen stroomden voortdurend 
over hun gezichten, elk moment ontsnapte er 
een snik uit hun borsten, ze baden veel, en 
angst en wroeging wogen op hen. Ze wisten 
het: de een had me verkocht, de ander had 
me verloochend, en bijna iedereen had me 
verlaten op het uur van de dood. 
61 Hoe zouden zij de getuigen kunnen zijn van 
die Meester van alle volmaaktheid? Hoe 
kunnen ze de moed en de kracht hebben om 
te denken en te leven in tegenstelling tot 
mannen met zulke uiteenlopende 
geloofsovertuigingen en manieren? 
62 Juist toen verscheen mijn Geest onder hen 
om hun pijn te verzachten, om hun geloof op 
te wekken, om hun harten te doen 
ontvlammen met het ideaal van mijn leer. 
63Ik gaf mijn geest een menselijke vorm om 
het zichtbaar en tastbaar te maken onder de 
discipelen, maar mijn aanwezigheid was nog 
steeds geestelijk, en zie welke invloed en 
betekenis die verschijning had onder mijn 
apostelen. (279, 47 - 52) 
64 Mijn offer was volbracht; maar wetende 
dat die harten Mij meer dan ooit nodig 
hadden omdat er een storm van twijfels, 
lijden, verwarring en angsten in hen was 
opgekomen, benaderde Ik hen onmiddellijk 
om hen nog een bewijs van Mijn oneindige 
Barmhartigheid te geven. In mijn liefde en 
medeleven met die kinderen van mijn Woord 
heb Ik Mijzelf vermenselijkt door de vorm of 
de gelijkenis aan te nemen van dat lichaam 
dat Ik in de wereld had en Mij te laten zien en 
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hoorbaar te maken, en met mijn woorden heb 
Ik het geloof in die depressieve geestwezens 
weer doen opleven. Het was een nieuwe les, 
een nieuwe manier om Mij te communiceren 
met hen die Mij op aarde hadden begeleid; en 
zij voelden zich gesterkt, geïnspireerd, 
getransformeerd door het geloof en de kennis 
van Mijn waarheid. 
65 ondanks die bewijzen waarvan ze allemaal 
getuige waren, was er iemand die de 
getuigenissen en bewijzen die ik geestelijk aan 
mijn discipelen gaf, hardnekkig ontkende, en 
dus was het nodig om hem toe te staan mijn 
geestelijke aanwezigheid aan te raken, zelfs 
met zijn fysieke zintuigen, zodat hij zou 
kunnen geloven 
66 maar het was niet alleen onder de 
discipelen die dichter bij Mij stonden dat er 
twijfel ontstond - nee, ook onder de 
volgelingen, in de steden, in de dorpen, onder 
hen die bewijzen hadden ontvangen van Mijn 
macht en Mij volgden omwille van deze 
werken, ontstond er verwarring, een bezorgde 
vraagstelling, ontsteltenis; men kon niet 
verklaren waarom alles op deze manier was 
geëindigd 
67 Ik had medelijden met allen, en daarom gaf 
ik hen en mijn naaste discipelen het bewijs dat 
ik niet van hen was afgeweken, hoewel ik hen 
als mens op aarde niet meer hielp. In elk huis, 
in elk gezin en in elk volk manifesteerde ik me 
aan de harten die in Mij geloofden door mijn 
geestelijke aanwezigheid op vele manieren 
voor hen tastbaar te maken. Toen begon de 
strijd van dat volk van christenen die hun 
Meester op aarde moesten verliezen om op te 
staan en de waarheid te verkondigen die Hij 
hen had geopenbaard. Jullie kennen allemaal 
hun grote werken. (333,38-41) 
68 in het Tweede Tijdperk, toen ik mijzelf voor 
de laatste keer zichtbaar maakte voor mijn 
discipelen tussen de wolken, was er verdriet in 
hen toen ik uit hun zicht verdween omdat zij 
zich op dat moment alleen gelaten voelden; 
maar daarna hoorden zij de stem van de 
engelboodschapper van de Heer die tegen hen 
zei: 'Jullie mannen van Galilea, wat zoeken 
jullie? Deze Jezus die je vandaag in de hemel 
hebt zien opstijgen, zul je op dezelfde manier 
zien neerdalen". 

69 Toen begrepen zij dat als de Meester naar 
het volk zou terugkeren, hij dat geestelijk zou 
doen. (8, l3 - 14)  
 

Hoofdstuk 13 - Zending en belang 
van Jezus en zijn apostelen  
 
De correctie van het oude beeld van God en 
zijn tradities  
1 Jezus, de Christus, is het duidelijkste 
leervoorbeeld dat ik u in de wereld heb 
gegeven om u te laten zien hoe groot de liefde 
en de wijsheid van de Vader is. Jezus was de 
levende boodschap die de Schepper naar de 
aarde stuurde, zodat je de hoge 
eigenschappen van Hem die jou heeft 
geschapen zou herkennen. De mensen zagen 
Jehova als een boze en onvergeeflijke God, 
een vreselijke en wraakzuchtige rechter, maar 
door Jezus heeft Hij je van je dwaling verlost. 
2 Zie in de Meester de Goddelijke liefde die de 
mens heeft gemaakt. Hij beoordeelde al uw 
werken door zijn leven van nederigheid, 
opoffering en barmhartigheid. Maar in plaats 
van je te straffen met de dood, bood hij je zijn 
bloed aan om je het ware leven te laten zien, 
dat van de liefde. Die Goddelijke Boodschap 
verlichtte het leven van de mensheid en het 
Woord dat de Goddelijke Meester aan het 
volk gaf werd de oorsprong van kerken en 
sekten waardoor zij Mij hebben gezocht en 
nog steeds zoeken. Maar echt, ik zeg je, ze 
hebben de inhoud van die Boodschap nog niet 
begrepen. 
3 Hoewel de mensheid gelooft dat de liefde 
van God voor zijn kinderen onbegrensd is, 
omdat Hij in Jezus is gestorven uit liefde voor 
de mensen. Het is zelfs innerlijk ontroerd door 
het lijden van Jezus voor Zijn rechters en 
beulen, die geleidelijk aan ook in de Zoon de 
Vader herkennen, maar de betekenis, de 
draagwijdte van alles wat de Heer de mensen 
wilde vertellen door die openbaring die begon 
in een maagd en eindigde in de "wolk" van 
Bethanië, is tot op de dag van vandaag niet 
juist geïnterpreteerd. 
4 Ik moest weer op dezelfde "wolk" komen 
waarin het "Woord" tot de Vader opstond om 
u de uitleg te geven en u de betekenis te 
tonen van alles wat u werd geopenbaard met 
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de geboorte, het leven, de werken en de dood 
van Jezus. 
5 De Geest van de Waarheid, die Christus toen 
beloofde, is deze (in Mexico, 1866-1950) 
Goddelijke manifestatie die de duisternis 
kwam verlichten en de mysteries verklaarde 
die het verstand of het hart van de mensen 
niet kon doordringen. ( 81, 46 - 49) 
6 Ik predikte mijn waarheid in het "Tweede 
Tijdperk" als man naar mijn voorbeeld. Ik 
schafte het nutteloze offer van onschuldige en 
onbewuste wezens af door mezelf op te 
offeren omwille van een perfecte liefdesleer. 
"Lam van God" noemde je me omdat de 
mensen me hadden geofferd op hun 
traditionele feestdagen. 
7 In feite werd mijn bloed vergoten om de 
mensen de weg te wijzen naar (een deel moet 
naar links gaan) verlossing Mijn Goddelijke 
Liefde werd vanaf het kruis uitgestort op de 
mensheid van die en alle tijden, opdat de 
mensheid zich zou laten inspireren door dat 
voorbeeld, die woorden, dat volmaakte leven, 
en het heil zou vinden, de reiniging van de 
zonden en de verheffing van de Geest. (276, 
15) 
 
Het voorbeeld van Jezus 
8 Het was nodig dat Jezus je de principes liet 
zien waar je je door moest laten leiden en 
waarvan je was weggegaan. 
9 Ik ben getuige geweest van al mijn 
zachtmoedigheid, mijn liefde, mijn wijsheid en 
mijn barmhartigheid, en heb met u de beker 
van het lijden gedronken, opdat uw hart 
ontroerd zou zijn en uw geest zou worden 
gewekt. De harten moesten voorgoed 
geboren worden en de pijn om Mij uit liefde 
voor hen gekruisigd te zien worden was als 
een angel om hen eraan te herinneren dat 
jullie allemaal moeten lijden uit liefde om de 
Vader te bereiken. Mijn belofte aan iedereen 
die zijn kruis wil opnemen en Mij wil volgen 
was de eeuwige vrede, de hoogste 
gelukzaligheid, die geen einde heeft in de 
geest. (240, 23 -24) 
10 Christus is en moet uw voorbeeld zijn; 
daarvoor ben ik in die tijd mens geworden. 
Wat was de openbaring die Jezus aan de 
mensheid bracht? Zijn oneindige liefde, zijn 
goddelijke wijsheid, zijn barmhartigheid 
zonder grenzen en zijn kracht. 

11 Ik zei jullie: neem Mij als jullie voorbeeld en 
jullie zullen hetzelfde doen als Ik. sinds ik als 
Meester ben gekomen, moet je begrijpen dat 
dit niet is gedaan om je onbereikbare leringen 
te geven of die het begrip van de mens te 
boven gaan... 
12 begrijp dan dat als je werkt zoals Jezus je 
geleerd heeft, je de volheid van het leven zult 
hebben bereikt waarover ik je eerder 
gesproken heb (156, 25 - 27) 
 
De betekenis van de leer van Jezus 
13 De leer van Jezus - gegeven als richtlijn, als 
een open boek, zodat de mensheid het kan 
bestuderen - is niet te vergelijken met iets 
anders in enig ander volk van de aarde, in 
welke generatie of welk ras dan ook. Voor hen 
die zich erop toeleggen om de geboden van 
gerechtigheid of de leer van de liefdadigheid 
te onderwijzen, heb ik als pioniers, als 
boodschappers, maar niet als godheid, naar 
de aarde gestuurd. Christus alleen kwam naar 
je toe als de Godheid. Hij bracht u de 
helderste en grootste leer die het hart van de 
mens heeft ontvangen. (219, 33) 
 
Roeping, leer en beproeving van de 
discipelen van Jezus 
14 U hebt in deze tijd gedacht aan de jaren 
van mijn prediking - die drie jaar waarin ik 
mijn discipelen heb voorbereid, waarin ik met 
hen heb geleefd. ze zagen al mijn werken en in 
hun voorbereiding waren ze in staat om door 
te dringen in mijn hart en de zuiverheid te 
zien, de hele majesteit en wijsheid die in de 
Meester was 
15 Mijn daden waren in die tijd niet gedaan 
om op te kijken, mijn wandel op aarde was 
nederig; maar wie bereid was, had een idee 
van de grootsheid van mijn aanwezigheid en 
van de tijd waarin hij leefde. 
16 Dus koos ik mijn discipelen, van wie ik 
sommige aan de oever van de rivier 
ontmoette en die ik riep, zeggende: "Volg 
Mij". Toen ze hun ogen op Mij richtten, 
begrepen ze wie Hij was die tot hen sprak, en 
dus koos Ik één voor één. (342, 21) 
17 zolang ik in de wereld aan het prediken 
was, heb ik nooit gezegd dat mijn discipelen al 
meesters waren of dat er naar hen geluisterd 
moest worden. zij waren nog steeds discipelen 
die, geboeid door het licht van Mijn Woord, 
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bereid waren Mij te volgen, maar die nog 
steeds fouten maakten, want het kostte tijd 
om te veranderen en dan een voorbeeld voor 
de mensen te worden. Het waren keien die 
nog door de beitel van de Goddelijke Liefde 
werden gladgestreken, zodat ook zij later nog 
stenen in diamanten zouden veranderen. 
(356,39) 
18 Te allen tijde heb ik mijn discipelen getest. 
hoe vaak heb ik Peter op de proef gesteld, en 
slechts in één van deze heb ik getwijfeld! maar 
beoordeel of deze daad niet slecht voor hem 
was, want toen zijn geloof in vlammen opging 
was hij als een fakkel onder de mensen toen 
hij predikte en getuigde van de waarheid. 
19 Veroordeel niet Thomas; denk eens na over 
hoe vaak je mijn werken met je handen hebt 
kunnen vasthouden, en zelfs dan had je nog 
twijfels. Kijk niet met minachting naar Judas 
Iskariot, die geliefde discipel die zijn meester 
voor dertig zilverstukken verkocht; want er is 
nooit een groter berouw geweest dan het 
zijne. 
20 Ik heb van elk van hen gebruik gemaakt om 
u leerstellingen na te laten die als voorbeeld 
voor u zouden dienen en die voor eeuwig in 
de herinnering van de mensheid zouden zijn 
gegrift. Na hun flauwte hebben ze zich 
bekeerd, zijn ze veranderd en hebben ze zich 
volledig toegewijd aan de vervulling van hun 
missie. Ze waren ware apostelen en lieten een 
voorbeeld na voor alle generaties. (9,22 - 23) 
 
De apostel Johannes 
21 Vergeet niet dat, toen mijn lichaam van het 
kruis werd gehaald en vervolgens begraven, 
de discipelen, die verontrust waren en niet in 
staat om te begrijpen wat er was gebeurd, 
geloofden dat alles klaar was met de dood van 
de Meester. Het was noodzakelijk dat hun 
ogen Mij weer zouden zien en hun oren Mij 
weer zouden horen, dat hun geloof zou 
worden aangewakkerd en hun kennis zou 
worden versterkt door Mijn woord. 
22 Nu kan Ik jullie vertellen dat er onder die 
discipelen een was die nooit aan Mij twijfelde, 
die nooit aarzelde in het aangezicht van 
beproevingen, en die Mij nooit een moment 
verliet het was John, de trouwe, moedige, 
vurige en meest liefhebbende discipel 
23 het is vanwege deze liefde dat ik Maria aan 
hem toevertrouwde toen ze aan de voet van 

het kruis stonden, zodat ook hij zonder smet 
de liefde in dat hart zou blijven vinden, en hij 
nog meer aan haar zijde gesterkt zou worden 
voor de strijd die hem te wachten stond 
24 Terwijl zijn broeders, de andere discipelen, 
één voor één onder de doodslag van de beul 
vielen, en zo, met hun bloed en hun leven, de 
hele waarheid die zij gepredikt hadden en de 
naam van hun Meester verzegeld hadden, 
overwon Johannes de dood en ontsnapte hij 
aan het martelaarschap. 
25 Toen hij naar het braakliggende land werd 
verbannen, hadden zijn vervolgers niet 
gedacht dat daar, op dat eiland waar ze hem 
hadden weggejaagd, de grote openbaring van 
de eeuwen zou neerdalen op die man uit de 
hemel, die jullie doormaken - de profetie die 
tot de mensen spreekt over alles wat er zal 
gebeuren en in vervulling zal gaan. 
26 Nadat Johannes veel liefde had gegeven 
aan zijn broeders en zijn leven had gewijd aan 
het dienen van hen in de naam van zijn 
Meester, moest hij apart van hen leven, 
alleen; maar altijd biddend voor de mensheid, 
altijd denkend aan degenen voor wie Jezus zijn 
bloed had vergoten. 
27 Gebed, stilte, introspectie, de oprechtheid 
van zijn bestaan en de goedheid van zijn 
gedachten verrichtte het wonder dat die 
mens, die geest, zich in korte tijd ontwikkelde, 
wat andere geestwezens millennia nodig 
hebben om te bereiken. (309,41 - 44) 
28 Als ik naar de bewoners van deze wereld 
kijk, zie ik dat alle volken mijn naam kennen, 
dat miljoenen mensen mijn woorden 
herhalen; maar waarlijk, ik zeg u, toch zie ik 
geen liefde voor de mensen onder elkaar 
29 alles wat ik jullie op dit moment leer en 
wat er in de wereld gebeurt is de verklaring en 
de vervulling van de Openbaring die ik door 
mijn Apostel Johannes aan de mensheid heb 
gegeven, toen ik hem in de geest naar de 
hoogten van de hemel droeg, naar het 
Goddelijke Vlak, naar de onmetelijkheid, toen 
hij op het eiland Patmos leefde, om hem met 
symbolen de oorsprong en het doel, de Alfa 
en de Omega, te laten zien; en hij zag de 
gebeurtenissen die zich hadden voorgedaan - 
de gebeurtenissen die plaats vonden en de 
gebeurtenissen die nog moesten komen. 
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30 Op dat moment begreep hij er niets van, 
maar mijn stem zei tegen hem: "Schrijf op wat 
je zult zien en horen," en zo schreef hij. 
31 Johannes had discipelen die in schepen de 
zee overstaken om naar hem toe te gaan in 
zijn toevluchtsoord. Graag vroegen deze 
mannen aan degene die een discipel van Jezus 
was geweest hoe de Meester was, en wat zijn 
woord en wonderen waren; en Johannes, die 
zijn Meester in liefde en wijsheid navolgde, 
verbaasde hen met zijn woorden. Zelfs toen 
de leeftijd naderde, toen zijn lichaam al was 
gebogen door de tijd, had hij nog genoeg 
kracht om te getuigen van zijn Meester en om 
tegen zijn leerlingen te zeggen: "Heb elkaar 
lief". 
32 Toen degenen die hem bezochten zagen 
dat de dag van het overlijden van Johannes 
dichterbij kwam, verzochten zij hem, 
verlangend om alle wijsheid te bezitten die die 
de apostel had verzameld, om hen alles te 
openbaren wat hij van zijn Meester had 
geleerd; maar in plaats van enig antwoord 
hoorden zij alleen deze zinsnede: 'Heb elkaar 
lief'. 
33 Degenen die met zoveel ijver en interesse 
vroegen, voelden zich bedrogen, omdat ze 
dachten dat de leeftijd de woorden van 
Christus uit zijn geheugen had gewist. 
34 Ik zeg u dat Johannes geen enkele van mijn 
woorden vergeten was, maar dat hij uit al mijn 
leerstellingen, als een enkele kwintessens, die 
leer heeft gegeven die de hele wet samenvat: 
heb elkaar lief. 
35 Hoe kon die discipel, die zo geliefd was, de 
leer van de Meester, van wie hij zo hield, uit 
zijn geheugen halen? (167, 32 - 37) 
36 In de 'tweede keer', na mijn scheiding, 
bleef je Hemelse Moeder mijn discipelen 
versterken en helpen. Na de pijn en de 
beproeving vonden ze bescherming in het 
liefdevolle hart van Maria, haar Woord 
voedde hen dag na dag. Aangemoedigd door 
Maria, die hen bleef onderrichten namens de 
Goddelijke Meester, gingen ze verder op weg. 
Toen ze stierf, begon hun strijd, en elk van hen 
volgde het pad dat hem werd getoond. (183, 
15) 
 
De apostelen Petrus en Paulus 
37 Vergeet niet de zaak van Petrus, mijn 
discipel, toen hij vervolgd werd tot de dood 

van Saul. Ik heb de trouwe apostel bewezen 
dat hij niet alleen was in zijn beproeving en als 
hij op mijn macht vertrouwde, zou ik hem 
beschermen tegen zijn vervolgers. 
38 Saul was verrast door mijn Goddelijk Licht 
toen hij Petrus zocht om hem te arresteren. 
Mijn licht bereikte de bodem van Saul's hart, 
die, verslagen door mijn liefde, niet in staat 
was om de taak die hij tegen mijn leerling had 
gesteld af te maken, in zijn diepste wezen de 
transformatie van zijn hele wezen voelde; en 
zich nu bekeerde tot het geloof in Christus, 
haastte zich om Petrus te zoeken, maar om 
hem niet langer te doden, maar om hem te 
vragen hem te onderwijzen in het woord van 
de Heer en hem te laten delen in zijn werk. 
39 Vanaf die tijd, Saul Paulus, was die 
naamsverandering, die de volledige geestelijke 
transformatie van die man aangeeft, zijn 
volledige bekering. (308, 46 - 47) 
40 Paulus was niet een van de twaalf 
apostelen; hij at niet aan mijn tafel, noch 
volgde hij mij op de manier waarop hij mijn 
leer hoorde. Hij geloofde niet in Mij, noch 
keek hij met vriendelijke ogen naar degenen 
die Mij volgden. In zijn hart bestond het idee 
om het zaad te vernietigen dat ik aan mijn 
discipelen had toevertrouwd en dat zich net 
begon te verspreiden. Maar Paul wist niet dat 
hij een van de mijne was. Hij wist dat de 
Messias moest komen en hij geloofde erin. 
Maar hij kon zich niet voorstellen dat de 
nederige Jezus de beloofde Verlosser zou zijn. 
Zijn hart was vol van de arrogantie van de 
wereld en daarom had hij de aanwezigheid 
van zijn Heer niet gevoeld. 
41 Saul was in opstand gekomen tegen zijn 
Verlosser. Hij vervolgde mijn discipelen en het 
volk dat zich tot hen wendde om mijn 
boodschap van de lippen van die apostelen te 
horen. En dus verraste ik hem toen hij op het 
punt stond degenen die van mij waren te 
vervolgen. Ik raakte hem aan op de meest 
gevoelige plek van zijn hart en hij herkende 
me meteen omdat zijn geest op me wachtte. 
Daarom hoorde hij mijn stem. 
42 Het was mijn wil dat deze bekende man 
zich op deze manier zou bekeren, zodat de 
wereld op al zijn manieren die verrassende 
werken zou ervaren die zouden dienen als een 
stimulans voor geloof en begrip. 



72 
 

43 Waarom het leven van deze man, die vanaf 
dat moment zijn leven heeft gewijd aan de 
liefde van zijn naaste, geïnspireerd door de 
liefde van zijn Meester en zijn goddelijke leer, 
tot in detail doornemen? 
44 Paulus was een van de grootste apostelen 
van mijn woord; zijn getuigenis was altijd 
doordrongen van liefde, oprechtheid, 
waarheidsgetrouwheid en licht. Zijn vroegere 
materialisme werd een zeer hoge spiritualiteit, 
zijn hardheid werd oneindige tederheid; en zo 
werd de vervolger van mijn apostelen de 
meest ijverige zaaier van mijn Woord, de 
onvermoeibaar rondtrekkende prediker die de 
Goddelijke Boodschap van zijn Heer, voor wie 
hij leefde en aan wie hij zijn leven wijdde, 
bracht aan verschillende naties, provincies en 
dorpen. 
45 Hier hebben jullie, geliefde mensen, een 
prachtig voorbeeld van bekering en een bewijs 
dat de mensen, ook al hebben ze Mij nog niet 
gehoord, grote apostelen van Mij kunnen 
worden. (157, 42 - 47) 
 
Het voorbeeld van de apostelen 
46 Wie anders dan Ik moedigde de discipelen 
aan in die "tweede keer", toen ze door de 
wereld gingen zonder hun Meester? Lijkt het 
werk van elk van hen u niet 
bewonderenswaardig? maar ik zeg je dat ook 
zij zwakheden hadden zoals ieder ander 
mens... Later werden ze vervuld met liefde en 
geloof, het ontmoedigde hen niet om als 
schapen onder de wolven in de wereld te zijn 
en altijd hun weg te gaan onder vervolging en 
bespotting van het volk. 
47 Zij hadden de macht om wonderen te 
verrichten, ze begrepen hoe ze gebruik 
konden maken van die genade om hun harten 
tot de waarheid te bekeren. 
48 Gezegend zijn allen die het woord van 
Jezus uit de mond van mijn apostelen hebben 
gehoord, want in hen is mijn onderwijs niet 
veranderd, maar is het gegeven in al zijn 
oprechtheid en waarheid. Toen de mensen 
naar hen luisterden, voelden ze in hun 
gedachten de aanwezigheid van de Heer en 
voelden ze in hun wezen een onbekend gevoel 
van macht, wijsheid en majesteit. 
49 In die arme en nederige vissers van Galilea 
heb je een waardig voorbeeld: ze zijn door de 
liefde omgevormd tot geestelijke vissers, ze 

hebben volkeren en koninkrijken wakker 
geschud door het woord dat ze van Jezus 
hadden geleerd, en door hun 
doorzettingsvermogen en opoffering hebben 
ze de bekering van de volkeren en de vestiging 
van geestelijke vrede voorbereid. Van de 
koningen tot de bedelaars - ze hebben 
allemaal mijn vrede ervaren in die dagen van 
het ware christendom. 
50 dat tijdperk van spiritualiteit onder de 
mensen was niet blijvend; maar ik, die alle 
dingen weet, had u mijn terugkeer 
aangekondigd en beloofd, wetende dat u mij 
weer nodig zou hebben. (279, 56 -60) 
 
De verspreiding van het christendom 
51 Mijn leer, op de lippen en in de werken van 
mijn discipelen, was een zwaard van liefde en 
licht, strijdend tegen onwetendheid, afgoderij 
en materialisme. Een kreet van 
verontwaardiging kwam op onder hen die de 
dreigende vernietiging van hun mythen en 
tradities zagen, terwijl tegelijkertijd een 
lofzang van blijdschap uit andere harten kwam 
in het licht van het heldere pad dat zich 
opende voor de hoop en het geloof van hen 
die dorsten naar de waarheid en van hen die 
gebukt gaan onder de zonde. 
52 Degenen die het geestelijk leven 
verloochenden werden boos toen ze de 
openbaringen over het koninkrijk der hemelen 
hoorden, terwijl degenen die dat bestaan 
hadden voorzien en hoopten op gerechtigheid 
en verlossing daarvan, de Vader dankten dat 
Hij zijn enige geboren Zoon naar de wereld 
had gezonden. 
53 De mensen die in hun hart het gezegende 
verlangen hadden bewaard om hun God met 
oprechtheid te dienen en Hem lief te hebben, 
zagen hun weg licht worden en hun geest 
helder worden toen ze in mijn woord werden 
opgenomen, en ze voelden een opwekking in 
hun geest en in hun hart. De leer van Christus 
als waarachtig geestelijk brood vulde de 
onmetelijke leegte die in hen zat en liep met 
zijn volmaaktheid en betekenis over van alle 
verlangens van hun geest. 
54 Een nieuw tijdperk begon, een meer 
lichtgevende weg ging open en leidde tot de 
eeuwigheid. 
55 Wat een mooie gevoelens van geestelijke 
verheffing, van liefde en tederheid werden 
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gewekt in hen die door het geloof verlicht 
werden om mijn woord te ontvangen! Wat 
een moed en wat een standvastigheid hebben 
die harten begeleid die weten hoe ze moeten 
lijden en alles zonder een moment te aarzelen 
moeten overwinnen! 
56 Was het omdat het bloed van de meester 
nog vers was? Nee, mensen: de spirituele 
essentie van dat bloed, dat de materiële 
belichaming was van de Goddelijke Liefde, 
droogt niet op en gaat ook nooit uit; het is 
aanwezig, levend en vol leven, vandaag de dag 
nog zoals toen. 
57 De reden hiervoor is dat er in die harten 
ook liefde voor de waarheid was waaraan ze 
hun leven hebben gewijd en waarvoor ze zelfs 
hun bloed hebben gegeven om te bewijzen 
dat ze de les van hun Meester hadden 
geleerd. 
58 Dat gulle bloed overwon de hindernissen 
en de kwellingen. 
59 Wat een contrast werd er gezien tussen de 
spiritualiteit van de discipelen van mijn woord 
en de afgoderij, het materialisme, het egoïsme 
en de onwetendheid van de fanatici in oude 
tradities of van de heidenen die alleen leefden 
om eer te bewijzen aan het plezier van het 
lichaam! (316, 34 - 42) 
60 de levenswijze zaaien met goede 
voorbeeldwerken, mijn leer niet vervormen 
Neem hierbij als voorbeeld mijn apostelen van 
de "Tweede Tijdperk", die nooit in zinvolle 
sektes zijn gevallen om mijn leer te 
onderwijzen en uit te leggen. Zij zijn het niet 
die de schuld krijgen van de afgoderij waarin 
de mensheid vervolgens is gevallen. Hun 
handen bouwden nooit altaren, noch 
bouwden ze paleizen voor spirituele verering. 
Maar zij brachten de leer van Christus aan de 
mensheid, brachten gezondheid aan de 
zieken, hoop en troost aan de armen en 
verdrukten, en zij toonden net als hun 
Meester de weg naar de verlossing aan de 
dwalenden. 
61 De christelijke godsdienst die u vandaag de 
dag kent, is niet eens een weerspiegeling van 
het onderwijs dat mijn apostelen hebben 
beoefend en onderwezen! 
62 Ik zeg u nogmaals dat u in die discipelen 
volmaakte voorbeelden van nederigheid, 
liefde, barmhartigheid en verheffing kunt 

vinden. Ze verzegelden de waarheid die hun 
mond sprak met hun bloed. 
63 De mensheid zal geen bloed meer van u 
eisen om geloof aan uw getuige te geven; 
maar zij zal van u waarheidsgetrouwheid 
eisen. (256,30-33) 
 

III De tijd van het 
kerkelijk christendom  

  

Hoofdstuk 14 - Christendom, 
kerken en culten  
 
 De ontwikkeling van het christendom  
1 Na mijn scheiding in het "Tweede Tijdperk" 
hebben mijn apostelen mijn werk voortgezet, 
en degenen die mijn apostelen volgden 
hebben hun werk voortgezet. Zij waren de 
nieuwe arbeiders, de boeren van het land 
voorbereid door de Heer, vruchtbaar gemaakt 
door zijn bloed, tranen en woord, voorbereid 
door het werk van de eerste twaalf en ook 
door degenen die hen volgden. Maar 
naarmate de tijd verstreek en van generatie 
op generatie, mystificeerden of vervormden 
mensen mijn werk en onderwijs meer en 
meer. 
2 Wie heeft de man verteld dat hij een beeld 
van mij zou kunnen maken? Wie heeft hem 
gezegd dat hij me aan het kruis moest laten 
hangen? Wie heeft hem gezegd dat hij de 
beeltenis van Maria, de figuur van de engelen 
of het gezicht van de Vader moest maken? Oh 
jullie van weinig geloof, jullie die het 
geestelijke materieel zichtbaar moesten 
maken om Mijn aanwezigheid te voelen! 
3 Het beeld van de Vader was Jezus, het beeld 
van de Meester, zijn discipelen. Ik zei in de 
"Tweede keer": "Wie de Zoon kent, kent de 
Vader". Dit was om te zeggen dat Christus, die 
in Jezus sprak, de Vader zelf is. De Vader 
alleen kon zijn eigen beeld scheppen. 
4 Na mijn dood als mens heb ik mijzelf als 
levend wezen aan mijn apostelen 
geopenbaard, zodat zij weten dat ik leven en 
eeuwigheid ben en dat ik onder jullie 
aanwezig ben, of dat nu in het lichaam is of 
daarbuiten. Niet alle mannen begrepen dit en 
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daarom vielen ze in afgoderij en fanatisme. 
(113, 13 - 17) 
5 Ik zei tegen de vrouw uit Samaria: "Wie van 
dit water drinkt dat ik geef, zal nooit meer 
dorst hebben. En vandaag vertel ik je: Als de 
mensheid van dat levende water had 
gedronken, zou er niet zo veel ellende in hen 
zijn geweest. 
6 Het volk hield zich niet standvastig aan mijn 
leer en gaf er de voorkeur aan om mijn naam 
te gebruiken om kerken te stichten naar hun 
interpretatie en gemak. Ik verwierp de 
tradities en leerde hen de leer van de Liefde, 
maar vandaag komen jullie tot Mij om Mij 
betekenisloze riten en ceremonies aan te 
bieden, die jullie geest niet in het minst ten 
goede komen. Als er geen spiritualiteit in je 
werken zit, kan er geen waarheid in zitten en 
wat er geen waarheid in zit, zal je Vader niet 
bereiken. 
7 Toen die Samaritaanse vrouw het licht van 
Mijn ogen voelde doordringen tot in het 
diepst van haar hart, zei ze tegen Mij: "Heer, 
U, Joden, zegt dat Jeruzalem de plaats is waar 
onze God moet worden aanbeden", zei ze 
tegen Mij. Toen zei ik tegen haar: "Vrouw, 
voorwaar, ik zeg je, de tijd zal komen dat je de 
Vader noch op deze berg, noch in Jeruzalem 
zult aanbidden zoals je nu doet. De tijd komt 
dat je de Vader zult aanbidden "in geest en in 
waarheid"; want God is geest. 
8 Dit is mijn leer van alle tijden. Zie, de 
waarheid lag voor je ogen, en je zou het niet 
zien. Hoe ga je het leven als je het niet weet? 
(151, 2 - 5) 
 
Sektes 
9 Als je liefde hebt, zul je geen behoefte 
hebben aan betekenisvolle riten of rituelen, 
want je zult het licht hebben dat je innerlijke 
tempel zal verlichten, waar de golven van alle 
stormen zullen breken die je zouden kunnen 
afranselen, en die de duistere nevels van de 
mensheid zullen verspreiden. 
10 niet langer het Goddelijke ontheiligen, 
want waarlijk, ik zeg u, groot is de 
ondankbaarheid waarmee u zich voor God 
toont wanneer u deze uiterlijke riten uitvoert 
die u van uw voorouders hebt geërfd en 
waarin u fanatiek bent geworden. (21, 13 - 14) 
11 Kijk naar de misplaatste mensheid - 
misplaatst omdat de grote kerken die zichzelf 

christen noemen meer belang hechten aan 
het ritueel en de uiterlijke verschijning dan 
mijn leer zelf. Dat Woord van Leven dat ik 
verzegeld heb met werken van liefde en met 
het Bloed aan het Kruis leeft niet meer in het 
hart van de mensen, het is opgesloten en 
stom in de oude en stoffige boeken.  En zo is 
er een "christelijke" mensheid die noch 
begrijpt, noch weet hoe ze Christus moet 
volgen. 
12 daarom heb ik op dit moment weinig 
discipelen - zij die hun lijdende broeders 
liefhebben, zij die de pijn verzachten - zij die in 
de deugd leven en het prediken door hun 
voorbeeld: dat zijn de discipelen van Christus. 
13 Wie kennis heeft van mijn onderwijs en het 
geheim houdt, of het alleen met zijn lippen en 
niet met zijn hart bekend maakt, die is mijn 
discipel niet. 
14 Ik ben op dit moment niet gekomen om 
naar stenen tempels te gaan en me daarin 
bekend te maken. Ik zoek je geest, je hart, niet 
de materiële pracht en praal. (72, 47 - 50) 
15 Zolang de religieuze gemeenschappen in 
diepe slaap blijven en hun gebruikelijke wegen 
niet verlaten, zal er geen geestelijk ontwaken 
zijn, noch kennis van spirituele idealen; en 
daarom zal er geen vrede zijn onder de 
mensen, noch ruimte voor actieve 
liefdadigheid. Het licht dat de ernstige 
menselijke conflicten oplost, zal niet kunnen 
schijnen(100, 38). 
 
De spiritualiteit 
16 Als je niet weet wat echte vrede is, neem je 
genoegen met het verlangen ernaar en 
probeer je met alle mogelijke middelen en op 
alle mogelijke manieren een beetje rust te 
krijgen, 
Om comfort en tevredenheid te verkrijgen, 
maar nooit datgene wat echt gemoedsrust is. 
Ik zeg u dat alleen de gehoorzaamheid van het 
kind aan de wil van de Heer hem wint. 
17 In de wereld is er een gebrek aan goede 
uitleggers van mijn woord, goede uitleggers 
van mijn leer. Daarom leeft de mensheid, zelfs 
voor zover zij zich christelijk noemt, geestelijk 
achterlijk, want er is niemand die het met mijn 
ware leer schudt, er is niemand die de harten 
neigt met de liefde waarmee ik de mensen 
heb onderwezen. 
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18 Dag na dag - in gemeentehuizen, kerken en 
kathedralen - spreken de mensen mijn naam 
uit en herhalen ze mijn woorden, maar 
niemand wordt naar binnen bewogen, 
niemand beeft door hun licht, en dat komt 
omdat de mensen de betekenis ervan 
verkeerd begrepen hebben. De meeste 
mensen geloven dat de kracht van het Woord 
van Christus gebaseerd is op het steeds 
opnieuw mechanisch herhalen ervan, zonder 
zich te realiseren dat het niet nodig is om het 
te reciteren, maar om het te bestuderen, om 
erover na te denken, om het te beoefenen en 
om het te leven. 
19 Als de mensen de betekenis van het woord 
van Christus zouden zoeken, zou het voor hen 
altijd nieuw, fris, levend en trouw aan het 
leven zijn. Maar ze weten het slechts 
oppervlakkig en kunnen zich er dus niet van 
voeden, en zullen het ook nooit op deze 
manier kunnen. 
20 Arme mensen - dwalend in het donker, 
hoewel het licht zo dichtbij is, angstig 
jammerend, hoewel de vrede binnen 
handbereik is! Maar de mensen kunnen dat 
Goddelijke Licht niet zien omdat er mensen 
zijn geweest die hen zonder medelijden 
hebben geblinddoekt. Ik, die werkelijk van je 
houdt, kom je te hulp door je te bevrijden van 
de duisternis en je te bewijzen dat alles wat ik 
je toen heb verteld voor alle tijden was en dat 
je dat Goddelijke Woord niet moet 
beschouwen als een oude leer van een 
vervlogen tijdperk. Want de liefde, die de 
essentie van al mijn leerstellingen was, is 
eeuwig en daarin ligt het geheim van jullie 
verlossing in deze tijd van aberraties, 
onmetelijk lijden en ongebreidelde 
hartstochten. (307, 4 - 8) 
21 Ik berisp degenen die een blind geloof 
prediken, een geloof zonder kennis, een 
geloof verworven door angst en bijgeloof. 
22 Geef geen gehoor aan de woorden van hen 
die aan God al het kwaad toeschrijven dat de 
mensheid kwelt, alle plagen, hongersnood en 
plagen, en noem ze straffen of de toorn van 
God. Dit zijn de valse profeten. 
23 Wend je van hen af, want zij kennen mij 
niet en willen de mensen toch leren wat God 
is. 
24 Dit is de vrucht van de slechte interpretatie 
van de geschriften uit vroegere tijden, 

waarvan de goddelijke taal nog niet ontdekt is 
in de kern van de menselijke taal waarmee de 
openbaringen en profetieën werden 
opgeschreven. Velen spreken over het einde 
van de wereld, het Laatste Oordeel, de dood 
en de hel zonder enige kennis van de 
waarheid. (290, 16 - 19) 
25 Jullie leven al in het "Derde Tijdperk", en 
toch is de mensheid nog steeds geestelijk 
gehandicapt. De predikanten, theologen en 
spirituele herders onthullen haar weinig en 
soms helemaal niets over het Eeuwige Leven. 
Ik onthul hen ook de geheimen van het Boek 
van Mijn Wijsheid, en daarom vraag ik u: 
Waarom zwijgen ze? Waarom zijn ze bang om 
de slaperige geest van de mens wakker te 
maken? (245, 5) 
26 Mijn leer leert u in een volmaakte, 
geestelijke en zuivere aanbidding van de 
Vader, want de Geest van de mensheid heeft - 
zonder het te beseffen - de drempel van de 
tempel van de Heer bereikt, waar hij binnen 
zal komen om Mijn aanwezigheid te voelen, 
om Mijn stem boven zijn geweten te horen en 
om Mij te zien in het licht dat op zijn geest 
valt. 
27 De leegte die mensen op dit moment 
voelen binnen hun verschillende 
geloofsgemeenschappen is te wijten aan het 
feit dat de geest hongerig is en dorst heeft 
naar vergeestelijking. De riten en tradities zijn 
niet meer genoeg voor haar, ze verlangt naar 
mijn waarheid. (138, 43 - 44) 
 
Heilige Communie en Mis 
28 Nooit ben ik bij mannen gekomen die 
gehuld zijn in mysterie. als Ik met u figuurlijk 
gesproken heb om u het Goddelijke te 
openbaren of om het Eeuwige te 
vertegenwoordigen in welke materiële vorm 
dan ook, dan was dat zodat u Mij zou kunnen 
begrijpen Maar als mensen volharden in het 
aanbidden van vormen, objecten of symbolen, 
in plaats van te zoeken naar de betekenis van 
die leer, is het niet meer dan normaal dat ze 
eeuwenlang stilstaan en overal geheimen in 
zien. 
29 Sinds de tijd van het verblijf van Israël in 
Egypte, toen mijn bloed werd belichaamd 
door dat van een lam, zijn er mensen geweest 
die alleen door tradities en riten leven, zonder 
zich te realiseren dat dat offer een beeld was 
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van het bloed dat Christus moest vergieten 
om je geestelijk leven te geven. Anderen, die 
denken dat ze gevoed worden door mijn 
lichaam, eten materieel brood zonder te 
willen begrijpen dat - toen ik het brood aan 
mijn discipelen gaf bij het Avondmaal - het 
gedaan werd om hen te laten begrijpen dat 
degene die de betekenis van mijn woord als 
voedsel neemt, door mij gevoed wordt. 
30 Hoe weinig zijn degenen die in staat zijn 
om in waarheid mijn Goddelijke Leringen te 
begrijpen, en deze weinigen zijn degenen die 
ze met de Geest interpreteren! Vergeet echter 
niet dat Ik jullie niet in één keer de Goddelijke 
Openbaring heb gegeven, maar dat Ik het 
jullie beetje bij beetje uitleg in elk van Mijn 
leringen. (36, 7 - 9) 
31 Verrukking is in de harten van deze massa's 
toehoorders, omdat zij weten dat voor hun 
geest het hemelse banket staat waar de 
Meester op hen wacht om hen het brood en 
de wijn van het ware leven te eten en te 
drinken te geven. 
32 De tafel waar Jezus en zijn apostelen toen 
omheen werden verzameld, was een symbool 
van het koninkrijk van de hemel. Daar werd de 
Vader omringd door zijn kinderen, waren er 
de voedingsmiddelen die het leven en de 
liefde representeerden; de Goddelijke Stem 
klonk, en de essentie ervan was universele 
harmonie, en de vrede die daar heerste was 
de vrede die bestaat in het Koninkrijk van God. 
33 Jullie hebben geprobeerd jezelf te reinigen 
in deze ochtenduren, denkend dat de Meester 
jullie een nieuw testament zou brengen in zijn 
woorden, en zo is het ook: Vandaag sta ik toe 
dat u zich het brood en de wijn herinnert 
waarmee ik mijn lichaam en mijn bloed 
presenteerde. Maar ik zeg u ook dat u in deze 
nieuwe tijd die voeding alleen in de Goddelijke 
zin van Mijn Woord zult vinden. Als je mijn 
lichaam en bloed zoekt, moet je ze zoeken in 
het Goddelijke van de schepping, want ik ben 
maar een geest. Eet van dat brood en drink 
van die wijn, maar vul ook mijn beker, ik wil 
met je drinken: Ik heb dorst naar je liefde. 
34 Draag deze boodschap over aan je 
broeders en leer dat het bloed, het leven zijn, 
slechts een symbool is van het eeuwige leven, 
dat ware liefde is. - door u (de eerste 
luisteraars in Mexico) begin ik de mensheid te 

verlichten met mijn nieuwe openbaringen (48, 
22-25) 
35 Ik breng je vrede en een nieuwe leer. Als 
mijn offer van het "Tweede Tijdperk" het offer 
van onschuldige dieren heeft afgeschaft dat je 
op het altaar van Jehova hebt geofferd, dan 
heeft het voedsel van mijn Goddelijke Woord 
er vandaag de dag voor gezorgd dat je niet 
langer mijn lichaam en bloed symboliseert 
door het brood en de wijn van deze wereld. 
36 Elke geest die wil leven moet door de 
Goddelijke Geest gevoed worden. Hij die mijn 
woord hoort en het in zijn hart voelt, heeft 
zich in waarheid gevoed. Hij heeft niet alleen 
mijn lichaam opgegeten en mijn bloed 
gedronken, maar hij heeft zich ook van mijn 
geest ontdaan om zich te voeden. 
37 wie zal - na dit Hemelse Voedsel te hebben 
geproefd - Mij weer opzoeken in vormen die 
door de mens zijn gemaakt? 
38 af en toe kom ik tradities, riten en 
gewoontes afschaffen, waarbij ik alleen de 
wet en de spirituele kern van mijn leer in uw 
gedachten laat. (68,27) 
 
De Doop 
39 Mensen, in zijn tijd Johannes, die ook wel 
de Doper wordt genoemd, doopten met water 
hen die in zijn profetie geloofden. Deze daad 
was een symbool van zuivering van de 
erfzonde. Hij vertelde de massa's die naar de 
Jordaan kwamen om de woorden van de 
voorganger te horen: 
"Zie, ik doop u met water, maar hij die u met 
het vuur van de Heilige Geest zal dopen, is al 
onderweg. 
40 Uit dit Goddelijk Vuur werden alle geesten 
geboren, zij gingen naar binnen en kwamen er 
zuiver uit. Maar wanneer zij zich op hun weg 
hebben bevlekt met de zonde die 
ongehoorzaamheid met zich meebracht, stort 
het vuur van Mijn Geest opnieuw op hen uit 
om hun zonde uit te wissen, hun vlekken weg 
te vegen en hen te herstellen tot hun 
oorspronkelijke zuiverheid. 
41 Als je in plaats van deze Geestelijke Doop 
te begrijpen als een zuivering die de mens 
verkrijgt door een daad van oprecht berouw 
tegenover zijn Schepper, maak je er een 
ritueel van en neem je genoegen met de 
symbolische inhoud van een daad - voorwaar, 
ik zeg je, je geest zal niets krijgen 
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42 Wie zo handelt, leeft nog steeds in de tijd 
van de Doper, en het is alsof hij geen geloof 
heeft in zijn profetieën en woorden die over 
de geestelijke doop, over het Goddelijke Vuur 
spraken, 
waardoor God zijn kinderen zuivert en hen 
onsterfelijk maakt in het licht. 
43 Johannes riep de mensen tot hem als 
volwassenen, om dat water over hen te gieten 
als een symbool van zuivering. Ze kwamen 
naar hem toe toen ze al op de hoogte waren 
van hun daden en al de vaste wil hadden om 
op het pad van goedheid, gerechtigheid en 
rechtvaardigheid te blijven. Zie hoe de 
mensheid de symbolische daad van zuivering 
door middel van water verkiest boven ware 
vernieuwing door middel van berouw en de 
vaste bedoeling om het goed te maken, die 
geboren zijn uit liefde voor God. De rituele 
handeling is geen inspanning, maar om het 
hart te zuiveren en te worstelen om zuiver te 
blijven is een inspanning, een verzaking, en 
zelfs een offer voor de mens. Daarom hebben 
de mensen er de voorkeur aan gegeven hun 
zonden naar buiten toe te bedekken, door zich 
tevreden te stellen met het in acht nemen van 
ceremonies, bepaalde handelingen en riten 
die hun morele of geestelijke toestand niet in 
het minst verbeteren, als hun geweten er niet 
aan deelneemt. 
44 discipelen, dit is de reden waarom ik niet 
wil dat er onder jullie rituele handelingen 
plaatsvinden, zodat jullie door ze uit te voeren 
niet vergeten wat er werkelijk op de geest 
werkt. (99,56 - 61) 
45 Ik ben het die de geesteswezens naar de 
wet van de evolutie stuurt om te incarneren, 
en voorwaar, ik zeg u, de invloeden van deze 
wereld zullen mijn Goddelijke Plannen niet 
veranderen. Want bovenal ambitieus streven 
naar macht, is mijn wil geschied. 
46 Ieder mens brengt een zending naar de 
aarde met zich mee, zijn doel wordt door de 
Vader bepaald en zijn geest wordt door de 
liefde van mijn Vader gezalfd. Tevergeefs 
houden mensen ceremonies en zegenen ze de 
kleintjes. Voorwaar, ik zeg u, in geen enkele 
materiële leeftijd van het leven zal het water 
de Geest zuiveren van zijn overtredingen van 
mijn wet. En als ik een Geest stuur die zuiver is 
van elke zonde, van welke smet reinigen de 

confessionele geestelijken hem dan met de 
doop? 
47 Het wordt tijd dat u begrijpt dat de 
oorsprong van de mens niet de zonde is, maar 
dat zijn geboorte het resultaat is van de 
vervulling van een natuurwet, een wet die niet 
alleen door de mens wordt vervuld, maar door 
alle schepselen die de natuur vormen. Merk 
op dat ik "man" zei en niet "zijn geest". De 
mens heeft mijn gezag om wezens te 
scheppen die op hem lijken, maar de geesten 
komen alleen uit Mij voort. 
48 Groeien en vermenigvuldigen is een 
universele wet. De sterren kwamen uit 
andere, grotere sterren als het zaad zich 
vermenigvuldigde en ik heb nooit gezegd dat 
ze door dit feit hebben gezondigd of de 
Schepper hebben gekwetst. Waarom zou je 
dan voor zondaars worden genomen ter 
vervulling van deze Goddelijke Wet? Begrijp 
dat het vervullen van de wet de mens nooit 
kan bevuilen. 
49 Wat de mens verontreinigt en de geest van 
de weg van de ontwikkeling wegneemt, zijn de 
nederige hartstochten: losbandigheid, 
ondeugd, ontucht, want dit alles is tegen de 
wet. 
50 Bestudeer en zoek tot je de waarheid vindt. 
Dan zul je de geboden van de Schepper van de 
levenszonde niet meer noemen en het 
bestaan van je kinderen heiligen door het 
voorbeeld van je goede werken. (37, 18 -23) 
 
Herdenking van de doden 
51 De mensen houden vast aan hun tradities 
en gewoontes. Het is begrijpelijk dat ze een 
onuitwisbare herinnering hebben aan de 
mensen wier lichamen ze in het graf hebben 
laten zakken, en ze worden aangetrokken tot 
de plaats waar ze hun overblijfselen hebben 
begraven. Maar als ze zich zouden verdiepen 
in de werkelijke betekenis van het materiële 
leven, zouden ze zich realiseren dat wanneer 
dat lichaam is opgelost... 
Atoom voor atoom keert het terug naar die 
natuurkoninkrijken waaruit het is ontstaan, en 
het leven blijft zich ontvouwen. 
52 Maar de mens heeft te allen tijde, als 
gevolg van het gebrek aan studie van het 
geestelijke, een keten van fanatieke culten 
voor het lichaam geschapen. Hij probeert het 
materiële leven onvergankelijk te maken en 
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vergeet de geest, die in waarheid het eeuwige 
leven bezit. Hoe ver zijn ze nog van het 
begrijpen van het spirituele leven! 
53 Nu begrijp je dat het niet nodig is om 
geschenken te brengen naar die plaatsen waar 
een grafsteen die 'dood' uitdrukt 'ontbinding 
en leven' moet uitdrukken; want daar is de 
natuur in volle bloei, daar is de aarde, die de 
vruchtbare en onuitputtelijke schoot van 
wezens en levensvormen is. 
54 Als deze leringen begrepen worden, zal de 
mensheid in staat zijn om het materiële zijn 
plaats te geven en het goddelijke zijn eigen 
plaats. Dan zal de idolate cultus voor de 
antecedenten verdwijnen. 
55 De mens moet zijn Schepper van geest tot 
geest kennen en liefhebben. 
56 De altaren zijn begrafenisbloemen en de 
graven zijn een bewijs van onwetendheid en 
afgoderij. Ik vergeef al je overtredingen, maar 
ik moet je echt wakker schudden. Mijn leer zal 
worden begrepen en de tijd zal komen dat de 
mensen materiële gaven zullen vervangen 
door hoge gedachten. (245, 16 - 21) 
 
 
Materiële symbolen, kruizen en relikwieën. 
57 In de "eerste dagen" kende u de symbolen: 
de tabernakel of het heiligdom dat de ark van 
het verbond hield, waar de tabellen van de 
wet werden gehouden. Toen die symbolen 
hun taak hadden volbracht, verwijderde Mijn 
Wil ze van de aarde en hield ze uit de ogen 
van de mensen, zodat de wereld niet in 
afgoderij zou worden veranderd; maar de 
betekenis of het wezen van die leerzame 
symbolen die Ik in de geest van Mijn dienaren 
heb geschreven. 
58 in het "Tweede Tijdperk", nadat het offer 
van Christus was volbracht, heb ik het hoogste 
symbool van het christendom laten 
verdwijnen, het kruis, samen met de 
doornenkroon, de kelk en alles wat een 
voorwerp van verering van de mensheid had 
kunnen worden. (138, 36) 
59 De mensheid zag Jezus lijden, en zijn leer 
en zijn getuigenis wordt door u geloofd. 
Waarom zou je hem blijven kruisigen in je 
beelden? Zijn de eeuwen die je hebt 
doorgebracht met het tentoonstellen van hem 
als een slachtoffer van je goddeloosheid niet 
genoeg voor je? 

60 In plaats van mij te herdenken in de 
martelingen en doodsstrijd van Jezus, waarom 
herinner je je dan niet mijn opstanding vol 
licht en glorie? 
61 Er zijn er die, bij het zien van uw beelden 
die Mij voorstellen naar het voorbeeld van 
Jezus aan het Kruis, soms hebben geloofd dat 
het een zwak, laf of angstig mens was, zonder 
zich te herinneren dat Ik de Geest ben en 
hebben geleden als een voorbeeld voor de 
hele mensheid wat jullie opoffering noemen 
en wat Ik de plicht van de liefde noem. 
62 als jullie bedenken dat Ik één was met de 
Vader, denk er dan aan dat er geen wapens 
waren, noch krachten, noch martelingen die 
Mij hadden kunnen buigen; maar toen Ik als 
mens leed, bloedde en stierf, was het om jullie 
mijn sublieme voorbeeld van nederigheid te 
geven. 
63 mensen hebben de grootsheid van die les 
niet begrepen, en overal hebben ze het beeld 
van de Gekruisigde opgericht, dat een schande 
is voor deze mensheid, die - zonder liefde en 
respect voor Hem die zij beweert lief te 
hebben - Hem steeds opnieuw kruisigt en 
dagelijks verwondingen toebrengt aan het 
hart van hun medemensen voor wie de 
Meester zijn leven heeft gegeven.  
(21, l5 - 19) 
64 Ik zou u niet veroordelen als u het laatste 
kruis van de aarde zelf laat verdwijnen, 
waarmee u uw christelijk geloof symboliseert, 
en als compensatie dat symbool 
door ware liefde onder elkaar; want dan zou 
uw geloof en uw uiterlijke aanbidding van God 
een aanbidding en een geloof van de geest 
worden, die overeenkomt met wat ik van u 
verwacht. 
65 Als uw aanbidding en uw symbolen ten 
minste de kracht hadden om uw oorlogen te 
voorkomen, om u niet te laten wegzinken in 
ondeugd, om u in vrede te houden Maar zie 
hoe je verder gaat dan alles wat heilig is 
volgens je woorden; zie hoe je vertrapt wat je 
dacht dat goddelijk was. 
66 Ik zeg u nogmaals, het zou beter voor u zijn 
als u niet één kerk had, niet één altaar, niet 
één symbool of beeld in de hele aarde, maar 
om te bidden met de Geest en uw Vader lief 
te hebben, met begrip en geloof in Hem, 
zonder de noodzaak. 
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na plaatsvervangers, en dat jullie van elkaar 
zouden houden zoals ik jullie heb geïnstrueerd 
in mijn onderwijs. Dan zou je gered worden, 
wandelend op de weg die gemarkeerd is door 
mijn bloedsporen - sporen waarmee ik kwam 
om de waarheid van mijn leer te verzegelen. 
(280, 69 - 70) 
 
verering van heiligen 
67 Ik geef u deze leringen omdat u de 
geestelijke wezens van vele rechtvaardige 
mensen tot heiligen hebt verklaard, die u 
vraagt en aanbidt alsof ze goden zijn. Wat een 
onwetendheid, mensheid! Hoe kan de mens 
de heiligheid en de volmaaktheid van een 
geesteswezen beoordelen, maar 
vanwege hun humane werken? 
68 Ik ben de eerste om u te zeggen dat u de 
goede voorbeelden die uw broeders u hebben 
gegeven met hun werken, met hun leven, met 
hun deugd als voorbeeld moet nemen. 
en ik zeg je ook dat als je aan hen denkt, je 
mag hopen op hun spirituele hulp en invloed. 
Maar waarom richt je voor hen altaren op die 
alleen dienen om de nederigheid van die 
geesten te beledigen? Waarom schept u 
sektes rond hun nagedachtenis alsof ze de 
Godheid zijn en zet u ze in de plaats van de 
Vader, die u vergeet boven de aanbidding van 
uw eigen broeders? Hoe pijnlijk is de roem die 
je ze hier hebt gegeven voor hen geweest! 
69 Wat weten de mensen van mijn oordeel 
over hen die zij heiligen noemen? Wat weten 
ze over het geestelijk leven van die entiteiten 
of over de plaats die iedereen met de Heer 
heeft gewonnen? 
70 Niemand denkt dat Ik met deze 
openbaringen de verdiensten die mijn 
dienaren onder de mensen hebben gedaan uit 
jullie hart wil wissen; integendeel, Ik wil dat 
jullie weten dat de genade die ze bij Mij 
hebben gevonden groot is en dat Ik jullie door 
hun gebeden vele dingen gun. 
maar het is noodzakelijk dat u uw 
onwetendheid, waaruit religieus fanatisme, 
afgoderij en bijgeloof voortkomen, elimineert. 
71 Wanneer u voelt dat de Geest van die 
entiteiten over uw levenswereld heerst, 
vertrouw dan op hen die deel uitmaken van 
de geestenwereld, zodat u en zij, verenigd op 
de weg van de Heer, het werk van geestelijke 
broederschap kunnen volbrengen - dat werk 

dat ik verwacht als gevolg van al mijn 
leerstellingen. (115, 52 - 56) 
 
Kerkfeesten 
72 Op deze dag, waarop menigte mensen zich 
met groot geraas naar hun kerken haasten om 
het moment te vieren waarop de Hemel zich 
opende om Mij te ontvangen, zeg Ik jullie dat 
dit alles slechts een traditie is om indruk te 
maken op de harten van de mensen. Het zijn 
slechts rituelen die vandaag de dag mijn 
Goddelijke Passie materialiseren. 
73 U moet deze neiging niet volgen door 
altaren en symbolen op te richten. Maak geen 
voorstelling van heilige gebeurtenissen en 
gebruik geen speciale kledingstukken om de 
aandacht te trekken, 
omdat dit alles een afgoderij is. 
74 roep Mij met het hart, herinner Mij aan 
mijn leer en volg mijn voorbeelden Bied Mij 
het eerbetoon van uw verbetering aan en u 
zult de poorten van de hemel voelen openen 
om u te ontvangen. 
75 vermijd de valse en profane voorstellingen 
die van Mij en Mijn Lijden worden gemaakt, 
omdat niemand Mij kan belichamen. Leef mijn 
voorbeeld en mijn onderwijs. Dus wie dat 
doet, zal zijn meester op aarde belichaamd 
hebben. (131, 11 - 13, 16) 
76 Menselijkheid: in deze dagen waarin je de 
geboorte van Jezus herdenkt, laat je de vrede 
in je hart binnengaan en verschijnt ze als een 
verenigd en gelukkig gezin. 
77 Ik weet dat niet alle harten een oprechte 
vreugde voelen als ze zich mijn komst naar de 
wereld in die dagen herinneren. Heel weinig 
van hen nemen de tijd voor bezinning en 
bijeenkomst en laten de vreugde een innerlijk 
feest zijn en het feest van de herinnering in de 
geest plaatsvinden. 
78 Vandaag de dag hebben de mensen, zoals 
in alle tijden, van de dagen van de herdenking 
profane en zinloze feesten gemaakt, op zoek 
naar genoegens voor de zintuigen, ver van wat 
de genoegens van de geest zouden moeten 
zijn. 
79 Als de mensen deze dag zouden gebruiken 
om het te wijden aan de geest, denkend aan 
de Goddelijke Liefde, waarvan het 
onmiskenbare bewijs was dat Ik mens werd 
om met jullie te leven - voorwaar, Ik zeg jullie, 
jullie geloof zou schijnen in het hoogste van 
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jullie wezen, en het zou de ster zijn die jullie 
de weg zou wijzen die naar Mij leidt Je geest 
zou zo doordrongen zijn van goedheid dat je 
op je levenswijze de behoeftigen zou 
overspoelen met goede daden, troost en 
tederheid. Je zou je meer als broeders en 
zusters voelen, zou je overtreders uit het hart 
vergeven. Je zou je gevuld voelen met 
tederheid bij de aanblik van de uitgestotene, 
die kinderen zonder ouders, zonder onderdak 
en zonder liefde. 
Je zou denken aan de volkeren zonder vrede, 
waar de oorlog alles wat goed, nobel en heilig 
is in het menselijk leven heeft vernietigd. Dan 
zou uw gebed zuiver tot Mij komen en Mij 
zeggen: "Heer, welk recht hebben wij op vrede 
zolang er zoveel broeders en zusters van ons 
zijn die vreselijk lijden? 
80 Mijn antwoord daarop zou dit zijn: omdat 
je de pijn van je medemensen hebt gevoeld en 
je hebt gebeden en medelijden hebt gehad, in 
je huis hebt gezeten, aan tafel hebt gezeten 
en je hebt verheugd in dat gezegende uur, 
want ik zal daar aanwezig zijn. Wees niet bang 
om je te verheugen, hoewel je weet dat er op 
dat moment velen zijn die lijden; want ik zeg 
je, als je vreugde oprecht is, zal er een adem 
van vrede en hoop uit voortkomen, die de 
mensen in nood als een liefdesdaad aanraken. 
81 niemand denkt dat ik uit jullie harten het 
zuiverste feest dat jullie in de loop van het jaar 
vieren, als jullie de geboorte van Jezus 
herdenken, wil uitwissen. Ik wil jullie alleen 
maar leren om aan de wereld te geven wat 
jullie toekomt en aan de Geest wat Hem 
toekomt; want als jullie zoveel feesten vieren 
om menselijke gebeurtenissen te vieren, 
waarom laten jullie dit feest dan niet over aan 
de Geest om hier te komen, om een kind te 
zijn geworden, om Mij zijn gave van Liefde aan 
te bieden, om de eenvoud van herders te 
verkrijgen om Mij te aanbidden en de 
nederigheid van de wijzen om zijn nek te 
buigen en zijn kennis aan te bieden voor de 
Heer van de ware Wijsheid? 
82 Ik wil de vreugde die het leven van de 
mensen tegenwoordig omringt niet temperen. 
Het is niet alleen de kracht van een traditie - 
het is omdat mijn genade je raakt, mijn licht 
verlicht je, mijn liefde omhult je als een 
mantel. Dan voel je het hart vol hoop, vreugde 
en tederheid, gevuld met de behoefte om te 

geven, te ervaren en lief te hebben. Maar u 
staat niet altijd toe dat die gevoelens en 
ingevingen worden uitgedrukt in hun ware 
vrijgevigheid en oprechtheid, want u verspilt 
die vreugde aan de geneugten van de wereld 
zonder dat u de Geest, om wiens wil de 
Verlosser is geboren, toestaat om dat moment 
te leven, dat licht binnen te gaan, te zuiveren 
en gered te worden. Want die Goddelijke 
Liefde die de mens geworden is, is voor 
eeuwig aanwezig in de levensreis van elke 
mens, zodat hij er het leven in kan vinden. 
(299,43 - 48) 
 
De aanwezigheid van God ondanks valse 
cultusvormen 
83 Omdat de mens gematerialiseerd is, moet 
hij Mij zoeken door de openlijke cultus, en 
omdat de ogen van zijn geest niet open zijn, 
moet hij mijn beeld scheppen om Mij te zien. 
Omdat hij zichzelf niet geestelijk gevoelig 
heeft gemaakt, eist hij altijd materiële 
wonderen en bewijzen om in mijn bestaan te 
geloven en stelt hij voorwaarden voor mij om 
mij te dienen, te volgen, lief te hebben en iets 
terug te geven voor wat ik hem geef. Zo zie ik 
alle kerken, alle geloofsgemeenschappen, alle 
sekten, die de mensheid overal op aarde heeft 
geschapen. Ze zijn doordrongen van 
materialisme, van fanatisme en afgoderij, van 
geheimhouding, bedrog en ontheiliging. 
84 Wat moet ik er voor nemen? Alleen de 
bedoeling. Wat komt er van dit alles terecht: 
de geestelijke of lichamelijke behoefte van 
mijn kinderen, hun kleine liefde, hun 
verlangen naar licht... Dit is wat me bereikt en 
ik ben met iedereen. Ik kijk niet naar kerken, 
noch naar vormen, noch naar rituelen. Ik kom 
bij al mijn kinderen in gelijke mate. Ik ontvang 
hun geest in gebed. Ik trek hem naar mijn 
borst om hem te omhelzen zodat hij mijn 
warmte kan voelen en deze warmte is een 
stimulans en stimulans op zijn manier van 
bezoeken en beproevingen. Maar omdat ik de 
goede bedoeling van de mensheid accepteer, 
hoef ik ze niet eeuwig in de duisternis te laten 
blijven, verpakt in hun afgoderij en fanatisme. 
85 Ik wil dat de mens ontwaakt, dat de Geest 
tot Mij opstaat en in zijn verheffing de ware 
glorie van zijn Vader ziet en de valse pracht 
van de liturgieën en de riten vergeet. Ik wil dat 
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wanneer hij zijn ware hemelvaart bereikt, hij 
zich vernieuwt, hij zich scheidt van de 
en bevrijdt de menselijke behoeften en 
overwint de sensualiteit, de hartstochten, de 
ondeugden en vindt zichzelf; opdat hij nooit 
tegen de Vader zegt dat hij een aardworm is; 
dat hij mag weten dat de Vader hem naar zijn 
eigen beeld en gelijkenis heeft gemaakt. (360, 
14 - 16) 
86 Er zijn veel religieuze gemeenschappen op 
aarde, en de meerderheid daarvan is 
gebaseerd op het geloof in Christus. Toch 
houden ze niet van elkaar en herkennen ze 
elkaar niet als discipelen van de Goddelijke 
Meester. 
87 Denkt u niet dat als zij al mijn leerstellingen 
hadden begrepen, zij deze in praktijk zouden 
hebben gebracht door de 
kerkgenootschappen tot verzoening en vrede 
te leiden? Maar dat was niet zo. Ze hielden 
allemaal afstand van elkaar, waardoor ze 
mensen die zichzelf vervolgens als vijanden of 
vreemden beschouwen geestelijk van elkaar 
scheidden en verdeelden. Ieder zoekt 
middelen en argumenten om de anderen te 
bewijzen dat hij de eigenaar van de waarheid 
is en dat de anderen het mis hebben. Maar 
niemand heeft de kracht en de moed om te 
strijden voor de eenwording van allen, noch 
heeft iemand de goede wil om te ontdekken 
dat er enige waarheid zit in elk geloof en in 
elke aanbidding van God. (326, 19 -20) 
 

Hoofdstuk 15- Valse christenen, 
kerkelijke doctrines en misbruiken  
 
Naam Christenen 
1 Het grootste deel van deze mensheid noemt 
zichzelf Christen; maar de Meester zegt je Als 
ze echt christelijk was, met haar liefde, 
nederigheid en vrede, zou ze de rest van de 
mensen al hebben overwonnen. Maar mijn 
wil, die al als een testament in het "Tweede 
Tijdperk" is achtergelaten, is niet 
Het onderwijs is niet in het hart van de 
mensheid, het leeft en bloeit niet in de 
werken van de mensen. Het wordt bewaard in 
stoffige boeken, en ik ben niet gekomen om 
met de mens te praten over boeken. 
2 In plaats van een boek heb ik je mijn leven, 
mijn woord en mijn werken, mijn lijden en 

mijn dood als mens gebracht. De reden 
waarom het grootste deel van de mensheid 
die zich christen noemt geen vrede heeft en 
ook niet de genade van Christus, is dit: omdat 
de mensen Hem niet tot hun model maken. 
omdat ze niet leven naar zijn leer. (316, 5) 
3 luister naar Mij, discipelen, zodat je oude 
overtuigingen uit je hoofd roeit. Het 
christendom is verdeeld in groepen gelovigen 
die elkaar niet liefhebben, die hun broeders 
vernederen, verachten en bedreigen met valse 
oordelen. Ik zeg u, het zijn christenen zonder 
liefde, daarom zijn ze geen christenen, want 
Christus is liefde. 
4 Sommigen schilderen Jehova af als een oude 
man vol menselijke fouten, wraakzuchtig, 
wreed en vreselijker dan de slechtste van uw 
rechters op aarde. 
5 Ik vertel je dit niet om iemand voor de gek te 
houden, maar om je idee van de Goddelijke 
Liefde te zuiveren. je weet nu niet op welke 
manier je me in het verleden hebt aanbeden... 
(22, 33 - 35) 
6 Hoe is het mogelijk dat de volkeren die zich 
christenen noemen zichzelf vernietigen door 
oorlog en zelfs bidden voordat ze hun 
broeders gaan doden, en Mij vragen om hen 
de overwinning op hun vijanden te geven? kan 
mijn zaad bestaan waar in plaats van 
liefdeshaat en in plaats van vergeving... 
Wraak heerst? (67, 28) 
7 Ik zeg tegen alle mensen van verschillende 
geloven en religies dat ze niet wisten hoe ze 
materiële rijkdom op hun plaats moesten 
zetten en vervolgens die van de Geest op de 
plaats die ze verdienden. Als de mensen aan 
mijn wetten voldeden, 
zouden ze de glorie van het Beloofde Land al 
vanaf hier kunnen zien en het geluid van de 
stemmen van de bewoners kunnen horen. 
8 U beweert geloof te hebben in mijn bestaan 
en geloof te hebben in mijn Goddelijkheid; u 
zegt ook dat mijn wil geschiede. maar echt, ik 
zeg het je: hoe weinig is uw geloof en uw 
onderwerping aan wat ik beslis! maar ik 
ontwaak in jou het ware geloof, zodat je sterk 
bent... 
je bent op het pad dat ik voor je heb 
voorbereid. (70, 12 - 13) 
9 Ik eis vandaag niet dat jullie bloed, dat jullie 
je leven geven. wat ik van je eis is liefde, 
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oprechtheid, oprechtheid, 
onbaatzuchtigheid... 
10 dus ik leer je en instrueer je hierin, en 
daarmee leer ik de discipelen van mijn 
Goddelijkheid in dit derde tijdperk; want ik zie 
je onverschillig staan tegenover de gang van 
zaken in de wereld. 
en dat is omdat je niet weet hoe je jezelf in 
het hart van de mensen moet plaatsen waar 
zoveel ellende en pijn is. 
11 er is grote ongelijkheid; want ik zie 
meesters die niet alleen de kroon hebben om 
zichzelf koningen te kunnen noemen, en ik zie 
ondergeschikten die echte slaven zijn Hieruit 
is een gevecht uitgebroken. Onder de heren 
die rijk zijn geworden in de wereld zijn er 
velen die zich christenen noemen, maar ik zeg 
u dat ze mijn naam nauwelijks kennen. 
12 Zij die hun naaste niet in hun medemens 
zien, die rijkdom vergaren en bezit nemen van 
wat aan anderen toebehoort, zijn geen 
christenen, omdat ze geen medelijden 
hebben. 
13 Het gevecht tussen het geestelijke en het 
materiële zal komen, de mensheid zal in dit 
gevecht komen. Maar hoeveel leed zal het 
moeten doorstaan zodat de overwinning van 
de gerechtigheid zal komen! (222, 43 - 45) 
 
Ongelovigen en religieuze fanatici 
14 Ik zeg u dat het beter voor u is om vol 
onzekerheden en ontkenningen te zijn dan vol 
valse overtuigingen of leugens die u neemt om 
waarheden te zijn. De eerlijke ontkenning, 
dat voortkomt uit twijfel of onwetendheid 
doet je minder kwaad dan de onoprechte 
toestemming voor iets verkeerds. Eerlijke 
twijfel, hongerig naar begrip, is beter dan een 
vast geloof in een of andere mythe. De 
wanhopige onzekerheid die om licht 
schreeuwt 
is beter dan fanatieke of idolate beveiliging. 
15 Vandaag de dag overheersen overal de 
ongelovigen, de teleurgestelden en de bittere 
mensen. Het zijn rebellen, die vaak duidelijker 
zien dan anderen, die het ritueel gedrag als 
zodanig niet voelen. De verzekeringen die zij 
hebben gehoord van degenen die mensen 
geestelijk begeleiden, overtuigen hen ook 
niet. Want al die ingewikkelde theorieën 
vullen hun hart niet, die dorsten naar zuiver 
water om hun angst te sussen. 

16 Degenen die je denkt dat ze opstandig zijn, 
laten vaak meer licht van kennis zien in hun 
vragen dan degenen die antwoorden in de 
mening dat ze geleerd en groots zijn. Ze 
voelen, zien, voelen, horen en begrijpen 
duidelijker dan velen die zich meester noemen 
in de Goddelijke Leer. (248, 12) 
17 Hoe duidelijk en eenvoudig is de waarheid! 
Hoe duidelijk en eenvoudig is spiritualiteit! En 
toch - hoe moeilijk is het te begrijpen voor 
degenen die aanhoudend in de duisternis van 
hun "fanatisme" en hun tradities blijven. Zijn 
verstand kan niet begrijpen dat er iets meer is 
dan wat hij begrijpt; zijn hart is terughoudend 
om te verwerpen wat voor hem zijn God en 
zijn wet was: traditie en rite. 
18 Denk je dat ik degenen verafschuw die 
geen verlangen hebben om mijn waarheid te 
kennen? Nee, mijn kinderen, mijn 
barmhartigheid is oneindig groot en het is 
precies deze waar ik me tot richt om hen te 
helpen hun gevangenis te verlaten, zodat ze 
kunnen deelnemen aan de contemplatie van 
Verrukking in het licht. De tests die nodig zijn 
om hen tot geloof te doen ontwaken, zijn voor 
hen voorbehouden. Het zullen geen 
beproevingen zijn die hun kracht te boven 
gaan; het zullen lessen zijn die wijselijk zijn 
aangepast aan elke geest, elk leven, elke 
persoon. 
19 Van daaruit, onder die verduisterde 
hersenen, onder die harten die ziek zijn van 
godsdienstig fanatisme en van onwetendheid, 
zul je de grote en gepassioneerde soldaten 
van de waarheid zien verschijnen want op de 
dag dat ze zich zullen bevrijden van hun 
ketenen, hun duisternis, en ze het Licht zullen 
zien, zullen ze niet in staat zijn om hun 
blijdschap tegen te houden en voluit te 
schreeuwen dat ik terug ben gekomen om de 
wereld te redden door haar op de ladder van 
de vergeestelijking naar het ware koninkrijk te 
zetten. (318, 48 - 50) 
 
Vervormingen van de leer van Jezus en de 
gevolgen daarvan 
20 Ik geef u mijn woord met dezelfde 
geestelijke inhoud als waarmee ik in het 
"Tweede Tijdperk" tot u sprak en ik heb u 
herinnerd aan veel van mijn leerstellingen die 
u vergeten was of waarvan u zich afkeerde 
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vanwege verkeerde interpretaties van uw 
voorouders. 
21 Je hebt zo veel tegen mijn onderwijs dat ik 
je kan vertellen je hebt een manier gecreëerd 
die totaal anders is dan de mijne, maar 
waaraan je dezelfde naam hebt gegeven... 
Niemand anders dan Ik kan jullie bevrijden van 
jullie dwaling met woorden van leven, liefde 
en waarheid. 
22 Begrijp dan mijn woord, nu je naar mij 
luistert, dan zal er licht in je zijn. Dit is het 
moment waarop ik u in alle duidelijkheid 
vertel dat de reïncarnatie van de geest een feit 
is, dat het bestaat als Licht van Goddelijke 
Gerechtigheid en Liefde sinds het begin van de 
mensheid, zonder welke u niet verder zou 
kunnen komen op de lange weg van de 
volmaaktheid van de geest. 
(66, 63 - 65) 
23 Het is nogal weinig wat de kerken aan de 
mensen hebben geopenbaard over de Geest. 
Maar nu zullen ze ontwaken uit hun lethargie, 
en degenen die zich zorgen maken... 
en de angsten te overwinnen en de mensheid 
de waarheid te onthullen die ze hebben 
verborgen. Ik zal het onthullen met het licht 
van mijn vergeving, mijn genade en mijn 
wijsheid... 
verlichten. 
24 Als de mensheid zich dan realiseert dat de 
kerken er niet alleen zijn om het volk op aarde 
moreel leven te geven, maar dat zij de taak 
hebben om de Geest naar zijn eeuwige thuis 
te leiden, zal de mensheid een stap 
voorwaarts hebben gezet in zijn geestelijke 
ontwikkeling. (109, 15 - 16) 
25 Nadat ik als Jezus onder de mensen was, 
heb ik altijd degenen die als 'soldaten' of als 
apostelen kwamen, gestuurd om mijn leer te 
bevestigen door hun werken en om te 
voorkomen dat de mensheid mijn leer 
verdraait. Maar veel "dove" en "blinde" 
mensen die mijn woord onvolmaakt 
interpreteerden, waren verdeeld en 
creëerden zo de verscheidenheid aan sekten. 
Maar als mensen dan geestelijk verdeeld zijn - 
hoe kunnen ze elkaar dan liefhebben volgens 
het hoogste gebod van mijn wet? 
26 daarom zeg ik u dat deze beschaving alleen 
maar schijn is omdat de mensen het zelf 
vernielen. Zolang de mensheid geen wereld 
opbouwt op de fundamenten van mijn wet 

van rechtvaardigheid en liefde, zal zij niet in 
staat zijn de vrede en het licht van de Geest te 
hebben op wiens deugden zij een ware wereld 
van opwaartse ontwikkeling zou creëren en 
vormgeven - zowel in het geestelijke als in de 
wetenschap en de moraal. (192, 17) 
27 Alleen vernieuwing en het ideaal van 
volmaaktheid zullen je doen terugkeren naar 
de weg van de waarheid. 
28 Zij die zich uitleggers van de Goddelijke 
Wet voelen, zeggen u dat de hel op u wacht 
voor uw boosaardigheid en koppigheid en dat 
alleen als u zich bekeert, uw vlees kuis maakt 
en verwondt en materiële offers aan God 
brengt, Hij u zal vergeven en u in Zijn 
Koninkrijk zal brengen - voorwaar, ik zeg u, zij 
zijn in dwaling. 
29 waar gaan jullie heen, mannen, geleid door 
hen die jullie bewonderen als grote meesters 
van heilige openbaringen en die ik als dwalend 
beschouw? daarom kom Ik jullie redden met 
het licht van deze leer, die jullie op het pad 
van Mijn Liefde zal brengen. (24,46 - 47) 
30 Mannen hebben de ware betekenis van 
mijn leer verborgen, om u in plaats daarvan 
een Christus te tonen die niet eens een 
weerspiegeling is van Hem die stierf om u 
leven te geven. 
31 Vandaag ervaar je de gevolgen van je 
afkeer van de Meester die je heeft 
onderwezen. Je bent omringd door pijn, 
depressief door je ellende, gekweld door 
onwetendheid. Maar de tijd is gekomen dat 
de vaardigheden en gaven die in de mens 
sluimeren ontwaken en, zoals 
Heralds kondigen aan dat er een nieuw 
tijdperk is aangebroken. 
32 De kerken, de wetenschap en de 
rechterlijke macht van het volk zullen 
proberen de penetratie van wat voor hen een 
vreemde en schadelijke invloed is, te 
voorkomen. Maar er zal geen kracht zijn die 
het ontwaken en de vooruitgang van de Geest 
kan stoppen. De dag van de bevrijding is 
In de buurt. (114, 5 - 8) 
33 slecht hebben zij mij op aarde 
vertegenwoordigd die beweren mij te kennen, 
en dat is de reden waarom velen mij de rug 
hebben toegekeerd. 
34 Ik zal hen die zich atheïsten noemen omdat 
zij Mij uit hun harten hebben verbannen niet 
ter verantwoording roepen, maar zij die, de 
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waarheid verdraaiend, een God voor hun ogen 
hebben gebracht die velen niet konden 
aanvaarden. 
35 Alles wat rechtvaardig, gezond en goed is, 
bevat waarheid, die ik te allen tijde heb 
verklaard. 
36 Het uur is aangebroken waarin je weer van 
de waarheid moet houden, dat wil zeggen, 
waarin je weer zult zien wat rechtvaardig en 
goed is. omdat je uit Mij geboren bent, moet 
je komen om de Hoge, de Eeuwige en de 
Zuivere te zoeken... (125, 22 - 25) 
37 Ja, Israël, het hart van de mens heeft altijd 
geprobeerd om materiële dingen te 
aanbidden, het oor is opgefrist door het 
klinkende woord. Daarom heeft de mens wat 
ik als christelijke leer in het "Tweede Tijdperk" 
heb meegebracht, veranderd in "religie". 
38 In het menselijke hart is altijd al egoïsme, 
hebzucht en ijdelheid gewekt, en zij hebben 
zichzelf tot koningen en meesters gemaakt, 
zodat het volk zich voor hen buigt en hen tot 
mijn vazal, slaven maakt, hen aan de zonde 
vastbindt en hen in duisternis, desoriëntatie 
en verwarring leidt. (363, 36) 
39 De theologen van die tijd zullen mijn woord 
en de nieuwe Schriftteksten bestuderen en 
zich afvragen: "Wie bent u die op deze manier 
heeft gesproken? Net zoals de 
schriftgeleerden en Farizeeën van vroeger in 
opstand kwamen en tot Mij zeiden: "Wie zijn 
jullie dat jullie ongehoorzaam zijn en de wet 
van Mozes vervangen? dan zal ik ze laten 
begrijpen dat de drie openbaringen... 
zijn de enige wetten die ik altijd heb geleerd 
en gevolgd. 
40 velen van hen die Mij in deze tijd 
veroordelen, behoren tot degenen die in de 
Tweede Tijdperk twijfelden; maar Ik heb hen 
ontvangen en weer naar de aarde gestuurd 
om getuige te zijn van de overwinning van 
Mijn Wet en om hun ogen te openen voor het 
Licht. (234, 46 - 47) 
 
Foutieve ontwikkelingen en misbruiken in 
het christendom 
41 "Christen" is wat een groot deel van deze 
mensheid zichzelf noemt, zonder zelfs maar te 
weten wat het woord "Christus" betekent, 
noch zijn leer te kennen. 

42 Wat heb je van mijn woorden, mijn 
voorbeeld, mijn leer, die ik je ooit gegeven 
heb, gemaakt? 
43 Zijn jullie echt meer ontwikkelde mannen 
dan die van die leeftijd? Waarom bewijs je het 
niet door de werken van je geest? Denkt u dat 
dit leven eeuwig is, of denkt u misschien dat u 
zich alleen door de menselijke wetenschap 
moet ontwikkelen? 
44Ik heb je de ware vervulling van de wet 
geleerd, dat je deze wereld zou kunnen 
veranderen in een grote tempel waar de ware 
God zou worden aanbeden, waar het leven 
van de mens een constante gave van liefde 
zou zijn voor de Vader, die hij in elk van zijn 
naasten zou moeten liefhebben, en zo hulde 
zou brengen aan zijn Schepper en Meester. 
45 Maar vandaag, als ik terug ben gekomen 
naar het volk - wat vind ik daar? leugens en 
egoïsme hebben waarheid en liefdadigheid 
vervangen; trots en ijdelheid hebben 
zachtmoedigheid en nederigheid vervangen; 
afgoderij, fanatisme en onwetendheid hebben 
het licht, de verheerlijking en de 
vergeestelijking vervangen. 
Woekerhandel en ontheiliging heersen waar 
alleen plichtsbesef en gerechtigheid mogen 
heersen; haat en ontketende strijd onder 
broeders en zusters hebben de plaats 
ingenomen van broederschap, vrede en liefde. 
46 maar ik zal naar Mijn Tempel komen om de 
kooplieden daar weg te jagen, zoals ik dat in 
de tweede keer deed in de Tempel van 
Jeruzalem, en zal hen nogmaals zeggen: "maak 
geen kruidenierswinkeltje van het huis van 
gebed"; ik zal tegen hen zeggen: "maak geen 
kruidenierswinkeltje van het huis van gebed". 
Ik zal de mensen leren om voor het ware 
altaar te dienen, zodat ze niet meer in de fout 
gaan of uit onwetendheid op een dwaalspoor 
komen door de slechte interpretaties die ze 
aan Mijn Wet geven. (154, 15 -20) 
47 Mijn voorbeeld en dat van mijn apostelen 
werd niet als voorbeeld genomen door allen 
die Mij probeerden te volgen. Velen zijn 
veranderd in heren in plaats van dienaren; 
hebben hun hart gevuld met een gevoel van 
superioriteit en trots en waren alleen maar op 
zoek naar rijkdom, pracht en eer. Ze vergaten 
de behoeften van de armen en werden 
onverschillig en ongevoelig voor de ellende en 
het lijden van anderen. Daarom gaan mannen 
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van het ene kerkgenootschap naar het andere 
op zoek naar de waarheid, vandaar hun 
spirituele behoefte om nieuwe sekten te 
creëren om mij vrijelijk te zoeken. 
48 Degenen die ooit als heiligen en halfgoden 
werden beschouwd, worden nu door een 
teleurgestelde mensheid afgewezen. 
49 De mensen gaan niet meer naar de 
biechtvader om hun fouten op te laten bergen 
omdat ze het onwaardig vinden. En de 
dreiging van het eeuwige hellevuur maakt 
geen indruk meer op het hart van de zondaar 
en maakt hem bang. 
50 Profiterend van deze mentale desoriëntatie 
ligt de wolf achter de haag op de loer. 
51 Elke dienaar van mijn Godheid en elke 
vertegenwoordiger heeft de taak om vrede te 
sluiten onder de mensen, maar dit is het 
tegenovergestelde van wat ze op dit moment 
doen. Iedereen beschouwt zichzelf als de 
eerste, iedereen wil de sterkste zijn, en 
vergeet dat de enige sterke die ik ben in 
iedereen zit. 
52 Nu kunnen jullie uitleggen waarom ik 
beloofde om in de "tweede keer" bij jullie 
terug te komen; nu begrijpen jullie waarom ik 
jullie opnieuw leer. Want alleen mijn woord 
kan de duistere band van de geest wegnemen; 
alleen mijn liefde is in staat om je te verlossen 
van je zonden. (230, 23 - 28) 
53 Over de ernstige overtredingen en de 
overtredingen die tegen mijn wet zijn begaan, 
zal mijn oordeel komen. Er zal geen enkele 
overtreding zijn die niet gecorrigeerd zal 
worden door de perfecte Meester. U moet 
niet in de war zijn: corrigeer uw fouten en 
oordeel niet. Begrijp dat ik je nooit straf - je 
straft jezelf. 
54 Ik maak licht in hem die uit onwetendheid 
heeft gezondigd, en beweeg me tot bekering 
voor hem die bewust heeft gezondigd, zodat 
beiden met het volste vertrouwen in mijn 
vergeving verder kunnen gaan om de begane 
dwaling te herstellen. Dit is de enige manier 
om bij mij te komen. 
55 Beschouw al deze dingen, jullie geestelijken 
die mannen leiden in de verschillende 
manieren van biechten Bid en breng de jouwe 
tot vergeestelijking. Nu is het tijd, 
dat je berouw hebt over je dwalingen en een 
gevecht begint tegen het menselijk 
materialisme, dat dood en duisternis is voor 

de geest. Hiervoor zul je mijn waarheid 
gebruiken, mijn woord als wapen gebruiken 
en leven in mijn leer. 
56 Ik heb geen voorkeur voor de ene of de 
andere denominatie. Niet ik zal aan jouw kant 
staan, maar jij moet aan mijn kant staan. Want 
als je dit doet zal je bereikt hebben om jullie 
allemaal geestelijk te verenigen. (162, 27 - 30) 
57 Mijn leer vol spiritualiteit zal in het hart van 

dit volk ontkiemen, zodat zij in de toekomst 
hun vruchten van de waarheid en het leven 
kunnen geven. Mijn Woord zal zich over de 
aarde verspreiden en laat geen plaats achter 
waar het niet zuivert, verlicht en oordeelt. 

 van het Mexicaanse volk als mensen niet 
van goede wil zijn en niet van elkaar houden? 
58 dan zullen de naties beginnen te ontwaken 
tot geestelijk leven, waar en eeuwig, en zullen 
ze het uiterlijke en materialistische deel van 
hun verschillende vormen van aanbidding 
elimineren, om zich te beperken tot de 
essentie van mijn wet 
59 De mensheid zal zich bewust zijn van de 
kracht die de spiritualiteit geeft en zal haar 
blik afwenden van alles wat haar eeuwenlang 
heeft tegengehouden. 
60 Wat heeft het voor zin dat het symbool van 
het christendom, het kruis, op aarde een 
miljoen keer over is? 
61 De uiterlijke mens heeft geen macht meer 
over de mensen, er is geen respect meer, 
noch goede trouw, noch spijt voor het feit dat 
hij gekwetst is. dit is waarom Ik jullie vertel 
dat de symbolen en cultusvormen zullen 
verdwijnen omdat hun tijd voorbij is en het de 
innerlijke aanbidding zal zijn die de mens naar 
het licht draagt, hem optilt en naar Mij toe 
leidt. (280, 63 - 67) 
 

IV. De wet - liefde voor 
God en de naaste  

 

Hoofdstuk 16 - De goddelijke wet  
 
De kracht van de Goddelijke Wet  
1 Er zijn veel mensen die Mijn Leringen uit de 
tijd beschouwen, maar de reden is dat hun 
materialisatie hen niet in staat stelt om de 
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eeuwige betekenis van Mijn Leringen te 
begrijpen. 
Ontdek. 
2 Mijn wet is onveranderlijk. Het zijn de 
mensen met hun culturen, hun beschavingen 
en hun wetten die vergankelijk zijn, en van dit 
alles overleeft alleen datgene wat de Geest 
heeft opgebouwd met zijn werken van liefde 
en barmhartigheid. Hij is het die, na elke dag 
werken, na elke beproeving, wanneer hij de 
Geborene van de Goddelijke Wijsheid 
raadpleegt, de onwrikbare rots van Mijn Wet 
en het altijd openstaande boek dat de leer van 
de Geest bevat, aanschouwt. (104, 31 -32) 
3 Ik heb alle mensen met mijn licht 
overtroffen en hen de enige waarheid onthuld 
die bestaat; maar je ziet hoe ieder mens en 
ieder volk zich voelt, denkt, gelooft en 
interpreteert op verschillende manieren. 
4 Die verschillende denkwijzen van de mensen 
hebben hun verdeeldheid veroorzaakt, omdat 
elk volk en elk ras andere wegen bewandelt en 
andere idealen aanhangt. 
5 De meerderheid is afgedwaald van de 
lichtvolle en ware weg, in de overtuiging dat 
de vervulling van de Goddelijke Wet 
bovenmenselijke offers, verzakingen en 
inspanningen betekent, en heeft er de 
voorkeur aan gegeven religieuze 
gemeenschappen en sekten te stichten, 
waarvan de vervulling van de wet en de rituele 
handelingen voor hen gemakkelijker te volgen 
zijn. Op deze manier geloven mensen dat ze 
het verlangen naar licht en verheffing dat ze 
voelen in hun geest kunnen kalmeren. 
6 Vele eeuwen en vele tijdperken zijn 
voorbijgegaan zonder dat de mensen zich 
realiseerden dat de vervulling van mijn wet 
geen menselijk offer is, en dat ze integendeel 
inderdaad lichaam en geest aan de wereld 
opofferen als ze mijn geboden niet 
gehoorzamen. Ze hebben 
zichzelf niet duidelijk maakte, niet wilde 
begrijpen dat wie naar mijn woorden leeft, het 
ware geluk, de vrede, de wijsheid en de glorie 
zal vinden die de gematerialiseerde 
mensen stellen zich zo anders voor. 
7 de morele en wetenschappelijke wereld die 
u omringt is het werk van mensen met 
materialistische idealen - van mensen die 
alleen de materiële verbetering van de 
mensheid nastreefden en ik heb hen 

toegestaan hun werk te doen, het tot het 
uiterste uit te voeren. 
om de gevolgen ervan te kennen en er de 
vruchten van te plukken, zodat ze er het licht 
van de ervaring uit kunnen halen. In dat licht 
zal mijn gerechtigheid worden geopenbaard, 
en in die gerechtigheid zal mijn wet, die liefde 
is, aanwezig zijn. (313, 60 - 64) 
8 als ik u toestond mijn leer toe te passen op 
uw leven volgens uw wil en niet de mijne; 
voorwaar, ik zeg u, u zou nooit uit uw 
spirituele stase komen en nooit uw geest laten 
ontwikkelen, ontvouwen en vervolmaken. 
9 Dan zie je de mensen die traag zijn 
geworden in hun religies, die geen stap naar 
het licht zetten, omdat ze niet hebben 
toegegeven aan wat de Goddelijke Wet 
beveelt, maar hebben geprobeerd de Wet aan 
hun wil te onderwerpen, en deze te vullen 
met mythen en valse leerstellingen. 
10 het is voor veel mensen van deze tijd 
noodzakelijk geweest om zich te bevrijden van 
elke religie om Mij te zoeken met de geest en 
al die kwaliteiten, gaven en capaciteiten te 
ontwikkelen die ze voelen in de diepte van 
hun wezen (205, 6 - 8) 
 
De Liefdeswet van God in het Geestelijk Werk 
11 Het is uw God die tot u spreekt; mijn stem 
is de wet. vandaag hoor je het opnieuw 
zonder dat je het in steen hoeft te hakken of 
Mijn Woord geïncarneerd onder jullie hoeft te 
sturen... het is mijn goddelijke Stem die naar 
je geest komt en het het begin van een 
Dit is het geopenbaarde tijdperk waarin de 
mens zal worden gerechtvaardigd, verzoend 
met zijn Schepper en gezuiverd, zoals het is 
geschreven. (15, 8) 
12 Door Jezus heb ik je het perfecte onderwijs 
gegeven. Kijk naar mijn manier van leven als 
mens vanaf de geboorte tot aan de dood, dan 
zal de liefde levendiger en mooier voor je 
worden. 
op een perfecte manier. 
13 Ik vraag u niet om als Jezus te zijn, want er 
was iets in hem dat u niet kunt bereiken: 
volmaakt zijn als een mens, want hij die in 
hem was, was God zelf in beperkte vorm. 
Maar ik zeg je nog steeds dat je hem moet 
imiteren. 
14 Mijn eeuwige wet heeft altijd tot u 
gesproken over deze liefde. Ik heb je in de 
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First Times gezegd: "je zult God liefhebben 
met heel je hart en met heel je verstand" en 
"hou van je naaste als jezelf". 
15 Later gaf ik u deze inspirerende woorden: 
"Heb uw broeders en zusters lief zoals de 
Vader u heeft liefgehad"; "Heb elkaar 
liefgehad". 
16 in deze tijd heb ik je geopenbaard dat je 
God meer moet liefhebben dan alle geschapen 
dingen, dat je God moet liefhebben in alles 
wat bestaat en alles wat in God bestaat. dat je 
barmhartigheid moet tonen aan je 
medemensen en opnieuw barmhartigheid 
moet tonen aan je medemensen, zodat je de 
Vader in al zijn glorie kunt zien; want 
barmhartigheid is liefde. (167, 15 - 19) 
17 Ik vertel u niet eens dat deze geestelijke 
leer de wereldreligie zal zijn, want ik heb nooit 
de religie overgedragen maar de wet Ik beperk 
mij ertoe jullie te zeggen dat de wet die op 
aarde zal zegevieren en er de geldigheid van 
zal hebben om het bestaan van de mens te 
verlichten, de wet van de Liefde zal zijn, die Ik 
jullie in Mijn leer heb uitgelegd, zodat jullie je 
er ten volle van bewust zijn; Ik zeg jullie dat de 
wet van de Liefde de wet van de Liefde zal 
zijn. 
18 De mensheid zal nog steeds vele valse 
werken van liefde en naastenliefde doen 
totdat zij leert lief te hebben en waarachtig 
liefdevol werk te doen, en velen zullen nog 
steeds van kerkgenootschap naar 
kerkgenootschap moeten gaan totdat hun 
geest tot hogere kennis zal worden verheven 
en hen uiteindelijk zal begrijpen, 
dat de enige wet, de universele en eeuwige 
leer van de Geest, die van de liefde is, waartoe 
iedereen zal komen. 
19 Alle religies zullen verdwijnen, en wat 
overblijft zal slechts het licht zijn van de 
tempel van God die in en zonder de mens 
schijnt - de tempel waarin jullie allemaal een 
enkele aanbidding van gehoorzaamheid, 
liefde, geloof en goede wil zullen aanbieden. 
(12,63 - 65) 
 
De veronachtzaming van de goddelijke 
wetten en hun gevolgen 
20 Op deze morgen van de plechtige 
herdenking vraag ik u Wat heb je gedaan met 
de wet die ik via Mozes naar de mensheid heb 

gestuurd? werden deze geboden alleen 
gegeven voor de mensen van die tijd? 
21 in waarheid zeg Ik jullie dat dat gezegende 
zaad niet in het hart van de mensen is, omdat 
ze Mij niet liefhebben, noch elkaar liefhebben; 
ze eren hun ouders niet en respecteren 
andermans eigendommen niet; aan de andere 
kant nemen ze elkaars leven, breken het 
huwelijk en brengen ze schande over zichzelf. 
22 Hoort gij de leugen niet van alle lippen? Zie 
je niet hoe het ene volk de rust van het andere 
wegneemt? En toch zegt de mensheid dat ze 
mijn wet kennen. Wat zou er van de mensen 
worden als ze mijn geboden volledig zouden 
vergeten? (15, 1 - 3) 
23 In de 'tweede keer' toen Jezus Jeruzalem 
binnenkwam, ontdekte hij dat de tempel, de 
plaats die gewijd was aan gebed en 
aanbidding, was veranderd in een 
marktplaats, en de Meester wierp degenen 
die hem op deze manier ontheiligden gretig 
uit en zei tegen hen: 'Het huis van mijn Vader 
is geen marktplaats'. Deze waren minder 
schuldig dan degenen die belast waren met 
het leiden van de geesten van de mensen in 
de vervulling van Gods wet. De priesters 
hadden de tempel veranderd in een plaats van 
eer en glorie, en deze heerschappij werd 
vernietigd. 
24 Ik heb vandaag geen plaag gebruikt om 
degenen te straffen die mijn wet hebben 
bezoedeld. Ik heb echter toegestaan dat de 
gevolgen van hun eigen overtredingen bij de 
mensen voelbaar zijn, zodat ze weten hoe ze 
de betekenis ervan moeten interpreteren en 
begrijpen dat mijn Wet onveranderlijk en 
onveranderlijk is. Ik heb de mens de weg 
gewezen, het rechte pad, en als hij daarvan 
afwijkt stelt hij zich bloot aan de ontberingen 
van een rechtvaardige wet, want in hem 
manifesteert zich mijn liefde. (41, 55 -56) 
25 Ik zal mijn tempel weer oprichten - een 
tempel zonder muren en torens, want hij ligt 
in het hart van de mensen. 
26 De toren van Babel verdeelt nog steeds de 
mensheid, maar zijn fundamenten zullen in 
het hart van de mensen vernietigd worden. 
27 Idolatrie en religieus fanatisme hebben ook 
hun hoge torens gebouwd, maar ze zijn 
kwetsbaar en zullen moeten instorten. 
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28 Voorwaar, Ik zeg u: Mijn wetten, zowel 
goddelijke als menselijke, zijn heilig en zij 
zullen zelf de wereld beoordelen. 
29 de mensheid vindt zichzelf niet 
afgoderijerij, maar echt, ik zeg u, het aanbidt 
nog steeds het Gouden Kalf... (122, 57) 
30 Chaos is teruggekeerd omdat er geen 
deugd is, en waar geen deugd is, kan geen 
waarheid zijn. De reden hiervoor is niet dat de 
wet die de Vader aan Mozes gaf geen macht 
had, noch dat de leer van Jezus alleen van 
toepassing was op het verleden. Beide zijn 
eeuwige wetten in hun spirituele inhoud. 
Maar erken dat ze als een bron zijn, waarvan 
niemand gedwongen wordt water te drinken, 
maar dat iedereen die deze fontein van liefde 
benadert dit uit eigen beweging doet. (144, 
56) 
31 interpreteer mijn leer correct; denk niet 
dat mijn Geest er genoegen in kan scheppen 
om uw lijden op aarde te zien, of dat Ik kom 
om u alles af te nemen wat u plezier geeft, om 
Mij erin te verheugen Ik kom opdat u mijn 
wetten erkent en respecteert, 
omdat ze je respect en aandacht waard zijn, 
omdat ze je gelukzaligheid brengen als je ze 
gehoorzaamt. 
32 Ik heb je geleerd om aan God te geven wat 
van God is en aan de "keizer" wat van de 
"keizer" is; maar voor het volk van vandaag is 
er alleen de "keizer" en zij hebben niets te 
geven aan hun Heer. Als je de wereld op zijn 
minst alleen het nodige zou geven, zou je 
lijden minder zijn. Maar de "Keizer", die je laat 
bepalen wat je doet, heeft je absurde wetten 
gedicteerd, heeft je tot slaaf gemaakt en 
neemt je leven zonder je iets te geven... 
om er voor te geven. 
33 Bedenk hoe verschillend mijn wet is, die 
noch het lichaam noch de geest bindt. Het is 
alleen maar liefdevol overtuigen en je met 
vriendelijkheid begeleiden. Het geeft je alles 
zonder egoïsme en egoïsme, en alles beloont 
en beloont je op tijd. (155, 14 - 16) 
 
De vervulling van de hoogste wet 
34 Als de Heer u zegt: 'Gij zult God liefhebben 
met heel uw hart en met heel uw verstand, en 
uw naaste als uzelf', en als de Meester de leer 
van de liefde tot u predikt, zegt deze 
geestelijke stem, die uit dezelfde bron komt, 

dat u zich aan de wet van de liefde moet 
houden. 
omdat het een kracht heeft die zelfs de 
grootste legers in de wereld niet bezitten, en 
dat zijn veroveringen veilig en duurzaam 
zullen zijn omdat alles wat je op de 
fundamenten van de liefde bouwt eeuwig 
leven zal hebben. (293, 67) 
35 Ik laat u het ware leven van de Geest zien, 
zodat u niet onder ongerechtvaardigde 
dreigementen leeft en mijn wet niet alleen uit 
vrees voor straf vervult, waarover die tot u 
sprak. 
 die niet wisten hoe ze mijn woord moesten 
interpreteren. 
36 Begrijp mijn wet, het is niet ingewikkeld of 
moeilijk te begrijpen. Niemand die het weet 
en volgt zal te schande worden gemaakt, noch 
zal hij ruimte geven aan valse woorden of 
voorspellingen, misvattingen of slechte 
interpretaties. 
37 Mijn wet is eenvoudig, het toont altijd de 
weg die je moet volgen. Vertrouw me, Ik ben 
de Weg die jullie zal leiden naar de Wit-
Blauwe Stad, naar het Beloofde Land dat zijn 
poorten openhoudt in afwachting van jullie 
aankomst... (32, 9) 
38 Wanneer zul je er eindelijk zeker van zijn 
dat je gezondheid, geluk en leven alleen in de 
volheid van mijn wet kunt vinden? 
39 Je erkent dat er in het materiële leven 
principes zijn waaraan je je moet houden om 
te kunnen overleven. Maar je bent vergeten 
dat er in het spirituele ook principes zijn die 
gerespecteerd moeten worden, zodat de 
mens kan delen in de bron van het eeuwige 
leven die in het goddelijke bestaat. (188, 62) 
40 Vergeet niet dat ik alleen jullie redding ben. 
in het verleden, in het heden en in de 
toekomst is en blijft mijn wet de weg en de 
gids van uw geest... 
41 Gezegend zijn zij die hun vertrouwen in 
mijn wet hebben gesteld, want zij zullen nooit 
op het kruispunt afdwalen. Ze komen naar het 
Beloofde Land en zingen het lied van de 
triomf. (225,31 - 32) 
42 Ik weet dat hoe groter jullie kennis zal zijn, 
hoe groter jullie liefde voor Mij zal zijn. 
43 als Ik tegen jullie zeg: "Heb Mij lief" - weten 
jullie wat Ik bedoel te zeggen? Heb de 
Waarheid lief, heb het Goede lief, heb het 
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Licht lief, heb elkaar lief, heb het Ware Leven 
lief. (297, 57 - 58) 
44 Ik wil dat jullie van elkaar houden zoals ik 
van jullie hou, en ook van jullie zelf. Want Ik 
heb jullie niet alleen de leiding en de leiding 
van een bepaald aantal mensen 
toevertrouwd, maar de eerste plicht die jullie 
ten opzichte van Mij hebben is voor jezelf te 
zorgen. Je moet jezelf liefhebben in de 
wetenschap dat je het levende beeld van je 
Schepper bent. (133, 72) 
45 De missie die ik aan mijn volk op aarde heb 
toevertrouwd is groot en zeer delicaat. 
Daarom heb ik hen in elke tijd gezocht om hen 
te inspireren met mijn woorden en hen iets 
meer van de inhoud van de wet te onthullen. 
46 De wet van de liefde, van het goede en van 
de gerechtigheid is het geestelijk erfgoed 
geweest dat ik te allen tijde tot hem heb 
gebracht. van les tot les heb ik de mensheid 
doen inzien dat de Wet kan worden 
samengevat in één enkel gebod: dat van 
Liefde. Heb de Vader lief, die de auteur van 
het leven is, heb de medemens lief, die deel 
uitmaakt van de Vader, heb alles lief wat de 
Heer heeft geschapen en verordend. 
47 De liefde is de rede, de oorsprong en het 
zaad van de wijsheid, van de grootheid, van de 
macht, van de verheffing en van het leven. Dit 
is de ware weg, die de Schepper voor de geest 
heeft uitgestippeld, zodat hij van stap tot stap 
en van huis tot huis de steeds grotere 
nabijheid tot Mij voelt. 
48 Als de mens van het begin der tijden de 
geestelijke liefde tot een dienst aan God had 
gemaakt in plaats van te vervallen in afgoderij 
en religieus fanatisme, zou deze wereld, die 
vandaag de dag een dal van tranen is 
geworden door de angst en de ellende van de 
mensen, een dal zijn van 
vrede, waarin de geesteswezens na dit leven 
verdienste zouden verwerven om die 
geestelijke huizen te bereiken, waarin de 
geest op zijn weg naar opwaartse ontwikkeling 
zou kunnen reiken 
...moet worden ontvangen. (184, 35 –38) 
 

Hoofdstuk 17 - De nieuwe manier 
om God te aanbidden  
 
Ontwikkeling van vormen van aanbidding 

1 Hoe langzaam gaat de mensheid naar de 
volmaaktheid van haar aanbidding van God! 
2 elke keer als ik naar je toe kom met een 
nieuwe les, lijkt het te ver vooruit te lopen op 
je ontwikkelingsfase. maar begrijp dat ik je 
een leeftijd ter beschikking stel, zodat je het 
kunt begrijpen zolang het duurt en het in je 
leven kunt opnemen. (99, 30 - 31) 
3 De dierenoffers die u op het altaar van 
Jehova offerde, werden door Hem 
aangenomen. Maar het was niet de beste 
manier om je geest tot de Heer te verheffen. 
Toen kwam ik naar je toe als Jezus om je het 
Goddelijke Gebod te leren dat je zegt dat je 
van elkaar moet houden. 
4 Ik zeg u nu dat de leerstellingen die ik u in 
het tweede tijdperk door de werken van Jezus 
bekend heb gemaakt, de ene keer zijn 
veranderd en de andere keer verkeerd zijn 
geïnterpreteerd. daarom ben ik gekomen, 
zoals ik het u heb aangekondigd, om mijn 
waarheid te verduidelijken... Mijn offer heeft 
toen vele dierenoffers voorkomen en ik heb 
jullie een meer volmaakte aanbidding van God 
geleerd. 
5 Mijn nieuwe openbaring op dit moment zal 
de mensheid doen inzien dat je de 
symbolische cultvormen niet moet gebruiken 
zonder eerst hun betekenis te interpreteren, 
omdat ze slechts een symbolische weergave 
zijn van mijn leerstellingen. (74, 28) 
6 het gebed is het spirituele middel dat ik de 
mens heb geïnspireerd om de dialoog met 
mijn Goddelijkheid aan te gaan. daarom 
manifesteerde het zich vanaf het begin in u als 
een verlangen, een behoefte van de geest, 
een toevluchtsoord in de uren van het bezoek. 
7 Wie het ware gebed niet kent, kent de 
zegeningen die het met zich meebrengt niet, 
kent de bron van de gezondheid en de 
voordelen die erin zitten niet. hoewel hij de 
impuls voelt om Mij te benaderen, om met Mij 
te spreken en om zijn verzoek aan Mij voor te 
leggen; maar omdat het hem aan spiritualiteit 
ontbreekt, lijkt het offer van alleen maar zijn 
gedachten naar boven te richten hem zo 
armzalig dat hij onmiddellijk op zoek gaat naar 
iets materieels om Mij aan te bieden, denkend 
dat hij het doet om Mij op een betere manier 
te eren. 
8 Op deze manier zijn de mensen in afgoderij, 
fanatisme, riten en uiterlijke sektes gevallen, 
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waardoor ze hun geest verstikken en die 
gezegende vrijheid om rechtstreeks tot hun 
Vader te bidden wordt ontnomen. Pas als de 
pijn zeer intens is, als de doodsstrijd de 
grenzen van de menselijke kracht bereikt, 
bevrijdt de geest zich, vergeet hij de 
formaliteiten en werpt hij zijn afgoden omver, 
om op te staan en uit het diepst van zijn hart 
te roepen: "Mijn Vader, mijn God! 
9 Ziet u hoe de naties in deze tijd van 
materialisme bezig zijn met het voeren van 
oorlog tegen elkaar? maar Ik zeg u dat veel 
mensen daar, te midden van die oorlogen, het 
mysterie van het gebed hebben ontdekt - dat 
gebed dat voortkomt uit het hart en tot Mij 
komt als een dringende noodkreet, als een 
klaagzang, als een smekend pleidooi 
10 Toen zij toen het wonder beleefden waar 
zij onderweg om hadden gevraagd, wisten zij 
dat er geen andere manier was om tot God te 
spreken dan in de taal van de Geest. (261, 22 - 
24, 27) 
 
Valse gebeden zonder toewijding en geloof 
11 O, Mijn kinderen van alle godsdiensten, 
doodt de edelste gevoelens van de geest niet 
en probeert niet de uiterlijke gewoontes en 
smaad te verdragen. 
12 Zie: als een moeder niets materieels te 
bieden heeft aan haar geliefde kleine kind, 
drukt ze het naar haar hart, zegent het met al 
haar liefde, bedekt het met kussen, kijkt het 
liefdevol aan, baadt het met haar tranen; 
maar probeert het nooit te bedriegen met 
lege liefdesgebaren. 
13 Wat doet je denken dat ik, de Goddelijke 
Meester, het goed vind dat je tevreden bent 
met de rituele handelingen, verstoken van 
enige spirituele waarde, waarheid en liefde, 
waarmee je probeert je geest te bedriegen, 
waardoor hij denkt dat hij zichzelf heeft 
gevoed, terwijl hij in werkelijkheid steeds 
meer onwetend wordt van de waarheid? (21, 
20 -21) 
14 Het gebed is een genade die God aan de 
mens heeft gegeven, zodat hij een leider kan 
zijn, zodat hij kan opstaan, een wapen voor 
zijn verdediging, een boek voor zijn leer, en 
een balsem voor zijn genezing en zijn herstel 
van elke ziekte. 
15 het ware gebed is van de aarde 
verdwenen; de mensen bidden niet meer en 

als ze dat proberen, doen ze het met hun 
lippen in plaats van met de Geest tot Mij te 
spreken, met lege woorden, riten en 
voorwendselen. Hoe zullen mensen wonderen 
zien als ze vormen en praktijken gebruiken die 
Jezus niet heeft geleerd? 
16 het is noodzakelijk dat het ware gebed 
terugkeert onder de mensen, en ik ben het die 
het u opnieuw leert. (39, 12 -14) 
17 Leer je medemensen te bidden, laat je 
medemensen begrijpen dat het hun geest is 
om met zijn Schepper te converseren, zodat ze 
begrijpen dat hun gebeden bijna altijd de 
kreet van het lichaam zijn, de uitdrukking van 
angst, het bewijs van hun gebrek aan geloof, 
hun rebellie of wantrouwen ten opzichte van 
Mij. 
18 Maak je medemensen duidelijk dat ze hun 
lichaam niet hoeven te kastijden of aan 
stukken te scheuren om mijn geest te 
bewegen, om mijn medeleven of mijn genade 
te wekken. Zij die zichzelf lichamelijk lijden en 
boetedoening opleggen, doen dat omdat ze 
niet de minste kennis hebben van wat de 
aangenaamste offers aan Mij zijn, noch enig 
idee hebben van Mijn Liefde en de 
barmhartigheid van jullie Vader. 
19 Denken jullie dat er tranen in jullie ogen en 
pijn in jullie hart nodig zijn om Mij barmhartig 
voor jullie te zijn? dit zou betekenen dat ik 
hardheid, ongevoeligheid, onverschilligheid en 
egoïsme aan mij zou toeschrijven Kun je je 
deze fouten in de God die je liefhebt 
voorstellen? 
20 hoe weinig heb je moeite gedaan om mij te 
leren kennen! de reden is dat je je geest niet 
hebt getraind om te denken in 
overeenstemming met de Geest... (278, 17 - 
20) 
21 verlaat de aarde voor een paar momenten 
vandaag en kom naar mij toe in de geest 
22 Al vele eeuwen lang bidden de mensen niet 
op de juiste manier, zodat ze niet gesterkt zijn 
en hun levenswijze niet verlicht is met mijn 
liefde, omdat ze gebeden hebben met hun 
zintuigen en niet met hun geest. 
23 De afgoderij waartoe de mens zo geneigd 
is, is als een vergif dat hem niet heeft doen 
genieten van de geestelijke vreugde van het 
innerlijke gebed. 
24 Hoeveel ellende hebben de mensen 
meegenomen, alleen maar omdat ze niet in 



91 
 

staat waren om te bidden! En dit is alleen 
maar natuurlijk, discipelen. Want welke 
geestelijke kracht kan een mens hebben om 
de verleidingen van het leven te weerstaan als 
hij niets heeft om de bron van het leven te 
benaderen die in mijn geest bestaat? Het 
zoekt Me in de afgronden, in de schaduw, 
hoewel het zou kunnen opstaan om Me te 
vinden op de toppen, in het licht. 
25 Ah, als de mensen van deze tijd de kracht 
van het gebed zouden begrijpen, hoeveel 
bovenmenselijke werken zouden ze dan doen! 
Maar ze leven in een tijdperk van 
materialisme, waarin ze zelf proberen het 
Goddelijke te materialiseren om het aan te 
kunnen raken en te zien. (282, 61 - 64) 
 
Het ware gebed 
26 Ik zegen hen die bidden. hoe geestelijker 
hun gebed is, hoe groter de vrede is die ik hen 
laat voelen. 
27 Dit kun je gemakkelijk aan jezelf uitleggen; 
want wie, om te bidden, afhankelijk is van het 
knielen voor beelden of voorwerpen om de 
aanwezigheid van het goddelijke te voelen, zal 
niet in staat zijn de geestelijke sensatie van de 
aanwezigheid van de Vader in zijn hart te 
ervaren. 
28 "gezegend zijn zij die geloven zonder te 
zien" zei ik eens, en nu zeg ik het opnieuw; 
want wie zijn ogen sluit voor de dingen van de 
wereld opent ze voor het geestelijke, en wie 
geloof heeft in mijn geestelijke aanwezigheid 
moet het voelen en genieten 
29 wanneer zullen de aardse mensen 
ophouden hun geest de gelukzaligheid van het 
voelen van Mij in hun hart te ontkennen door 
middel van direct gebed of - wat hetzelfde is - 
door het gebed van geest tot geest? Dan 
wanneer mijn licht het leven van de mensen 
verlicht, wanneer ze de waarheid kennen en 
hun fouten begrijpen. 
30 Het is nu het juiste moment om te bidden 
en te mediteren; maar met gebeden die vrij 
zijn van fanatisme en afgoderij en met een 
rustige en diepe bezinning op mijn Goddelijke 
Woord. 
31 Alle uren en alle plaatsen kunnen geschikt 
zijn voor gebed en meditatie. Ik heb je in mijn 
leer nooit verteld dat er plaatsen of 
momenten zijn die daar speciaal voor bedoeld 
zijn. Waarom zou je naar bepaalde plaatsen in 

de wereld gaan om te bidden als je geest 
groter is dan de wereld die je bewoont? 
Waarom zou ik me beperken tot beelden en 
zulke beperkte plaatsen als ik oneindig ben? 
32 de ernstigste reden voor de geestelijke 
armoede van de mensen en hun aardse 
lotgevallen is hun onvolmaakte manier van 
bidden, en daarom zeg ik u dat deze kennis de 
hele mensheid moet bereiken. (279, 2 -7) 
33 Je bidt niet altijd met dezelfde innerlijke 
kalmte, dus je ervaart niet altijd dezelfde rust 
of inspiratie. 
34 Er zijn momenten dat je geïnspireerd wordt 
en je gedachten verheft; en er zijn andere 
momenten dat je volledig onbewogen bent. 
Hoe ontvang je dan altijd mijn berichten op 
dezelfde manier? Je moet je geest en zelfs je 
lichaam opvoeden om samen te werken met 
de Geest in de momenten van gebed. 
35 de geest is altijd bereid om met Mij 
verenigd te zijn; maar hij heeft de goede 
conditie van het lichaam nodig om op die 
momenten te kunnen opstaan en vrij te zijn 
van alles wat hem in zijn aardse leven omringt. 
36 Doe een poging om het ware gebed te 
verkrijgen, want wie weet hoe hij moet bidden 
heeft in zichzelf de sleutel tot vrede, 
gezondheid, hoop, geestelijke kracht en het 
eeuwige leven. 
37 Het onzichtbare schild van mijn wet zal 
hem beschermen tegen vervolging en gevaar. 
In zijn mond zal hij een onzichtbaar zwaard 
meenemen om alle vijanden die zich tegen zijn 
weg verzetten neer te slaan. Een vuurtoren zal 
zijn pad verlichten in het midden van de 
stormen. Voortdurend zal een wonder voor 
hem binnen handbereik zijn wanneer hij het 
nodig heeft, of het nu voor zichzelf is of voor 
het welzijn van zijn medemensen. 
38 Bid, oefen deze hoge gave van de Geest uit, 
want het zal deze kracht zijn die het leven van 
de mensen van de toekomst beweegt - die 
mensen die (al) in het vlees de vereniging van 
(hun) geest met (Mijn) geest zullen bereiken. 
39 De vaders van de gezinnen zullen de 
inspiratie krijgen die ze krijgen door het gebed 
om hun kinderen te leiden. 
40 De zieken krijgen gezondheid door gebed. 
De heersers zullen hun grote problemen 
oplossen door het licht te zoeken in het 
gebed, en de wetenschapper zal ook 
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openbaringen ontvangen door de gave van 
het gebed. (40, 40 -47) 
41 discipelen: in het "Tweede Tijdperk" 
vroegen mijn apostelen Mij hoe ze moesten 
bidden en Ik leerde hen het volmaakte gebed 
dat jullie het "Onze Vader" noemen. 
42 Nu zeg ik je: Inspireer uzelf door dit gebed, 
door zijn betekenis, door zijn nederigheid en 
door zijn geloof, zodat uw geest in dialoog kan 
zijn met de mijne. Want dan zijn het niet 
langer de lichamelijke lippen die die 
gezegende woorden spreken, maar de geest 
die met zijn eigen taal tot mij spreekt. (136, 
64) 
43 let er op dat het niet alleen jullie lippen zijn 
die Mij "Vader" noemen, want velen van jullie 
zijn gewend om dit mechanisch te doen. Ik wil 
dat jullie, wanneer jullie zeggen: "Onze Vader 
die in de hemel is, geheiligd zij jullie naam", dit 
gebed uit het diepst van jullie hart komt en 
dat jullie elke zin overdenken, zodat jullie 
geïnspireerd worden en daarna in volmaakte 
gemeenschap met Mij zijn; Ik wil dat jullie 
voor Mij bidden en door Mij geïnspireerd 
worden. 
44 Ik heb jullie het krachtige en volmaakte 
gebed geleerd dat het kind werkelijk dichter 
bij de Vader brengt. Wanneer je het woord 
"Vader" met vurigheid en eerbied uitspreekt, 
met verheffing en liefde, met geloof en hoop, 
neemt de afstand af, de ruimte verdwijnt, 
want in dit moment van dialoog van geest tot 
geest is God niet ver van je vandaan en ben je 
ook niet ver van Hem vandaan. Bid op deze 
manier en je zult in je harten met volle handen 
het voordeel van mijn liefde ontvangen. (166, 
52 -53) 
 
De vier aspecten van perfect gebed  
45 Ringet, worstel voor het bereiken van de 
geestelijke volmaaktheid Ik heb je de weg 
gewezen om dit doel te bereiken. Ik heb het 
gebed aan u toevertrouwd als het "wapen" 
dat superieur is aan elk materieel wapen, om 
u te verdedigen tegen verraad op de weg van 
het leven. Maar het beste wapen dat je zult 
hebben als je aan mijn wet voldoet. 
46 Waaruit bestaat het gebed? Het gebed is 
de smeekbede, de voorbede, de aanbidding 
en de geestelijke meditatie. Alle onderdelen 
zijn nodig, en het ene komt uit het andere. 
Want eerlijk gezegd zeg ik je: Het verzoek 

bestaat erin dat de mens mij vraagt om zijn 
verlangens te vervullen, om zijn verlangens te 
bevredigen - datgene wat hij als het 
belangrijkste en meest heilzame in zijn leven 
beschouwt. En inderdaad, ik zeg jullie, mijn 
kinderen, de Vader hoort het verzoek en geeft 
aan ieder wat hij het meest nodig heeft 
wanneer het voor zijn eigen bestwil is. Maar 
pas op voor iets dat in strijd is met de redding 
van je geest. Voor degenen die alleen vragen 
om materiële goederen, lichamelijke 
lekkernijen en bederfelijke kracht, vragen om 
hun geest in ketens te laten zetten. 
47 De lichamelijke geneugten brengen alleen 
maar leed - niet alleen in deze wereld, maar 
ook na de overgang naar de geestelijke 
wereld; want zelfs daar kan de invloed van die 
lichamelijke verlangens reiken; en omdat de 
geest zich niet van die verlangens kan 
bevrijden, blijft hij gekweld worden door die 
verlangens en wil hij steeds weer terugkeren 
naar de aarde om te reïncarneren en 
materieel te blijven leven. Daarom, Mijn 
kinderen, vraag alleen wat je echt nodig hebt 
voor het welzijn van je geest. 
48 het tweede soort gebed, de voorbede, 
komt voort uit liefde voor de naaste, die liefde 
die ik je als Meester heb geleerd toen ik in 
deze wereld kwam Bid voor uw broeders en 
zusters, dichtbij en veraf, voor hen die lijden 
onder de gevolgen van de oorlog in de 
verschillende naties, die lijden onder de 
tirannie van de voorbijgaande heersers van 
deze wereld. 
49 Bereid je voor, o mijn kinderen, bid voor je 
medemensen, maar ook in deze voorspraak 
moet je kunnen vragen, want wat belangrijk is, 
is de Geest. Als een broer, je ouders of je 
kinderen ziek zijn, bid dan voor hen, maar 
dring er niet op aan dat ze in dit leven blijven 
als dit niet is wat de Geest nodig heeft. Vraag 
veeleer dat deze geest wordt bevrijd, dat hij 
wordt gezuiverd in zijn lijden, dat de pijn de 
geestelijke verheffing bevordert. Daarom 
heeft de Meester u al in de "tweede keer" 
geleerd: "Vader, Uw wil geschiede". Want de 
Vader weet beter dan elk van zijn kinderen 
wat de geest nodig heeft. 
50 Het derde soort gebed, de verering van de 
Goddelijke Geest, betekent de verering van 
alles wat volmaakt is; want door dit soort 
gebed kun je je verenigen met de 
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volmaaktheid, met de liefde die het hele 
universum omarmt. In de aanbidding kunt u 
de staat van volmaaktheid vinden die u allen 
moet bereiken en de aanbidding leidt u naar 
spirituele contemplatie, die u, samen met de 
aanbidding, in vereniging brengt met de 
Goddelijke Geest, de bron van het Eeuwige 
Leven - de bron die u dag in dag uit kracht 
geeft om het Vaderrijk te bereiken. 
51 Zo moet je bidden: van het gebed van de 
smeekbede tot de geestelijke meditatie. Dit 
zal je kracht geven. 
52 Als jullie dan goed uitgerust zijn, moeten 
jullie niet alleen voor jezelf vechten, maar ook 
je medemensen helpen om deze weg te gaan. 
Want je kunt je vergeestelijking niet alleen 
voor jezelf bereiken, maar je moet vechten 
om de redding van de hele mensheid te 
bereiken. (358, 10 - 17) 
 
Het spontane gebed van het hart zonder 
woorden  
53 Mensen, hier is de stem van de Heilige 
Geest, de geestelijke openbaring van God 
door middel van uw verstand, die u geen 
nieuwe wet of een nieuwe leer onthult, maar 
een nieuwe, meer progressieve, geestelijke en 
volmaakte manier om met de Vader te 
communiceren, Hem te ontvangen en Hem te 
aanbidden. (293, 66) 
54 Hoeveel zijn er die mijn woord horen, die 
er grote uitleggers van zijn geworden, en toch 
zijn ze niet de beste doeners van mijn 
onderwijs, als ze niet voldoen aan het 
Goddelijke Gebod dat tegen jullie zegt: "Heb 
elkaar lief"? 
55 Zie daarentegen hoe gemakkelijk hij die 
ook maar één atoom van mijn leer toepast, 
zich praktisch transformeert. Wil je hier een 
voorbeeld van? 
56 er was iemand die Mij zijn hele leven door 
middel van woordgebeden vertelde dat hij van 
Mij hield - gebeden die anderen formuleerden 
en die hij niet eens begreep omdat ze 
bestonden uit woorden waarvan hij de 
betekenis niet wist Maar weldra begrijpt hij 
wat de ware manier van bidden is en, zijn 
oude gewoontes terzijde latend, concentreert 
hij zich op het binnenste van zijn geest, stuurt 
hij zijn gedachten naar God en voelt hij voor 
het eerst zijn aanwezigheid. 

57 Hij wist niet wat hij tegen zijn meester 
moest zeggen; zijn borst begon te snikken en 
zijn ogen begonnen tranen te vergieten. In zijn 
geest was er slechts één zin die zich vormde: 
"Mijn Vader, wat kan ik u zeggen als ik niet 
weet hoe ik met u moet spreken? 
58 Maar die tranen, die snikken, die innerlijke 
gelukzaligheid en zelfs zijn verwarring spraken 
tot de Vader in een taal die zo mooi is als jullie 
nooit zullen vinden in jullie menselijke talen of 
in jullie boeken. 
59 Dat gestotter van de man die geestelijk 
begint te bidden met zijn Heer is als de eerste 
woorden van kleine kinderen, die een vreugde 
en verrukking zijn voor hun ouders, omdat ze 
de eerste manifestaties horen van een wezen 
dat tot leven begint te komen. (281, 22 - 24) 
60 De hoger ontwikkelde geest weet dat het 
menselijk woord arm maakt en de uitdrukking 
van het geestelijk denken vermindert. Daarom 
laat hij de materiële lippen zwijgen om op te 
stijgen en zich uit te spreken in de taal die God 
alleen kent, het mysterie dat hij in het hart 
van zijn wezen verborgen houdt. (11, 69) 
61 hoeveel vreugde je aan mijn geest geeft als 
ik zie dat je je gedachten oproept, op zoek 
naar je Vader. Ik laat je mijn aanwezigheid 
voelen en overspoel je met rust. 
62 Zoek Mij, spreek tot Mij, let er niet op dat 
je gedachten te onhandig zijn om je verzoek 
uit te drukken; Ik zal weten hoe je ze moet 
begrijpen. spreek tot Mij met het vertrouwen 
waarmee men tot zijn Vader spreekt... 
Vertrouw me je grieven toe zoals je dat zou 
doen met je beste vriend. Vraag Mij wat jullie 
niet weten, alles wat jullie niet weten, en Ik zal 
met het woord van de Meester tot jullie 
spreken. Maar bid dat je op dat gezegende 
moment, wanneer je geest tot Mij opstijgt, 
het licht, de kracht, de zegen en de vrede mag 
ontvangen die je Vader je schenkt. (36, 15) 
63 vertel me in stilte je lijden, vertrouw me je 
verlangens toe... hoewel ik alles weet, wil ik 
dat je beetje bij beetje je eigen gebed leert 
formuleren tot je klaar bent om de volmaakte 
dialoog van je geest met de Vader uit te 
oefenen. (110, 31) 
64 Het gebed kan lang of kort zijn, afhankelijk 
van de behoefte. Je kunt hele uren 
doorbrengen, als je dat wilt, in die spirituele 
gelukzaligheid als je lichaam niet vermoeid is 
of als er geen andere plicht is die je aandacht 
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nodig heeft. En het kan zo kort zijn dat het 
beperkt blijft tot één seconde wanneer je 
wordt onderworpen aan een of andere test 
die je plotseling heeft verrast. 
65 Het zijn niet de woorden waarmee jullie 
geest het gebed probeert te vormen die Mij 
bereiken, maar de Liefde, het geloof of de 
nood waarmee jullie je voor Mij laten zien. 
Daarom zeg ik u dat er gevallen zullen zijn 
waarin uw gebed slechts een seconde zal 
duren, omdat er geen tijd zal zijn om 
gedachten, zinnen of ideeën te formuleren 
zoals u gewend bent. 
66 overal kunnen jullie Mij aanroepen, want 
voor Mij is de plaats onverschillig, want wat Ik 
zoek is jullie geest. (40, 36 - 38) 
67 Toen een vrouw Jezus vroeg of Jeruzalem 
de plaats was waar ze God moest aanbidden, 
antwoordde de Meester haar in de tweede 
keer: "De tijd komt dat noch Jeruzalem noch 
enige andere plaats de juiste plaats zal zijn om 
God te aanbidden, want Hij zal worden 
aanbeden in de geest en in de waarheid," dat 
wil zeggen, van geest tot geest. 
68 Toen mijn discipelen Mij vroegen hen te 
leren bidden, gaf Ik hen als voorbeeld het 
gebed dat jullie "Onze Vader" noemen, 
waarmee Ik hen liet begrijpen dat het ware en 
volmaakte gebed degene is die, net als dat van 
Jezus, spontaan uit het hart komt en tot de 
Vader reikt. Het moet gehoorzaamheid, 
nederigheid, schuldbelijdenis, dankbaarheid, 
geloof, hoop en verering bevatten. (162, 23 - 
24) 
 
Het dagelijkse gebed 
69 Geliefde discipelen: oefen dagelijks het 
geestelijke gebed en zet al uw goede wil in om 
uzelf te vervolmaken. 
70 Onthoud: Naast het aangaan van een 
intieme gemeenschap met je Meester en het 
ervaren van oneindige vrede op die 
momenten, is het voor jou de beste 
gelegenheid om mijn Goddelijke ingevingen te 
ontvangen. Daarin vindt u de verklaring voor 
alles wat u niet begrepen of verkeerd 
begrepen hebt. U zult de manier vinden om 
elk gevaar te voorkomen, om een probleem 
op te lossen, om elke dubbelzinnigheid weg te 
nemen. In dat uur van gezegend geestelijk 
gesprek zullen al uw zintuigen worden verlicht 

en zult u zich meer bereid en geneigd voelen 
om goed te doen. (308, 1) 
71 Laat het gebed niet achterwege, ook al is 
het zo kort dat het niet langer dan vijf minuten 
duurt; maar onderzoek het met het licht van 
je geweten zorgvuldig, zodat je je handelingen 
in gedachten houdt en weet wat je moet 
verbeteren. 
72 Als je het begrip tijd verliest als je in gebed 
opstaat, zal het een teken van vergeestelijking 
zijn, omdat je in staat zult zijn om uit de tijd te 
stappen, al is het maar voor een paar 
momenten, die tijd die de slaven van het 
materialisme alleen maar verlangen naar hun 
genoegens of naar de toename van hun geld. 
73 Wie zichzelf dagelijks op de proef stelt, zal 
zijn manier van denken, leven, spreken en 
voelen verbeteren. (12, 30 - 32) 
74 Ik heb u geleerd dat wijsheid wordt 
verkregen door te bidden; maar daarom wil ik 
niet dat u uw gebeden verlengt. Ik heb u 
gevraagd om vijf minuten te bidden, en 
daarmee bedoel ik dat u kort moet bidden, 
zodat u zich in deze momenten werkelijk aan 
uw Vader kunt geven; maar de rest van uw tijd 
moet u zich wijden aan uw geestelijke en 
materiële plichten ten opzichte van uw 
medemensen. (78, 52) 
75 Ik leer jullie nu een bepaalde manier om 
jullie uit te rusten, zodat al jullie dagelijkse 
werken geïnspireerd worden door nobele 
sentimenten en zodat de kwellingen en 
moeilijkheden jullie niet hinderen en jullie je 
niet laten terugtrekken: Als je je ogen opent 
voor het licht van een nieuwe dag, bidt, Mij 
benadert door middel van je denken, dan 
vorm je je dagelijkse schema geïnspireerd 
door Mijn Licht en sta je nu op in de strijd van 
het leven. Stel je geest in om sterk te zijn en 
geen enkel moment de gehoorzaamheid en 
het geloof te schenden. 
76 Voorwaar, ik zeg u, binnenkort zal uw 
standvastigheid en het resultaat van uw 
werken u verbazen... (262, 7 - 8) 
 
De dag van de rust als een dag van 
zelfcontemplatie 
77 al in de eerste keer dat Ik jullie leerde om 
de zevende dag aan Mij te wijden Aangezien 
de mens zes dagen heeft gewijd aan de 
vervulling van zijn wereldse plichten, was het 
niet meer dan terecht dat hij ten minste één 
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dag heeft gewijd aan de dienst van zijn Heer. 
Ik heb hem niet gevraagd de eerste dag aan 
Mij op te dragen, maar de laatste, zodat hij in 
hem kan rusten van zijn werk en zich kan 
wijden aan de geestelijke contemplatie, zodat 
hij zijn geest de gelegenheid kan geven zijn 
Vader te benaderen en tot hem te spreken 
door middel van het gebed. 
78 De dag van de rust werd ingesteld opdat de 
mens, door de harde aardse strijd van het 
leven te vergeten, al was het maar voor korte 
tijd, zijn geweten de gelegenheid zou geven 
om met hem te spreken, hem te herinneren 
aan de wet, en hij zichzelf zou kunnen zoeken, 
zich bekeren van zijn overtredingen, en nobele 
bedoelingen van berouw in zijn hart zou 
kunnen maken. 
79 De sabbat was de dag die vroeger gewijd 
was aan rust, gebed en de studie van de wet. 
Maar in het volgen van de traditie vergaten de 
mensen de broederlijke gevoelens ten 
opzichte van hun medemensen en de 
spirituele plichten die ze hadden ten opzichte 
van hun buren. 
80 De tijden gingen voorbij, de mensheid 
ontwikkelde zich geestelijk en Christus kwam 
je leren dat je zelfs in de dagen van rust 
naastenliefde moet hebben en alle goede 
werken moet doen. 
81 Jezus wilde u zeggen dat, terwijl een dag 
gewijd is aan bezinning en lichamelijke rust, u 
moet begrijpen dat noch dag noch uur 
voorspeld kon worden voor de vervulling van 
de zending van de Geest. 
82 Hoewel de Meester met de grootste 
duidelijkheid tot u sprak, week het volk ervan 
af, en iedereen koos de dag die voor hem het 
meest geschikt was. Daarom, terwijl 
sommigen de sabbat als rustdag bleven 
houden, kozen anderen voor de zondag om 
hun diensten te vieren. 
83 Vandaag spreek ik opnieuw tot u en mijn 
leer brengt u nieuwe kennis. Je hebt vele 
ervaringen meegemaakt en je hebt je 
ontwikkeld. Vandaag maakt het niet uit welke 
dag u zich wijdt aan het uitrusten van het 
aardse werk, maar het maakt wel uit dat u 
weet dat u alle dagen moet lopen op de weg 
die ik voor u heb uitgestippeld. Begrijp dat er 
geen vast uur is voor je gebed, want elk 
moment van de dag is geschikt om te bidden 

en mijn leer te oefenen ten behoeve van je 
medemensen. (166, 31 - 35) 
 
Vraag het en het zal u worden gegeven  
84 Jullie hebben allemaal een wond in je hart. 
Wie kan er net zo doordringen tot je innerlijk 
als ik? Ik ken uw verdriet, uw verdriet en 
neerslachtigheid tegenover zoveel 
onrechtvaardigheid en ondankbaarheid in uw 
wereld. Ik weet van de uitputting van degenen 
die lang op aarde hebben geleefd en wier 
bestaan als een zware last voor hen is. Ik weet 
van de onvervuldheid van degenen die alleen 
gelaten zijn in dit leven. Tegen jullie allemaal 
zeg Ik: "Vraag en het zal jullie gegeven 
worden"; want Ik ben gekomen om jullie te 
geven wat jullie nodig hebben van Mij, of het 
nu gezelschap, gemoedsrust, genezing, taken 
of licht is. (262, 72) 
85 Vrees niet voor de ellende, het is slechts 
tijdelijk, en daarin moet je bidden en het 
geduld van Job als voorbeeld nemen. 
Overvloed komt terug en dan heb je niet 
genoeg woorden om me te bedanken. 
86 Als de ziekte u eens onderdrukt, o 
gezegende zieke, wanhoop dan niet; uw geest 
is niet ziek. Sta op in gebed en je geloof en je 
vergeestelijking zullen je de gezondheid van 
het lichaam teruggeven. Bid in de vorm die ik 
je heb geleerd: spiritueel. (81, 43 - 44) 
87 in de momenten van beproeving, bid een 
kort maar luid en oprecht gebed, en je zult je 
getroost voelen; en wanneer je bereikt dat je 
in harmonie met je Heer bent, zal ik je kunnen 
zeggen dat mijn wil de jouwe is en jouw wil de 
mijne. (35, 7) 
88 bidden, maar je gebed moet worden 
bepaald door je dagelijkse plannen en werken, 
dit zal je beste gebed zijn.  Hiermee zullen 
jullie nog meer vragen dan jullie zouden 
kunnen begrijpen en hopen en deze 
eenvoudige zin, deze gedachte, zal dat "Onze 
Vader" dat jullie Mij in een andere tijd hebben 
gevraagd nog meer vereenvoudigen. 
89 Zodat jullie het gebed hebben dat om alles 
vraagt en dat het beste voor jullie spreekt. 
maar laat je lippen het niet zeggen, maar laat 
je hart het voelen, want zeggen is niet voelen 
en als je het voelt hoef je het mij niet te 
vertellen... Ik weet dat ik de stem van de geest 
moet horen en zijn taal moet begrijpen. Is er 
een grotere vreugde voor jou dan dat je dit 
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weet? Of denk je dat ik afhankelijk ben van jou 
die me vertelt wat ik moet doen? (247, 52 - 
54) 
90 Ik heb jullie geleerd om te bidden en te 
vragen om anderen, maar ik hoor jullie ook als 
jullie het zelf vragen. Ik aanvaard dit gebed. 
maar ik zeg u dat de tijd dat ik u, omdat u nog 
onvolwassen was, volgens uw verzoek, gaf, 
voorbij is Nu is het mijn wil dat jullie je als 
discipelen gedragen en Mij je verstand en hart 
aanbieden als jullie bidden, maar Mij toestaan 
om in hen te lezen en mijn wil te doen. (296, 
69) 
91 Als je Mij ondervraagt of vraagt, doe dan 
geen moeite om te proberen je probleem 
duidelijk aan Mij uit te leggen, noch doe je 
moeite om in je geest te zoeken naar de best 
geformuleerde zinnen. Het is voor mij 
voldoende als je geest zich op dit moment 
losmaakt van de wereld en hart en geest 
zuiver zijn, zodat ze Mijn inspiratie kunnen 
ontvangen. Wat heb je eraan om prachtige 
woorden tegen Mij te zeggen als je niet in 
staat bent om Mijn aanwezigheid in je te 
voelen? Ik weet alles en je hoeft me niets uit 
te leggen zodat ik je kan begrijpen. (286, 9 - 
10) 
92 Als je in staat bent om mijn leer te 
begrijpen, zal het je veel voldoening geven, 
veel mogelijkheden voor opwaartse 
ontwikkeling. Leer bidden voordat je een 
beslissing neemt, want bidden is de perfecte 
manier om je Vader te vragen, want in Hem 
verlang je naar licht en kracht om de strijd van 
het leven te overleven. 
93 Als je bidt, zal binnenkort de verlichting in 
je geest komen, waardoor je duidelijk het 
goede van het kwade zult onderscheiden, het 
raadzame van wat je niet moet doen, en dit 
zal het meest duidelijke bewijs zijn van je 
innerlijke voorbereiding op het horen van de 
stem van het geweten. 
94 draag uw ontberingen met geduld, en als u 
niet in staat bent om de betekenis van uw 
beproevingen te begrijpen, bid dan, en Ik zal u 
de betekenis ervan onthullen, zodat u ze naar 
binnen toe kunt bevestigen. (333,61 - 62, 75) 
95 elke keer als uw lippen of uw gedachten 
tegen mij zeggen: "Heer, heb medelijden met 
mij, heb medelijden met mijn pijn - Heer, 
verloochen mij niet Uw vergiffenis", dan 

bewijst U uw onwetendheid, uw verwarring 
en hoe weinig U mij kent. 
96 Zeg je me dat ik medelijden moet hebben 
met je pijn? Vraag je me om medelijden te 
hebben met mijn kinderen? Smeek Mij om je 
zonden te vergeven - Ik, die liefde, genade, 
barmhartigheid, vergeving en mededogen 
ben? 
97 Het is goed dat je probeert hen die een 
hard hart op aarde hebben te ontroeren en 
dat je met tranen en smeekbeden medelijden 
probeert te wekken bij hen die geen spoor van 
medelijden met hun naaste hebben; maar 
gebruik die zinnen of gedachten niet om Hem 
te ontroeren die jou uit liefde heeft 
geschapen, en om jou eeuwig lief te hebben. 
(336, 41 - 43) 
98 Wees tevreden met de grote weldaden die 
de Vader u heeft geschonken met betrekking 
tot alles wat met het menselijk leven op aarde 
te maken heeft. Vraag niet om datgene wat je 
geest en je lichaam zou kunnen doen vergaan. 
Ik heb je meer te geven dan je van mij zou 
kunnen vragen. Maar ik ben het die weet wat 
je echt mist op het pad van het leven. Ik heb je 
gezegd: als je weet hoe je mijn wet moet 
vervullen, zul je me in al mijn glorie zien. (337, 
21) 
 
De zegen van de voorbede  
99 Raak er niet aan gewend om alleen met 
woorden te bidden, maar bid met de Geest. Ik 
zeg u ook: zegen met gebed, stuur gedachten 
van licht naar uw medemensen, vraag niets 
voor uzelf; denk er aan: Degene die met de 
mijne omgaat, zal mij altijd als waker over 
hem hebben. 
100 Het zaad dat je met liefde zaait krijg je op 
vele manieren terug. (21, 3 - 4) 
101 Bid niet alleen als je een pijnlijke 
beproeving doormaakt, bid ook als je in vrede 
bent, want dan kunnen je hart en je geest met 
de anderen bezig zijn. Bid ook niet alleen voor 
degenen die u goed hebben gedaan of voor 
degenen die u niet hebben geschaad; want 
hoewel dit verdienstelijk is, is het niet zo groot 
als wanneer u voorbidt voor degenen die u op 
enigerlei wijze hebben geschaad. (35, 8) 
102 Wat leer ik je op dit moment? om alles en 
iedereen te zegenen met hart en ziel; want 
wie op deze manier zegent, is als zijn Vader als 
Hij zijn warmte aan iedereen geeft. Daarom 
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zeg ik u: leer met geest, met gedachte, met 
hart te zegenen, en uw vrede, uw kracht en 
uw warmte van hart zullen degene bereiken 
naar wie u hem stuurt, hoe ver u hem ook 
mag geloven. 
103 Wat zou er gebeuren als alle mensen 
elkaar zouden zegenen, zelfs zonder elkaar te 
kennen, noch elkaar ooit gezien te hebben? 
Volmaakte vrede zou op aarde heersen, 
oorlog zou onvoorstelbaar zijn. 
104 Wil dit wonder werkelijkheid worden, dan 
moet je je geest verheffen door volharding in 
de deugd. Denk je dat dit onmogelijk is? (142, 
31 m.) 
105 Vraag het en het zal u worden gegeven. 
Alles wat je wenst voor het welzijn van je 
medemensen - vraag het me. Vraag, 
combineer je verzoek met dat van de 
behoeftigen en ik geef je wat je vraagt. (137, 
54) 
 
De noodzaak van gebed 
106 "Kijk en bid", zeg ik je steeds weer; maar 
ik wil niet dat je aan deze vriendelijke raad 
gewend raakt, maar dat je er over nadenkt en 
er naar handelt. 
107 Ik roep u op om te bidden, want wie niet 
bidt, geeft zich over aan overbodige, materiële 
en soms onzinnige gedachten, waardoor 
broederoorlogen worden bevorderd en 
gevoed zonder dat hij zich daarvan bewust is. 
Maar als je bidt, scheurt je denken, als ware 
het een zwaard van licht, de sluiers van de 
duisternis en de strikken van de verleiding die 
vandaag de dag vele wezens gevangen 
houden; het verzadigt je omgeving met 
spirituele kracht en werkt tegen de krachten 
van het kwaad. (9, 25 - 26) 
108 mensen zijn altijd te veel bezig geweest 
met de glorie van de aarde om na te denken 
over het belang van het bidden en het 
geestelijk overwegen van datgene wat buiten 
dit leven ligt, zodat ze misschien hun eigen 
essentie hebben ontdekt. Iedereen die bidt, 
praat met de Vader en als hij het vraagt, krijgt 
hij onmiddellijk een antwoord. De 
onwetendheid van de mensen over het 
spirituele is een gevolg van het gebrek aan 
gebed. (106, 33) 
109 je gaat naar een tijd waarin je op een 
rechtvaardige manier aan je geest zult kunnen 
geven wat je toekomt en aan de wereld wat je 

toekomt. Het zal een tijd van waarachtig 
gebed zijn, een toewijding aan God, vrij van 
fanatisme, waar je voor elke onderneming 
bidt, waar je weet hoe je datgene wat je is 
toevertrouwd kunt bewaren. 
110 Hoe zou de mens zich kunnen vergissen 
als hij, in plaats van zijn wil te doen, eerst zijn 
Vader in gebed zou vragen? Wie bidt, leeft in 
gemeenschap met God, kent de waarde van 
de voordelen die hij van zijn Vader ontvangt 
en begrijpt tegelijkertijd de betekenis of het 
doel van de beproevingen die hij doormaakt. 
(174, 2 - 3) 
 
De genezende werking van het gebedsleven  
111 te allen tijde heb ik je gezegd: bid 
Vandaag vertel ik je dat je door te bidden 
wijsheid kunt verkrijgen... als alle mannen 
zouden bidden, zouden ze nooit afdwalen van 
het Pad van het Licht dat door Mij is 
uitgestippeld... Door het gebed zouden de 
zieken genezen worden, er zouden geen 
ongelovigen meer zijn en de vrede zou 
terugkeren naar de geesteswezens. 
112 Hoe kan de mens gelukkig zijn als hij mijn 
genade heeft afgewezen? Denkt hij dat liefde, 
barmhartigheid en zachtmoedigheid geen 
kwaliteiten van het menselijk leven zijn? (69, 7 
- 8) 
113 Weet dat het woord dat geen liefde in 
zich heeft, geen leven en geen macht heeft 
Jullie vragen Mij hoe jullie beginnen met 
liefhebben en wat jullie moeten doen zodat 
deze sensatie in jullie hart ontwaakt en Ik zeg 
jullie: waar jullie mee moeten beginnen is om 
goed te bidden. Het zal je dichter bij de 
Meester brengen en die Meester is Mij. 
114 In het gebed zult u troost, inspiratie en 
kracht vinden, het zal u de heerlijke 
voldoening geven om in vertrouwen tot God 
te kunnen spreken zonder getuigen en 
bemiddelaars. God en je geest zijn verenigd in 
dit zoete moment van intimiteit, spirituele 
dialoog en zegeningen. (166, 43 - 44) 
115 Wanneer jullie een vertrouweling nodig 
hebben, een vriendelijke vriend, wend je dan 
tot Mij en leg met Mij het lijden dat in jullie 
hart kan zijn opzij en Ik zal jullie de beste 
manier aanraden - de oplossing die jullie 
zoeken. 
116 Als je geest onderdrukt wordt door de 
lasten, dan is dat omdat je gezondigd hebt. Ik 



98 
 

zal je ontvangen en goedgunstig zijn in mijn 
oordeel, zal je vastberadenheid versterken om 
je manieren te verbeteren en je je verloren 
krachten terug te geven. 
117 alleen het opvolgen van mijn instructies 
zal u in genade houden en uw mentale en 
fysieke gezondheid behouden. De ervaring die 
je opdoet zal licht zijn dat je geleidelijk aan in 
je geest opbouwt. (262, 20 - 21) 
118 de Geest, die weet hoe hij waakzaam 
moet leven, wijkt nooit af van de weg die zijn 
Heer voor hem heeft uitgestippeld, en hij kan 
zijn erfenis en zijn gaven gebruiken totdat hij 
zijn hogere ontwikkeling heeft bereikt 
119 dit wezen moet vooruitgang boeken in de 
beproevingen, want het leeft waakzaam en 
laat zich nooit domineren door de materie 
Wie toekijkt en bidt, zal altijd zegevierend uit 
een levenscrisis tevoorschijn komen en de 
weg van het leven met ferme stappen 
bewandelen. 
120 Hoe anders is het gedrag van hem die 
vergeet te bidden en te kijken! Hij ziet er 
vrijwillig van af zich te verdedigen met de 
beste wapens die ik in de mens heb gestoken, 
namelijk geloof, liefde en het licht van de 
kennis. Hij is het die de innerlijke stem niet 
hoort die tot hem spreekt door middel van 
intuïtie, geweten en dromen. Maar zijn hart 
en zijn geest begrijpen die taal niet en geloven 
de boodschap van zijn eigen geest niet. (278, 2 
- 3) 
121 het gebed is het middel dat aan je geest 
wordt geopenbaard om tot Mij te komen met 
je vragen, je zorgen en je verlangen naar licht. 
door deze dialoog kun je je twijfels wegnemen 
en de sluier die wat mysterie verbergt, 
verscheuren 
122 Het gebed is het begin van de dialoog van 
geest tot geest, die in de komende tijd zal 
opbloeien en vrucht zal dragen onder deze 
mensheid. 
123 Vandaag heb Ik al deze dingen 
geopenbaard aan dit volk dat naar Mij luistert, 
zodat zij de voorloper zijn van de tijd van de 
vergeestelijking. (276, 18 - 19) 
 
De kracht van het gebed 
124 Als een van jullie bidt, is hij zich niet 
bewust van wat hij met zijn gedachten in het 
geestelijke bereikt. Daarom moet je ervaren 
dat wanneer je bidt voor je medemensen - 

voor die volkeren die zichzelf vernietigen in de 
oorlog - je geest op deze momenten op zijn 
beurt een mentale strijd voert tegen het 
kwaad en dat je zwaard, dat is vrede, rede, 
gerechtigheid en het verlangen naar het 
goede voor hen, de wapens van haat, wraak 
en trots tegenkomt. 
125 Nu is de tijd gekomen dat de mensen zich 
bewust worden van de kracht van het gebed 
Zodat het gebed echt kracht en licht heeft, is 
het noodzakelijk dat je het met liefde naar me 
toe stuurt. (139, 7 - 8) 
126 gedachten en geest, verenigd in gebed, 
creëren in de mens een kracht die superieur is 
aan elke menselijke kracht 
127 in het gebed wordt de zwakke gesterkt, 
de lafaard wordt vervuld van moed, de 
onwetende wordt verlicht, de schuchtere 
wordt onbevooroordeeld 
128 Als de geest in staat is om harmonieus 
samen te werken met de geest om het ware 
gebed te bereiken, wordt hij een onzichtbare 
soldaat, die zich tijdelijk distantieert van wat 
hem bezighoudt, zich verplaatst naar andere 
plaatsen, zich bevrijdt van de invloed van het 
lichaam en zich wijdt aan zijn strijd om het 
goede te doen, om het kwaad en de gevaren 
te verbannen, om de behoeftigen een vonkje 
licht, een druppel balsem of een adem van 
vrede te bezorgen 
129 op basis van alles wat ik je vertel, begrijp 
hoeveel je in staat bent om te doen met de 
geest en met het verstand te midden van de 
chaos die deze mensheid heeft gegrepen. Je 
bevindt je in een wereld van tegengestelde 
gedachten en ideeën, waar passies woeden en 
gevoelens van haat botsen, waar het denken 
wordt verward door materialisme en 
geesteswezens worden omgeven door 
duisternis. 
130 Alleen wie door het gebed heeft geleerd 
geestelijk en geestelijk op te staan in de 
gebieden van het licht, de sferen van de 
vrede, zal in staat zijn de wereld van de strijd, 
waarin alle menselijke hartstochten worden 
weerspiegeld, binnen te treden zonder 
verslagen te worden, en zal integendeel iets 
nuttigs achterlaten voor degenen die het licht 
van de Geest nodig hebben. (288, 18 - 22) 
131 Leer bidden, want ook met gebed kun je 
veel goede dingen doen, en je kunt je 
verdedigen tegen de verraderlijkheid. Het 
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gebed is zowel een schild als een wapen; als je 
vijanden hebt, verdedig jezelf dan door te 
bidden. Maar weet dat dit wapen niemand 
mag verwonden of schaden, want het is alleen 
bedoeld om licht in de duisternis te brengen. 
(280, 56) 
132 De krachten van de natuur worden 
ontketend tegen de mens U hoeft niet bang te 
zijn omdat u weet dat ik u een volmacht heb 
gegeven om het kwaad te verslaan en uw 
medemensen te beschermen. Je kunt die 
elementen van de vernietiging bevelen om te 
pauzeren en ze zullen gehoorzamen. Als je 
blijft bidden en kijken, zul je in staat zijn om 
wonderen te doen en de wereld te verbazen. 
133 bid oprecht, schep gemeenschap met mijn 
geest, ga hiervoor niet naar een bepaalde 
plaats. bid onder een boom, op de weg, op de 
top van een berg of in de hoek van je 
slaapplaats en ik zal naar beneden komen om 
met je te spreken, je te verlichten en je kracht 
te geven (250, 24 - 25) 
134 Voorwaar, ik zeg u, als u al verenigd was 
in de geest, in de gedachte en de wil, zou uw 
gebed alleen al voldoende zijn om de naties te 
stoppen die leven in voorbereiding op het uur 
waarop ze elkaar gaan aanvallen. Je zou de 
vijandschappen elimineren, je zou een 
obstakel zijn voor al die kwade plannen van je 
medemensen, je zou als een onzichtbaar 
zwaard zijn dat de machtigen verslaat, en als 
een sterk schild dat de zwakken beschermt. 
135 De mensheid zou even stilstaan bij dit 
duidelijke bewijs van een hogere macht, en 
deze bezinning zou haar vele zware klappen 
en kwellingen besparen die zij anders van de 
natuur en haar elementen zou ontvangen. 
(288, 27) 
136 Als je een groot geloof had en een grotere 
kennis van de kracht van het gebed - hoeveel 
werken van barmhartigheid zou je door je 
geest doen Maar je hebt het niet alle kracht 
gegeven die het bezit, en daarom besef je 
vaak niet wat je afkeert in een moment van 
oprecht en waarachtig gebed. 
137 zie je niet dat iets hoger voorkomt dat op 
jouw wereld de meest onmenselijke van al 
jouw oorlogen uitbreekt Begrijpt u niet dat dit 
wonder wordt beïnvloed door miljoenen 
gebeden van mannen, vrouwen en kinderen 
die met hun geest de duistere krachten 
bestrijden en de oorlogsvoering tegengaan? 

Ga door met bidden en houd de wacht, maar 
zet al het geloof dat je kunt in deze activiteit. 
138 Bid, mensen, en verspreid over de oorlog, 
de pijn en de ellende de vredesmantel van je 
gedachten waarmee je een schild zult vormen 
onder wiens bescherming je medemensen 
verlichting en een toevluchtsoord zullen 
vinden. (323,24 - 26) 
 
Liefde voor God en de naaste als aanbidding 
van God  
139 weet, o mijn nieuwe discipelen, dat uw 
eerbetoon en uw eerbetoon aan de Heer 
constant moet zijn, zonder te wachten op 
bepaalde tijden of dagen om ze aan te bieden, 
net zoals de liefde van uw Vader voor u 
constant is. Maar als jullie willen weten hoe je 
Mijn liefdeswerken dagelijks moet herinneren 
zonder in fanatisme te vervallen, dan zal Ik 
jullie zeggen: jullie leven moet een 
voortdurend eerbetoon zijn aan Hem die alles 
heeft geschapen door elkaar lief te hebben. 
140 handelt zo, en Ik zal jullie geven wat jullie 
Mij nederig vragen: dat jullie overtredingen 
vergeven worden. Ik troost je en geef je 
opluchting, maar ik zeg je... wanneer jullie je 
fouten ontdekken en je geweten beoordelen, 
bidden, je fouten corrigeren, je wapenen met 
kracht zodat jullie niet opnieuw dezelfde 
zonde begaan en jullie Mij niet herhaaldelijk 
hoeven te vragen om jullie te vergeven. Mijn 
woord leert je, zodat je opstijgt en toegang 
krijgt tot licht en vergeestelijking. (49, 32 - 33) 
141 "Ik heb dorst", zei ik tegen die menigte 
mensen die mijn woorden niet begrepen en 
zich tegoed deden aan mijn lijdensweg. Wat 
kan ik vandaag zeggen als ik zie dat niet alleen 
een menigte maar de hele wereld mijn geest 
pijn doet zonder dat ik me bewust ben van 
mijn pijn? 
142 mijn dorst is oneindig, onbegrijpelijk 
groot, en alleen uw liefde zal het kunnen 
lessen. waarom bieden jullie mij een uiterlijke 
cultus aan in plaats van liefde? weet je niet 
dat je me gal en azijn geeft terwijl ik je om 
water vraag? (94, 74 - 75) 
143 Voorwaar, Ik zeg jullie, zij die veel geleden 
hebben en Mij vaak gekwetst hebben, zullen 
Mij het meest vurig liefhebben, een offer voor 
Mijn Goddelijkheid zal voortdurend uit hun 
hart vloeien. Het zullen geen materiële 
geschenken zijn, noch psalmen of aardse 



100 
 

altaren. Ze weten dat de meest aangename 
opoffering en verering voor Mij de werken van 
liefde zijn die ze op hun broeders doen. (82, 5) 
144 dag na dag bereikt uw geestelijk gebed 
mij, wiens taal uw aardse aard niet kent 
omdat het geen woorden zijn die door uw 
lippen worden gesproken, noch ideeën die 
door uw verstand worden gevormd. Het 
gebed van de geest is zo diep dat het boven 
de menselijke vermogens en zintuigen 
uitstijgt. 
145 in dat gebed gaat de geest naar de 
gebieden van licht en vrede, waar hoge 
geesten wonen, en daar verzadigt hij zich op 
dat wezen en keert dan terug naar zijn 
verdorven lichaam om kracht op hem over te 
brengen. (256, 63 - 64) 
146 Mensen: de tijd is gekomen dat je weet 
hoe je moet bidden. Vandaag vertel Ik jullie 
niet om op de aarde te vallen, Ik leer jullie niet 
om met je lippen te bidden of om Mij aan te 
roepen met uitverkoren woorden in mooie 
gebeden. Vandaag vertel ik je: keer je tot Mij 
in je gedachten, verhef je geest en Ik zal altijd 
naar beneden komen om je Mijn 
Aanwezigheid te laten voelen. Als jullie niet 
weten hoe jullie met jullie God moeten 
spreken, jullie berouw, jullie gedachten, jullie 
pijn zal genoeg zijn voor Mij, jullie Liefde zal 
genoeg zijn voor Mij. 
147 Dit is de taal die ik hoor, die ik begrijp, de 
taal zonder woorden, die van 
waarheidsgetrouwheid en oprechtheid dit is 
het gebed dat ik je in dit derde tijdperk heb 
geleerd... 
148 Wanneer je een goed werk hebt gedaan, 
heb je altijd mijn vrede, geruststelling en hoop 
gevoeld, want dan is de Vader heel dicht bij je. 
(358, 53 - 55) 
149 Ik veracht alles wat menselijke ijdelheid 
en menselijke pracht is, want alleen datgene 
wat geestelijk, edelmoedig en edelmoedig, 
zuiver en eeuwig is, komt tot mijn geest. 
Vergeet niet dat ik tegen de vrouw uit Samaria 
zei: "God is Geest en zij die Hem aanbidden 
moeten Hem aanbidden in geest en in 
waarheid". Zoek me in de Oneindige, in de 
Zuivere, en daar zul je me vinden. 
150 Waarom zou je me aanbieden wat ik voor 
jou heb gemaakt? Waarom geef je me 
bloemen als het niet jouw werk is? Maar als 
jullie Mij werken van liefde, barmhartigheid, 

vergeving, gerechtigheid, hulp voor jullie 
naaste aanbieden, dan zal dit eerbetoon zeker 
geestelijk zijn en zal het tot de Vader opstijgen 
als een streling, als een kus die de kinderen 
van de aarde naar hun Heer sturen. (36, 26 + 
29) 
151 Ik wil ook niet dat u uw aanbidding van 
God beperkt tot materiële verzamelruimten, 
want dan zou u uw geest opsluiten en hem 
niet zijn vleugels laten uitslaan om de 
eeuwigheid te winnen. 
152 het altaar dat ik aan u overlaat om er de 
aanbidding op te vieren die ik verwacht, is het 
leven zelf zonder enige beperking, buiten alle 
religies, alle kerken en sekten om, want het is 
gesticht in het geestelijke, in het eeuwige, in 
het Goddelijke. (194,27 - 28) 
 
De dialoog tussen God en de mens  
153 Vandaag kom ik naar u toe met een leer 
die, eenmaal begrepen, het gemakkelijkst te 
vervullen is, ook al lijkt het de wereld 
onmogelijk te beseffen Ik leer je de 
aanbidding van de liefde voor God door je 
leven, werken en geestelijk gebed, die niet van 
de lippen op een bepaalde plaats wordt 
gesproken, en die ook geen cultische 
handelingen of beelden nodig heeft om 
geïnspireerd te worden. (72, 21) 
154 terwijl de mensen in Mij een verre, 
ongenaakbare God wilden herkennen, heb Ik 
Mij ertoe verbonden om hen te bewijzen dat 
Ik dichter bij hen ben dan de wimpers in hun 
ogen. 
155 Zij bidden mechanisch, en als zij niet 
onmiddellijk het besef zien van alles wat zij 
dringend hebben gevraagd, roepen zij 
ontmoedigd: "God heeft ons niet verhoord". 
156 Als ze zouden begrijpen om te bidden, als 
ze hart en geest zouden verenigen met hun 
geest, zouden ze in hun geest de Goddelijke 
Stem van de Heer kunnen horen en voelen dat 
zijn aanwezigheid heel dicht bij hen is. Maar 
hoe zullen ze Mijn aanwezigheid voelen als ze 
Mij vragen door middel van geëxternaliseerde 
sektes? Hoe moeten ze bereiken dat hun 
geest gevoelig wordt als ze zelfs hun Heer 
aanbidden in beelden die door hun handen 
zijn gemaakt? 
157 Ik wil dat jullie begrijpen dat Ik heel dicht 
bij jullie ben, dat jullie je gemakkelijk met Mij 
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kunnen verbinden, Mij kunnen voelen en mijn 
ingevingen kunnen ontvangen. (162, 17 - 20) 
158 beoefen de stilte die de geest helpt om 
zijn God te kunnen vinden Deze stilte is als 
een bron van kennis, en allen die er 
binnenkomen zijn gevuld met de helderheid 
van mijn wijsheid. Stilte is als een plek die 
ingesloten is door onverwoestbare muren, 
waartoe alleen de geest toegang heeft. De 
mens draagt voortdurend de kennis van de 
geheime plek in zich waar hij zich met God kan 
verbinden. 
159 De plaats waar je bent is niet belangrijk, 
overal kun je verbonden zijn met je Heer, of je 
nu op de top van een berg of in de diepte van 
een vallei bent, in de rusteloosheid van een 
stad, in de rust van het huis of in het midden 
van een gevecht. Wanneer jullie Mij zoeken in 
jullie heiligdom in de diepe stilte van jullie 
verheffing, zullen de poorten van de 
universele en onzichtbare tempel onmiddellijk 
opengaan, zodat jullie je werkelijk kunnen 
voelen in het huis van jullie Vader, dat in elke 
geest aanwezig is. 
160 als de pijn van de beproevingen je 
onderdrukt en het lijden van het leven je 
gevoelens vernietigt, als je een warm 
verlangen voelt om een beetje rust te 
verkrijgen, je terugtrekt in je slaapkamer of de 
stilte, de eenzaamheid van de velden opzoekt; 
daar verheft je geest, geleid door het 
geweten, en zakt weg. Stilte is het koninkrijk 
van de geest, een koninkrijk dat onzichtbaar is 
voor de fysieke ogen. 
161 Op het moment dat men de geestelijke 
verrukking binnengaat, bereikt men dat de 
hogere zintuigen ontwaken, de intuïtie zich 
aandient, de inspiratie oplicht, de toekomst 
kan worden voorzien en het geestelijk leven 
duidelijk het verre herkent en mogelijk maakt 
wat voorheen onbereikbaar leek. 
162 Als jullie de stilte van dit heiligdom, deze 
schatkist, willen binnengaan, moeten jullie zelf 
de weg bereiden, want alleen met ware 
zuiverheid zullen jullie erin kunnen komen. 
(22, 36 - 40) 
163 Het is noodzakelijk dat mijn profeten 
weer opstaan om de mensheid te vermanen. 
Want terwijl er volkeren zijn die zichzelf 
vernietigen, verblind door ambitie en geweld, 
zijn degenen die mijn licht hebben ontvangen 
en onpartijdig zijn in het beoordelen van de 

mensheid, bang om hun taak op zich te nemen 
en het Goede Nieuws te verspreiden. 
164 Als het volk begreep dat het met de geest 
moest bidden, zou het mijn stem horen en 
mijn inspiratie ontvangen. Maar elke keer als 
ze bidden, is er een sluier over hun spirituele 
ogen die het licht van mijn aanwezigheid voor 
hen verbergt. Ik moet naar de mensen toe 
komen op de momenten dat hun lichaam in 
rust is om hun geest te wekken, te roepen en 
te spreken. Het is Christus die, als een dief in 
de diepe nacht, je hart doordringt om er zijn 
zaad van liefde in te zaaien. (67, 29) 
165 leren bidden en tegelijkertijd mediteren 
zodat in ieder van jullie de kennis en het 
begrip aan het licht komen (333, 7) 
166 Spiritualiteit is vrijheid Daarom zien zij die 
Mij nu horen en die de betekenis van deze 
bevrijdende leer hebben begrepen, hoe een 
breed dal voor hen opent, waarin zij zullen 
vechten en getuigen dat de tijd is gekomen 
waarin God, de almachtige Schepper, de 
dialoog tussen Hem en de mens is gaan 
voeren. (239, 8) 
167 De leer van Christus was geestelijk, maar 
de mens heeft haar omgeven met riten en 
vormen om haar in het bereik van 
geestenwezens van lage verheffing te 
brengen. 
168 U bent de tijd van de geest van de grote 
openbaringen ingegaan, waarin uit elke sekte 
de materialisatie, het bedrog en de 
onvolkomenheid zullen verdwijnen, waarin 
ieder mens door zijn geest, zijn God, die alle 
geest is, zal kennen. Zo ontdekt hij de vorm 
van een perfecte dialoog. (195, 77 - 78) 
169 Als mensen eenmaal hebben geleerd om 
met mijn geest te dialogeren, hoeven ze geen 
boeken meer op te zoeken of vragen te 
stellen. 
170 Vandaag de dag vragen ze nog steeds aan 
degenen van wie ze geloven dat ze meer 
weten, of ze zijn op zoek naar geschriften en 
boeken - in het verlangen om de waarheid te 
vinden. (118, 37) 
171 Als je zou leren om dagelijks te mediteren 
voor een korte tijd en als je meditatie 
betrekking zou hebben op het spirituele leven, 
zou je oneindig veel verklaringen ontdekken 
en openbaringen ontvangen die je op geen 
enkele andere manier zou kunnen verkrijgen. 



102 
 

172 Uw geest heeft al genoeg licht om mij te 
ondervragen en mijn antwoord te ontvangen. 
De geest van de mens heeft al een groot 
ontwikkelingsniveau bereikt. Observeer uw 
medemensen vanuit nederige 
omstandigheden, die u ondanks hun gebrek 
aan kennis verrassen met hun diepgaande 
observaties en met de duidelijke manier 
waarop ze zichzelf uitleggen wat voor vele 
anderen onverklaarbaar is. Tekenen ze dit uit 
boeken of scholen? Nee. Maar uit intuïtie of 
noodzaak hebben ze de gave van meditatie 
ontdekt, die deel uitmaakt van het spirituele 
gebed. In hun afzondering, afgeschermd van 
invloeden en vooroordelen, hebben ze de 
manier ontdekt om zich te verbinden met het 
Eeuwige, het spirituele, het Ware; en 
sommigen meer, sommigen minder, allen die 
hebben gemediteerd over de ware essentie 
van het leven hebben spiritueel licht in hun 
geest ontvangen. (340, 43 - 44) 
173 jullie vragen Mij wat voor gebed is, en Ik 
beantwoord jullie Om je geest vrij te laten 
opstijgen naar de Vader; om je over te geven 
aan die daad met volledig vertrouwen en 
geloof; om in hart en nieren de indrukken te 
ontvangen die de geest heeft ontvangen; om 
de wil van de Vader te bevestigen met ware 
nederigheid. Degenen die op deze manier 
bidden, genieten van mijn aanwezigheid op 
elk moment van hun leven en voelen zich 
nooit behoeftig. (286,11) 
174 in het zuiverste van zijn wezen, in de 
geest, in deze tijd zal ik mijn wet opschrijven, 
ik zal mijn stem laten horen, ik zal mijn tempel 
bouwen; want wat niet in de mens is, wat niet 
in zijn geest is, is alsof het niet bestaat. 
175 Of er nu enorme materiële kerken ter ere 
van mij worden opgericht, of er 
feestelijkheden en ceremonies aan Mij 
worden aangeboden in al hun pracht en praal 
- dit offer zal Mij niet bereiken omdat het niet 
geestelijk is. Elke uiterlijke verering draagt 
altijd ijdelheid en vertoon met zich mee, maar 
het geheime aanbod - datgene wat de wereld 
niet ziet en wat jullie Mij van geest tot geest 
aanbieden - bereikt Mij vanwege zijn 
bescheidenheid, zijn oprechtheid, zijn 
waarheidsgetrouwheid, in één woord: omdat 
het van de geest is. 
176 Herinnert u zich die gelijkenis van Mij die 
u in het "Tweede Tijdperk" werd gegeven en 

die bekend staat als de gelijkenis van de 
farizeeër en publicist, en u zult zien dat mijn 
leer te allen tijde hetzelfde was. (280, 68) 
177 Weet je dat sommigen geliefd zijn zonder 
het te verdienen? Zo hou ik van je. Geef me je 
kruis, geef me je beproevingen, geef me je 
mislukte hoop, geef me de zware last die je 
draagt... Ik zal alle pijn wel verwerken. Voel je 
vrij van je last, zodat je gelukkig kunt zijn; ga 
het Heiligdom van Mijn Liefde binnen en zwijg 
voor het altaar van het universum, zodat je 
geest met de Vader kan communiceren in de 
mooiste taal: die van de Liefde. (228,73) 
 

Hoofdstuk 18 - Werken van 
barmhartigheid en centraal belang 
van de liefde  
 
De zegen met terugwerkende kracht van 
goede werken 
1 Observeer alle soorten van menselijke 
ellende, van pijn, van nood, en laat je hart 
meer en meer medeleven krijgen bij het zien 
van de pijn die je overal om je heen hebt. 
2 Als je in het binnenste van je wezen een 
grootmoedige en nobele drang voelt om goed 
te doen, laat dan deze impuls het overnemen 
en zich manifesteren. Het is de geest die zijn 
boodschap overbrengt omdat hij zijn lichaam 
(ziel) bereidwillig en klaar heeft gevonden. 
(334, 3 - 4) 
3 Wees voorzichtig dat liefdevolle activiteit op 
de eerste plaats komt onder je aspiraties, en 
heb nooit spijt dat je liefdadig bent geweest; 
want door deze deugd zul je de grootste 
voldoening en het grootste geluk van je 
bestaan hebben, en tegelijkertijd zal je alle 
wijsheid, kracht en verheffing bereiken waar 
elke nobele geest naar verlangt. 
4 Door barmhartigheid jegens je medemensen 
zul je je geest zuiveren en zo zul je oude 
schulden betalen. U zult uw menselijk leven 
veredelen en uw geestelijk leven vergroten. 
5 Als je dan eenmaal de poort bereikt, waar 
jullie allemaal eens zullen kloppen, zal je geluk 
heel groot zijn omdat je de roep van welkom 
zult horen die de geestelijke wereld je zal 
aanbieden, die je zal zegenen en je zal 
oproepen tot het werk van vernieuwing en 
vergeestelijking. (308,55 - 56) 
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6 Ik zeg u: Gezegend zijn degenen van mijn 
werkers die in staat zijn om in hun hart het 
lijden te voelen van degenen die hun vrijheid 
of gezondheid hebben verloren, en die hen 
bezoeken en troosten Want op een dag zullen 
ze elkaar weer ontmoeten - of het nu in dit 
leven is of in een ander - en je weet niet of ze 
dan niet meer gezondheid, meer vrijheid en 
meer licht zullen hebben dan degenen die hen 
de boodschap van liefde hebben gebracht in 
een gevangenis of een ziekenhuis. Dan zullen 
ze hun dankbaarheid tonen en hun hand 
uitsteken naar degene die hen op een ander 
moment de hand heeft gegeven. 
7 dat moment waarop je Mijn Woord dicht bij 
hun hart bracht - dat moment waarop je je 
hand over hun voorhoofd streelde en hen aan 
Mij deed denken en voelen, zal nooit uit hun 
gedachten worden gewist, net zoals in hun 
gedachten je gezicht en je broederlijke stem 
zal worden vergeten, en daarom zullen ze je 
herkennen waar je ook bent. (149, 54 - 55) 
8 Zoals de wind en de zon u strelen, zo zult gij, 
mijn volk, uw naaste strelen. Dit is het 
moment waarop de behoeftigen en de 
gedupeerden in overvloed aanwezig zijn. 
Begrijp dat hij die je om een gunst vraagt je de 
genade verleent om nuttig te zijn voor 
anderen en om te werken voor je redding. Hij 
geeft je de kans om barmhartig te zijn en 
daardoor te worden zoals je Vader. Want de 
mens is geboren om het zaad van goedheid te 
zaaien in de hele wereld. Begrijp dan, dat 
degene die je vraagt je een gunst doet. (27, 
62) 
 
Echte en valse liefdadigheid 
9 O discipelen, uw hoogste taak zal het werk 
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 momenten zijn 
waarop je liefdevolle activiteit gezien zal 
worden door je medemensen om hen te leren 
om deel te nemen. 
10 Maak je geen zorgen over de lonen. Ik ben 
de Vader die de werken van zijn kinderen met 
gerechtigheid beloont, zonder een enkele te 
vergeten. 
11 Ik heb je gezegd dat als je een glas water 
met ware liefde geeft, het niet onbeloond zal 
blijven. 

12 gezegend zijn zij die tot Mij zeggen, 
wanneer zij tot Mij komen: "Heer, als beloning 
voor mijn werken verwacht Ik niets; voor mij is 
het genoeg om een kind te zijn en te weten 
dat Ik Uw kind ben, en al is mijn geest gevuld 
met geluk (4, 78 - 81) 
13 Maak geen egoïstische verlangens door 
alleen te denken aan je vergeestelijking en je 
beloning; want je teleurstelling zal zeer pijnlijk 
zijn als je geestelijk verenigd bent, want je zult 
ontdekken dat je niet echt een beloning hebt 
verdiend. 
14 zodat u beter begrijpt wat ik u ga vertellen, 
geef ik u het volgende voorbeeld: er zijn en 
zijn altijd mannen en vrouwen geweest die het 
op zich namen om liefdadigheidswerk te doen 
onder hun medemensen, en toch konden ze 
mij, toen ze naar mij toe kwamen, geen enkele 
verdienste tonen voor hun geestelijk geluk. 
Wat was de reden hiervoor? Kun je je 
voorstellen dat ze het slachtoffer waren van 
een onrechtvaardigheid van hun vader? Het 
antwoord is simpel, discipelen: ze konden 
geen goed voor zichzelf oogsten omdat hun 
werken niet oprecht waren. Want als ze hun 
hand uitstrekten om te geven, deden ze dat 
nooit uit een waarachtig gevoel van 
barmhartigheid jegens hem die lijdt, maar 
door aan zichzelf te denken, aan hun redding, 
aan hun beloning. Sommigen werden 
gemotiveerd door eigenbelang, anderen door 
ijdelheid, en dit is geen echte genade, want 
het werd niet gevoeld of onbaatzuchtig. Ik zeg 
u dat hij die geen oprechtheid en liefde in zich 
heeft, de waarheid niet zaait en geen beloning 
verdient. 
15 Schijnbare liefdadigheid kan je op aarde 
enkele bevredigingen geven die voortkomen 
uit de bewondering die je opwekt en de 
vleierij die je ontvangt; maar het schijnbare 
komt niet in mijn koninkrijk binnen, daar reikt 
alleen het ware. Daar gaan jullie allemaal heen 
zonder ook maar de minste smet of 
oneerlijkheid te kunnen verbergen. Want 
voordat je voor God kunt verschijnen, zul je de 
galamantels, kronen, insignes, titels en alles 
wat de wereld toebehoort, terzijde hebben 
gelegd om voor de hoogste rechter te 
verschijnen als eenvoudige geesteswezens, 
die voor de Schepper verantwoording 
afleggen over de hun toevertrouwde taak. (75, 
22 - 24) 
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16 Wie uit liefde nuttig wil zijn voor zijn 
naaste, wijdt zich aan het goede op een van 
de vele manieren die het leven biedt. Hij weet 
dat hij een mens is die klaar moet zijn om door 
de Goddelijke Wil te worden gebruikt voor 
zeer hoge doeleinden. Ik wil dat u, o 
discipelen, kennis opdoet, zodat u hen die de 
weg naar de hemelvaart zijn kwijtgeraakt, van 
hun fouten kunt bevrijden. 
17 Ware liefde - dat wat verder gaat dan de 
menselijke gevoelens van het hart is de vrucht 
van de wijsheid. zie hoe ik in mijn woorden 
wijsheid zaai in je verbeelding en daarna 
wacht ik op de vrucht van je liefde... 
18 Er zijn vele manieren om goed te doen, 
vele manieren om te troosten en te dienen 
Het zijn allemaal uitingen van liefde, die één is 
- liefde, die wijsheid van de geest is. 
19 Sommigen lopen misschien in de weg van 
de wetenschap, sommigen in de weg van de 
geest, sommigen op gevoel, maar de totaliteit 
van alles zal resulteren in geestelijke 
harmonie. (282, 23 - 26) 
 
Spirituele en materiële liefdesactiviteit 
20 Als u materieel arm bent en daarom uw 
buurman niet kunt helpen, wees dan niet 
bedroefd. bidden en ik zal licht laten schijnen 
waar niets en vrede te verwachten is. 
21 Ware liefdadigheid, waaruit mededogen 
geboren wordt, is het beste geschenk dat je 
aan mensen in nood kunt geven. als je geen 
liefde voelt voor je buurman als je een muntje, 
een brood of een glas water geeft - voorwaar, 
ik zeg je, dan heb je niets gegeven, het zou 
beter voor je zijn om geen afstand te doen van 
wat je geeft 
22 Wanneer zult gij, o mensen, de kracht van 
de liefde kennen? Tot op de dag van vandaag 
heb je nog nooit gebruik gemaakt van die 
kracht die de oorsprong van het leven is. (306, 
32 - 33) 
23 Zie geen vijanden, maar broeders in allen 
die om je heen zijn. Eis straf voor niemand; 
wees mild dat je een voorbeeld van vergeving 
mag geven en dat er geen wroeging in je geest 
mag ontstaan. Sluit je lippen en laat me je 
zaak beoordelen. 
24 Genees de zieken, geef het verstand terug 
aan de verwarde. Verdrijf de geesten die de 
geest vertroebelen, en zorg ervoor dat ze 

allebei het licht terugkrijgen dat ze hebben 
verloren. (33, 58 - 59) 
25 discipelen: Dat principe dat ik je in het 
"Tweede Tijdperk" heb geleerd: elkaar 
liefhebben is van toepassing op alle 
handelingen van je leven. 
26 Sommige mensen zeggen tegen mij: 
"Meester, hoe kan ik mijn buren liefhebben 
als ik een onbeduidend wezen ben wiens 
leven gevuld is met lichamelijke arbeid? 
27 Tegen deze mijn kinderen zeg ik: zelfs in dit 
fysieke werk, dat van geen belang lijkt te zijn, 
kun je je naaste liefhebben als je je werk doet 
met het verlangen om je medemensen te 
dienen. 
28 Stel je voor hoe mooi je leven zou zijn als 
iedere man zou werken met de gedachte goed 
te doen en zijn kleine inspanning te verenigen 
met die van anderen. Voorwaar, ik zeg je, dan 
zou er geen ellende meer zijn... Maar de 
waarheid is dat iedereen voor zichzelf werkt, 
aan zichzelf denkt en hoogstens aan zichzelf. 
29 Gij allen moet weten, dat geen mens 
genoeg kan zijn voor zichzelf, en dat hij 
anderen nodig heeft. Jullie moeten allemaal 
weten dat jullie diep gebonden zijn aan een 
universele missie, die jullie samen moeten 
uitvoeren - maar niet verenigd door aardse 
verplichtingen, maar door houding, door 
inspiratie en idealen, in één woord: door 
liefde voor elkaar. Het fruit zal dan voor het 
welzijn van iedereen zijn. (334, 35 - 37) 
30 Ik zeg u discipelen in mijn liefdeswet, dat 
als u geen volmaakte werken kunt doen zoals 
ik in Jezus heb gedaan, doe dan tenminste 
moeite in uw leven om bij hen in de buurt te 
komen. Het is voor mij voldoende om een 
beetje goede wil te zien om Mij te evenaren 
en een beetje liefde voor jullie naaste en Ik zal 
bij jullie zijn en Mijn genade en Mijn kracht op 
jullie manier openbaren. 
31 Je zult nooit alleen zijn in het gevecht. 
omdat ik je niet alleen laat als je gebukt gaat 
onder de last van je zonden - denk je dat ik je 
verlaat als je onder het gewicht van het kruis 
van deze Missie van Liefde gaat? (103, 28 - 29) 
 
De uitgebreide betekenis van liefde 
32 Te allen tijde heeft mijn leer u duidelijk 
gemaakt, dat hun meest wezen de liefde is. 
33 Liefde is de essentie van God. Uit deze 
kracht putten alle wezens om te leven; daaruit 
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ontstond het leven en de hele schepping. De 
liefde is de bron en het doel in het lot van alles 
wat door de Vader is geschapen. 
34 In het aangezicht van die kracht die 
beweegt, verlicht en aan alles leven geeft, 
verdwijnt de dood, gaat de zonde weg, gaan 
de hartstochten weg, worden de 
onzuiverheden weggespoeld, en wordt alles 
wat onvolmaakt is, volmaakt gemaakt. (295, 
32) 
35 Ik heb je mijn wezen en de reden voor het 
jouwe duidelijk gemaakt... Ik heb u 
geopenbaard dat het vuur dat leven geeft en 
alles bezielt, liefde is. Het is de oorsprong 
waaruit alle vormen van leven zijn 
voortgekomen. 
36 Zie: je bent geboren uit liefde, je bestaat 
uit liefde, je vindt vergeving uit liefde, en je 
zult in de eeuwigheid uit liefde zijn. (135, 19 - 
20) 
37 De liefde is de oorsprong en de reden van 
je bestaan, o mensen. Hoe kon je leven zonder 
deze gave? geloof me, er zijn velen die de 
dood in zich dragen en anderen die ziek zijn 
omdat ze niemand liefhebben... De genezende 
balsem die velen heeft gered is liefde 
geweest, en de Goddelijke gave die het ware 
leven, dat verlost en verheft, is ook liefde. 
(166, 41) 
38 Liefde! Wie niet liefheeft, draagt een diepe 
droefheid in zich: niet te bezitten, niet de 
mooiste en hoogste dingen in het leven te 
voelen. 
39 dit is wat Christus je geleerd heeft met zijn 
leven en met zijn dood en wat Hij je heeft 
nagelaten in zijn Goddelijke Woorden, 
samengevat in de zin: "Heb elkaar lief met die 
liefde die ik je heb gegeven". 
40 de dag zal komen dat zij die niet bemind 
hebben, zich zullen bevrijden van hun 
bitterheid en vooroordelen, bij Mij zullen 
komen en rusten, waar zij zullen terugkeren 
tot het leven met het horen van Mijn 
liefdevolle Woord van oneindige tederheid. 
41 voorwaar, ik zeg u, in de liefde ligt mijn 
kracht, mijn wijsheid en mijn waarheid het is 
als een onmetelijke ladder van treden, die zich 
in verschillende vormen manifesteert van de 
lagere mensen tot de hoogste geesten die de 
volmaaktheid hebben bereikt. 
42 Liefde, al staat het je in de weg, maar liefde 
altijd. Haat niet, want haat laat een dodelijk 

spoor achter, terwijl men zich uit liefde 
vergeeft en elke wrok wordt gedoofd. (224,34 
- 36) 
43 Ik zeg het je: Wie zijn liefde niet in de 
hoogste vorm en met absolute oprechtheid 
onthult, houdt niet van. Hij zal geen echte 
kennis hebben en weinig bezitten. Maar wie 
met al zijn geest en alle krachten die hem 
gegeven zijn liefheeft, zal het licht van de 
wijsheid in zich dragen en zal voelen dat hij in 
werkelijkheid de eigenaar is van alles wat hem 
omringt, want wat de Vader bezit is ook het 
eigendom van zijn kinderen. (168, 11) 
44 De liefde zal je de wijsheid geven om de 
waarheid te begrijpen die anderen tevergeefs 
zoeken op de hobbelige wegen van de 
wetenschap. 
45 Laat de Meester je leiden in alle daden, 
woorden en gedachten. Bereid je voor op zijn 
vriendelijke en liefdevolle voorbeeld, dan zul 
je de Goddelijke Liefde onthullen. Op deze 
manier zul je je dicht bij God voelen omdat je 
in harmonie met Hem bent. 
46 Als je liefde hebt, zul je in staat zijn om 
zachtaardig te zijn, zoals Jezus dat was. (21, 10 
- 12) 
47 Wie liefheeft, begrijpt, wie leert, heeft wil, 
wie wil heeft, kan veel dingen doen. Ik zeg u, 
wie niet met alle kracht van zijn geest 
liefheeft, zal noch geestelijke verheffing, noch 
wijsheid hebben, noch grote werken doen. 
(24, 41) 
48 Laat je hart niet verbeeld worden, want het 
symboliseert het vuur van de eeuwigheid van 
hem van wie alle dingen zijn voortgekomen, 
en waar alle dingen zijn opgewekt. 
49 De geest gebruikt het hart om door middel 
van het lichaam lief te hebben. Als je alleen 
door de wet van de materie liefhebt, zal je 
liefde van voorbijgaande aard zijn omdat ze 
beperkt is. Maar als je geestelijk liefhebt, is 
dat gevoel als dat van de Vader, die eeuwig, 
volmaakt en onveranderlijk is. 
50 Alle leven en alle geschapen dingen zijn 
gerelateerd aan de Geest, omdat hij het 
eeuwige leven heeft. Beperkt u zich niet, 
houdt van Mij en houdt van uzelf, want u bezit 
die God-vonk van "zijn" die geen grenzen kent 
in het liefhebben, dat is God zelf. (180, 24 - 
26) 
51 klimmen op het pad dat je naar de top van 
de berg leidt, en met elke stap die je neemt 
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zul je mijn leer beter begrijpen en steeds 
volmaakter worden in de interpretatie van de 
Goddelijke Boodschap 
52 Wat is de taal van de geest? het is liefde. 
Liefde is de universele taal van alle geesten. 
Zie je niet dat menselijke liefde ook spreekt? 
Vaak heeft het geen woorden nodig, het 
spreekt beter door daden, door gedachten. Als 
de menselijke liefde zich al op deze manier 
uitdrukt, hoe zal de taal ervan dan pas zijn als 
jullie je in mijn wetten vervolmaken? (316, 59 
- 60) 
53 als je denkt aan het feit dat ik wijsheid ben 
- die wijsheid komt voort uit liefde als je mij 
als rechter erkent - dat de jurisdictie 
gebaseerd is op liefde... als je me als machtig 
beschouwt - mijn kracht is gebaseerd op 
liefde... Als je weet dat ik eeuwig ben - mijn 
eeuwigheid komt voort uit liefde, want dit is 
het leven en het leven maakt de geest 
onsterfelijk. 
54 Liefde is licht, is leven en kennis. en dit 
zaad dat ik jullie sinds het begin der tijden heb 
gegeven - het enige dat ik als een perfecte 
boer heb gezaaid op de velden die jullie 
harten zijn (222. 23) 
 
De hoge kracht van de liefde 
55 O mannen en vrouwen van de wereld, jullie 
die in jullie wetenschappen het enige vergeten 
zijn wat jullie wijs en gelukkig kan maken: 
jullie zijn de liefde vergeten die alle dingen 
inspireert - de liefde die alle dingen kan doen 
en alle dingen kan veranderen! Je leeft 
temidden van pijn en duisternis, want door de 
liefde die ik je leer niet te beoefenen, 
veroorzaak je je lichamelijk of geestelijk lijden. 
56 Om mijn boodschappen te ontdekken en te 
begrijpen, moet je eerst vriendelijk en 
zachtmoedig zijn vanuit je hart - deugden die 
in elke geest aanwezig zijn vanaf het moment 
van de schepping; maar om het ware, hoge 
gevoel van liefde te voelen, moet je spiritueel 
zijn door je goede gevoelens te cultiveren; 
maar je hebt alles in het leven gewild behalve 
spirituele liefde (16,31 - 32) 
57 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. Ze gaven je 
een voorbeeld van kracht, liefde en 

nederigheid toen ze hun leven van aberraties 
en zonden inruilden voor een bestaan gewijd 
aan goedheid, opoffering en actieve 
liefdadigheid. 
58 Van kindsbeen tot ouderdom heb je 
duidelijke voorbeelden van alles wat met 
liefde kan worden bereikt en van het lijden dat 
wordt veroorzaakt door het gebrek aan 
liefdadigheid; maar je hebt niet kunnen leren 
van de leerstellingen en voorbeelden die het 
dagelijks leven je geeft. 
59 Heb je ooit geobserveerd hoe zelfs de 
roofdieren zachtjes reageren op een oproep 
tot liefde? Op dezelfde manier kunnen de 
elementen, de krachten van de natuur, 
reageren - alles wat bestaat in de materiële en 
spirituele wereld. 
60 dit is waarom ik je vertel om alles te 
zegenen met liefde, in de naam van de Vader 
en Schepper van het universum 
61 Zegening betekent verzadiging. Zegen is 
het goede te voelen, het te zeggen en door te 
geven. Zegening is om alles wat je omringt te 
doordrenken met gedachten van liefde. (14, 
56 – 60) 
62 voorwaar, ik zeg je, liefde is de 
onveranderlijke kracht die het universum 
beweegt... Liefde is de oorsprong en de 
betekenis van het leven. 
63 Ik begin nu een tijd van geestelijke 
opstanding voor iedereen - een tijd waarin ik 
dat gezegende zaad van liefde zal doen 
bloeien dat ik vanaf het hoogtepunt van een 
kruis over de wereld heb uitgestort, en waarin 
ik u aankondig dat als de mensen elkaar 
liefhebben zoals ik u heb geleerd, de "dood" 
zou worden geëlimineerd en in plaats daarvan 
het leven over de mensen zou heersen en zich 
in al hun werken zou openbaren. (282,13-14) 
 

V. Openbaring Vormen van God  
 

Hoofdstuk 19 - De Drie-eenheid van 
God  
 
De eenheid van God met Christus en de 
Heilige Geest 
1 Het licht van mijn woord zal de mensen in 
deze derde keer verenigen. Mijn waarheid zal 
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in elke geest oplichten en zo de verschillen in 
geloofsovertuiging en sektes doen verdwijnen. 
2 Terwijl vandaag de dag sommigen Mij in 
Jehova liefhebben en Christus verloochenen, 
houden anderen Mij in Christus lief en kennen 
Jehova niet; terwijl sommigen mijn bestaan als 
de Heilige Geest erkennen, maken anderen 
ruzie en verdelen zich vanwege mijn Drie-
eenheid. 
3 En nu vraag ik deze mensheid en degenen 
die hen geestelijk begeleiden: Waarom nemen 
jullie afstand van elkaar als jullie allemaal de 
ware God belijden? Als je van me houdt in 
Jehova, ben je in de waarheid. Als jullie Mij 
liefhebben door Christus, dan is Hij de weg, de 
waarheid en het leven. Als jullie Mij 
liefhebben als de Heilige Geest, naderen jullie 
het licht. 
4 Je hebt maar één God, maar één Vader. Er 
bestaan geen drie Goddelijke Personen in 
God, maar slechts één Goddelijke Geest, die 
zich in drie verschillende ontwikkelingsfasen 
aan de mensheid heeft geopenbaard. Bij het 
doordringen in deze diepte, geloofde deze in 
haar kindertijd drie Personen te zien waar 
slechts één Goddelijke Geest bestaat. Dus als 
je de naam Jehova hoort, denk dan aan God 
als Vader en Rechter. Wanneer u aan Christus 
denkt, erken dan in Hem God als Meester, als 
Liefde; en wanneer u de oorsprong van de 
Heilige Geest probeert te doorgronden, weet 
dan dat Hij niemand anders is dan God 
wanneer Hij Zijn onmetelijke wijsheid aan de 
meer gevorderde leerlingen openbaart. 
5 Als ik de mensheid van de 'First Times' 
geestelijk zo ontwikkeld had gevonden als nu, 
dan zou ik mijzelf aan haar geopenbaard 
hebben als Vader, als Meester en als Heilige 
Geest; dan zouden de mensen niet drie 
godheden hebben gezien waar er maar één is 
Maar ze zouden niet in staat zijn geweest om 
mijn leer correct te interpreteren en zouden 
verward zijn geweest en weggehouden zijn 
van mijn manier om door te gaan met het 
creëren van toegankelijke en kleine goden 
volgens hun ideeën. 
6 Zodra de mensen deze waarheid zien en 
aanvaarden, zullen ze er spijt van hebben dat 
ze elkaar verkeerd hebben ingeschat vanwege 
een fout die ze met een beetje liefde zouden 
hebben vermeden. 

7 Als Christus liefde is, kun je dan geloven dat 
Hij onafhankelijk is van Jehova als ik liefde 
ben? 
8 Als de Heilige Geest Wijsheid is, gelooft u 
dan dat deze Geest onafhankelijk van Christus 
bestaat, als ik Wijsheid ben? denkt u dat het 
"Woord" en de Heilige Geest twee 
verschillende dingen zijn? 
9 Het is genoeg om maar een klein beetje te 
weten van het woord dat Jezus de mensheid 
leerde om te begrijpen dat er maar één God 
bestond en eeuwig één zal zijn. Daarom zei Ik 
door hem: "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 
terug zou komen naar de mensen, zei hij niet 
alleen: "Ik zal terugkomen", maar hij beloofde 
ook de Heilige Geest, de Geest van de 
Trooster, de Geest van de Waarheid te sturen. 
10 Waarom zou Christus gescheiden van de 
Heilige Geest komen? Zou Hij niet de 
waarheid, het licht en de troost in zijn Geest 
kunnen brengen? (1, 66 - 70, 73 - 76) 
11 Ik ben jullie Meester, maar zie Mij niet 
gescheiden van de Vader, want Ik ben de 
Vader. 
12 Er is geen verschil tussen de Zoon en de 
Heilige Geest, want de Heilige Geest en de 
Zoon zijn één Geest, en dat ben ik. 
13 Zie in mijn openbaringen door alle tijden 
heen één God, die je door vele en 
verschillende lessen heeft geleerd: één boek 
met vele bladzijden. (256, 4) 
 
De drie openbaringen van God  
14 Nu weet u de reden waarom de Vader zich 
in fasen heeft geopenbaard, en u begrijpt ook 
de dwaling van de mensen met betrekking tot 
het begrip van de Drie-eenheid. 
15 probeer me niet langer fysieke vorm te 
geven in je verbeelding, want geen enkele 
vorm bestaat in mijn geest, net zo min als 
intelligentie, liefde of wijsheid vorm hebben. 
16 Ik zeg jullie dit omdat velen zich Mij in de 
vorm van een oude man voorstellen als ze aan 
de Vader denken; maar Ik ben geen oude 
man, want Ik heb geen tijd meer, mijn geest 
heeft geen leeftijd. 
17 Als je aan Christus denkt, vorm je in je 
geest meteen het fysieke beeld van Jezus. 
maar ik zeg u dat Christus, de Goddelijke 
Liefde geboren in het vlees, mijn 
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vleesgeworden Woord, toen Hij het fysieke 
omhulsel verliet, versmolten is met mijn Geest 
waaruit Hij was voortgekomen. 
18 Maar als je over de Heilige Geest spreekt, 
gebruik je het symbool van de duif in een 
poging om een soort van beeld van hem te 
maken. maar ik zeg u dat de tijd van de 
symbolen voorbij is en dat u daarom, wanneer 
u zich onder invloed van de Heilige Geest 
voelt, deze ontvangt als inspiratie, als licht in 
uw geest, als helderheid die onzekerheden, 
mysteries en duisternis oplost. (39, 42, 44 – 
47) 
19 Van leeftijd tot leeftijd hebben mannen 
een steeds duidelijker beeld van Mij. Zij die 
Mij door Christus hebben leren kennen, 
hebben een idee dat dichter bij de waarheid 
staat dan zij die Mij alleen door de wetten van 
Mozes kennen. Dat God, die de menigte 
volgde en gehoorzaamde uit angst voor Zijn 
gerechtigheid, werd later gezocht als Vader en 
Meester toen het zaad van Christus' liefde in 
hun harten ontkiemde. (112, 3) 
20 Ik ben boven de tijd, boven alles 
geschapen; Mijn Goddelijke Geest is niet 
onderhevig aan evolutie Ik ben eeuwig en 
volmaakt - niet zoals jullie, die heel goed een 
begin hebben, die zeker onderworpen zijn aan 
ontwikkelingswetten en zich ook boven jullie 
tijdgevoel verheven voelen. 
21 Zeg dus niet dat de Vader slechts tot de 
ene leeftijd behoort, Christus tot de andere en 
de Heilige Geest tot de andere. Want de Vader 
is eeuwig en behoort tot geen enkele leeftijd, 
maar de tijden zijn van Hem, en Christus, toen 
Hij als mens verdween, is God zelf, net als de 
Heilige Geest, die niemand anders is dan uw 
Vader Zelf, die onder u zijn hoogste vorm van 
openbaring voorbereidt, dat wil zeggen, 
zonder de hulp van een aardse bemiddelaar. 
(66, 43) 
22 Ik heb u uitgelegd dat wat u Vader noemt 
de absolute kracht van God is, de Universele 
Schepper, de enige Ongeschapene; dat Hij die 
u 'Zoon' noemt Christus is, dat wil zeggen de 
openbaring van de volmaakte liefde van de 
Vader voor zijn schepselen, en dat wat u 
'Heilige Geest' noemt de wijsheid is die God u 
als licht stuurt in deze tijd waarin uw geest in 
staat is om mijn openbaringen beter te 
begrijpen. 

23 Dat licht van de Heilige Geest, die wijsheid 
van God, zal weldra heersen in dit derde 
tijdperk dat u ziet ontstaan, waardoor de 
geesten van een mensheid die behoefte heeft 
aan spiritualiteit, dorst heeft naar waarheid en 
honger heeft naar liefde. 
24 Het is evenzeer waar, mensen, dat één God 
zich aan de mensen heeft geopenbaard, zij het 
in drie verschillende aspecten: als u de liefde 
zoekt in de werken van de Vader in die eerste 
tijd, zult u die vinden; en als u het licht van de 
wijsheid zoekt, zult u die ook ontdekken, zoals 
u niet alleen de liefde, maar ook de kracht en 
de wijsheid in de werken en de woorden van 
Christus zult tegenkomen. Wat zou dan 
vreemd zijn als je in de werken van de Heilige 
Geest op dit moment zowel de kracht, de wet 
en de macht, als de liefde, de tederheid en de 
genezende balsem zou ontdekken? (293, 20 - 
21, 25 - 26) 
25 Wet, liefde, wijsheid - dit zijn de drie 
vormen van openbaring waarin ik mij aan de 
mens heb getoond, zodat hij een vaste 
overtuiging heeft en een volledige kennis van 
zijn schepper op zijn weg naar ontwikkeling. 
Deze drie fasen van openbaring zijn 
verschillend van elkaar, maar ze hebben 
allemaal één en dezelfde oorsprong, en in hun 
totaliteit zijn ze de absolute perfectie. (165, 
56) 
26 in Mij is de Rechter, de Vader en de 
Meester - drie verschillende fasen van 
openbaring in één enkel wezen, drie 
machtscentra en één enkel wezen: Liefde 
(109,40) 
27 Ik ben Jehova, die je te allen tijde van de 
dood heeft verlost. Ik ben de enige God die 
altijd tot u heeft gesproken. Christus is mijn 
"Woord" dat tot u sprak door Jezus. Hij zei je: 
"Wie de Zoon kent, kent de Vader". En de 
Heilige Geest die vandaag tot u spreekt is ook 
Mij, want er is maar één Heilige Geest, maar 
één "Woord" en dat is het mijne. 
28 Luister, mijn discipelen: in het Eerste 
Tijdperk heb ik jullie de Wet gegeven, in het 
Tweede heb ik jullie Liefde geleerd om die 
geboden te interpreteren, en nu stuur ik jullie 
in dit Derde Tijdperk het Licht om door te 
dringen in de geest van alles wat jullie 
geopenbaard is. 
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29 Waarom wil je dan drie godheden 
ontdekken waar slechts één Goddelijke Geest 
bestaat, die de mijne is? 
30 Ik gaf de wet aan de eerste mannen, en 
toch kondigde ik Mozes aan dat ik de Messias 
zou sturen. Christus, in wie ik je mijn "Woord" 
heb gegeven, zei je toen zijn zending al ten 
einde liep: "Ik keer terug naar de Vader van 
wie ik ben gekomen. Hij zei ook: "De Vader en 
ik zijn één." Maar daarna beloofde hij u de 
Geest van de Waarheid te zenden, die volgens 
mijn wil en in overeenstemming met uw 
ontwikkeling het mysterie van mijn 
openbaringen zou verhelderen. 
31 Maar wie kan er licht brengen in mijn 
mysteries en deze mysteries verklaren? wie 
kan de zegels van het Boek van Mijn Wijsheid 
breken, behalve ik? 
32 Voorwaar, Ik zeg u, de Heilige Geest, die u 
momenteel als anders beschouwt dan Jehova 
en Christus, is niets anders dan de Wijsheid 
die Ik aan uw geest bekend maak om u de 
Waarheid te laten begrijpen, zien en voelen. 
(32, 22 - 27) 
33 Verenig in jullie geest en verstand mijn 
openbaringen als God die de wet aan jullie 
verkondigt; mijn openbaringen als Vader die 
jullie mijn oneindige liefde openbaart en mijn 
leer als Meester die jullie mijn wijsheid 
openbaart, dan krijgen jullie uit dit alles een 
essentie, een Goddelijke Intentie: dat jullie tot 
Mij komen op de weg van het geestelijk licht - 
iets dat meer is dan alleen een manifestatie 
aan jullie Ik wil je naar mijn eigen koninkrijk 
leiden waar ik altijd aanwezig ben, voor altijd 
in je. (324, 58) 
34 Het zal niet de eerste keer zijn dat de mens 
moeite heeft om een Goddelijke Openbaring 
te interpreteren of om duidelijkheid te krijgen 
in een zaak die zich aan hun ogen voordoet als 
een mysterie. Al in het "Tweede Tijdperk", na 
mijn prediking in de wereld, bespraken de 
mensen de persoonlijkheid van Jezus en 
wilden ze weten of hij goddelijk was of niet, of 
hij één was met de Vader of een andere 
persoon dan hij. In alle opzichten 
beoordeelden en bestudeerden ze mijn 
onderwijs. 
35 Nu zal ik weer het onderwerp zijn van 
interpretaties, discussies, geschillen en 
onderzoeken. 

36 Het zal worden beproefd of de Geest van 
Christus, toen hij zich bekendmaakte, 
onafhankelijk was van de Geest van de Vader; 
en er zullen anderen zijn die zeggen dat het de 
Heilige Geest was die sprak, en niet de Vader, 
noch de Zoon. 
37 Maar wat jullie "Heilige Geest" noemen is 
het licht van God en wat jullie "Zoon" noemen 
is zijn "Woord". Dus als je dit Woord hier 
hoort, als je gebruik maakt van mijn leer van 
het "Tweede Tijdperk" of als je denkt aan de 
Wet en de openbaringen van het "Eerste 
Tijdperk", wees er dan van bewust dat je in de 
aanwezigheid van de Ene God bent, hoor zijn 
Woord en ontvang het licht van zijn Geest. 
(216, 39 - 42) 
 
God als Scheppersgeest en Vader  
38 Ik ben de essentie van alle geschapen 
dingen. Alles leeft door mijn oneindige kracht. 
Ik ben in elk lichaam en in elke vorm. Ik ben in 
ieder van jullie, maar jullie moeten je 
voorbereiden en jezelf gevoelig maken, zodat 
jullie Mij kunnen voelen en ontdekken. 
39 Ik ben de levensadem voor alle wezens, 
want ik ben het leven Dit is de reden waarom 
Ik jullie heb laten begrijpen dat wanneer Ik 
aanwezig ben in al jullie werken, het niet 
nodig is om Mijn beeld in klei of marmer te 
maken om Mij te aanbidden of om Mij dicht 
bij jullie te voelen. Dit gebrek aan begrip heeft 
alleen maar gediend om de mensheid te 
verleiden tot afgoderij. 
40 door Mijn Woord voelen jullie de harmonie 
die bestaat tussen de Vader en alle geschapen 
dingen, jullie begrijpen dat Ik de Essentie ben 
die alle wezens voedt en dat jullie een deel 
van Mijzelf zijn. (185, 26 - 28) 
41 De Geest van de Vader is onzichtbaar, maar 
Hij manifesteert zich in oneindige vormen. Het 
hele universum is slechts een materiële 
manifestatie van goddelijkheid. Het enige dat 
ontstaat is een weerspiegeling van de 
waarheid. 
42 Ik heb het bestaan van de geesten, die 
kinderen zijn van mijn goddelijkheid, naar 
gelang de plaats waar ze wonen, omgeven 
met een reeks levensvormen waarin ik 
wijsheid, schoonheid, vitaliteit en betekenis 
heb geplaatst, om elk van deze huizen het 
meest zichtbare bewijs van mijn bestaan en 
een idee van mijn kracht te geven. Ik wijs u 
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erop dat de zin van het leven is om lief te 
hebben, om te weten, om de waarheid te 
herkennen. (168, 9 -10) 
43 discipelen, uit mijzelf zijn de drie soorten 
van zijn voortgekomen Het goddelijke, het 
spirituele en het materiële. Als schepper en 
eigenaar van alle geschapen dingen kan ik je 
op een goddelijke en tegelijkertijd 
begrijpelijke manier toespreken. Omdat de 
materiële natuur uit mij is voortgekomen, kan 
ik mijn stem en mijn woord ook lichamelijk 
laten horen om mijzelf begrijpelijk te maken 
voor de mens. 
44 Ik ben de volmaakte wetenschap, de 
oorsprong van alles, de oorzaak van alle 
oorzaken en het licht dat alles verlicht. Ik ben 
vooral bezig met het creëren van dingen, 
vooral met het leren. (161, 35 - 36) 
45 Nu is de tijd van begrip, van verlichting van 
geest en verstand, waarin de mens mij 
uiteindelijk geestelijk zal zoeken, omdat hij zal 
inzien dat God noch een persoon, noch een 
fantasie is, maar een onbeperkte en absolute 
Universele Geest. (295, 29) 
 
Christus; de liefde en het Woord van God 
46 Voordat de Vader in Jezus zich aan de 
mensheid bekendmaakte, zond Hij u zijn 
openbaringen, met behulp van materiële 
vormen en gebeurtenissen. Onder de naam 
"Christus" heb je Hem leren kennen die de 
liefde van God onder de mensen heeft 
geopenbaard; maar toen Hij op aarde kwam, 
had Hij zich al eerder als Vader geopenbaard, 
dus je moet niet zeggen dat Christus in de 
wereld is geboren - het was Jezus die is 
geboren, het lichaam waarin Christus heeft 
gewoond. 
47 denkt, en jullie zullen Mij eindelijk 
begrijpen en erkennen dat Christus al voor 
Jezus was, want Christus is de liefde van God. 
(16, 6 - 7) 
48 hier ben ik met u, die u kracht geeft om te 
vechten voor de eeuwige vrede van uw geest 
maar echt, Ik zeg jullie, zelfs voordat de 
mensheid Mij kende, was Ik jullie al uit het 
oneindige aan het verlichten en sprak Ik al tot 
jullie harten... Want sinds ik één ben met de 
Vader, ben ik altijd in Hem geweest. Leeftijden 
moesten voorbijgaan aan de mensheid totdat 
de wereld Mij in Jezus ontving en het Woord 
van God hoorde, hoewel Ik u moet zeggen dat 

niet iedereen die mijn leer heeft gehoord toen 
de nodige geestelijke ontwikkeling had om de 
aanwezigheid van God in Christus te voelen. 
(300, 3) 
49 In Jehova geloofde u dat u een wrede, 
vreselijke en wraakzuchtige God herkende. 
Toen stuurde de Heer u om u te verlossen van 
uw dwaling, Christus, Zijn Goddelijke Liefde, 
zodat "de Zoon kennende, zou u de Vader 
moeten kennen"; en toch gelooft de 
onwetende mensheid, opnieuw verstrikt in 
haar zonde, een boze en beledigde Jezus te 
zien, wachtend op de komst in de "Geestelijke 
Vallei" van degenen die Hem pijn doen om 
hen te vertellen "Ga van me af, ik ken je niet"; 
en om ze onmiddellijk de wreedste 
martelingen in de eeuwigheid te laten 
ondergaan. 
50 Het wordt tijd dat je de betekenis van mijn 
leer begrijpt, zodat je niet in de fout gaat. De 
Goddelijke Liefde zal jullie er niet van 
weerhouden naar Mij te komen; maar als jullie 
je fouten niet goedmaken, zal het de 
onverbiddelijke rechter van jullie geweten zijn 
die jullie vertelt dat jullie niet waardig zijn om 
het Koninkrijk van het Licht binnen te komen. 
(16, 46 - 47) 
51 Ik wil dat je net als je meester bent, zodat 
je met recht mijn discipelen kunt worden 
genoemd. Mijn erfenis bestaat uit liefde en 
wijsheid. Het was Christus die tot jullie kwam 
en het is Christus die op dit moment tot jullie 
spreekt; maar probeer niet om Mij van God te 
scheiden of om Mij buiten Hem te zien, want 
Ik ben en ben altijd één geweest met de 
Vader. 
52 Ik heb jullie gezegd dat Christus de 
Goddelijke Liefde is; probeer daarom niet om 
Mij van de Vader te scheiden. Gelooft u dat Hij 
een Vader is zonder liefde voor Zijn kinderen? 
Waar haal je deze gedachte vandaan? Het 
wordt tijd dat je je dit realiseert. 
53 Laat niemand zich schamen om God de 
Schepper, Vader, te noemen, want dit is zijn 
ware naam. (19, 57 - 58) 
54 In Jezus zag de wereld zijn vleesgeworden 
God. Mannen kregen van hem alleen lessen in 
liefde, lessen in oneindige wijsheid, bewijzen 
van volmaakte rechtvaardigheid, maar nooit 
een woord van geweld, een daad of een teken 
van wrok. Kijk in plaats daarvan hoeveel hij 
beledigd en belachelijk gemaakt is. Hij had 
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macht en alle gezag in zijn hand, zoals de hele 
wereld dat niet heeft, maar het was 
noodzakelijk dat de wereld zijn Vader kende in 
zijn ware aard, zijn ware rechtvaardigheid en 
barmhartigheid. 
55 In Jezus zag de wereld een Vader die alles 
geeft voor zijn kinderen zonder er iets voor 
terug te vragen; een Vader die de ergste 
beledigingen vergeeft met oneindige liefde, 
zonder ooit wraak te nemen, en een Vader 
die, in plaats van Zijn kinderen te beledigen 
die Hem beledigen, hun leven neemt, hen 
vergeeft en hen met Zijn bloed de weg wijst 
naar hun geestelijke verlossing. (160, 46 - 47) 
56 als mens was Jezus uw ideaal en de 
verwezenlijking van de volmaaktheid; opdat u 
in Hem een voorbeeld zou hebben dat 
waardig is om te volgen, wilde ik u leren wat 
de mens moet zijn om te worden zoals zijn 
God. 
57 Er is één God, en Christus is één met Hem, 
want Hij is het 'Woord' van de Godheid, de 
enige manier waarop je de Vader van alle 
geschapen dingen kunt bereiken. (21, 33 - 34) 
58 discipelen, Christus is de hoogste 
manifestatie van de Goddelijke Liefde, is het 
licht dat het leven is in de gebieden van de 
geest; het licht dat de duisternis doorbreekt 
en de waarheid openbaart voor elke 
geestelijke blik, de mysteries oplost, de deur 
opent en de weg wijst naar wijsheid, 
eeuwigheid en volmaaktheid van de geest. 
(91, 32) 
 
De Heilige Geest - de waarheid en wijsheid 
van God 
59 In wijsheid is de genezende kracht en de 
troost die je hart verlangt daarom heb ik u 
ooit de Geest van de waarheid beloofd als de 
Geest van de troost... 
60 Maar het is absoluut noodzakelijk om 
geloof te hebben om niet te stoppen op de 
weg van de ontwikkeling, noch om angst voor 
beproevingen te voelen. (263, 10 - 11) 
61 Dit is het tijdperk van het licht, waarin de 
Goddelijke Wijsheid, die het licht van de 
Heilige Geest is, zelfs de meest geheime 
hoeken van het hart en de geest zal verlichten. 
(277, 38) 
 

Hoofdstuk 20 - Maria; de moederlijke 
liefde van God  
 
Het aardse bestaan van Maria in nederigheid 
1 Maria is de bloem van mijn hemelse tuin, 
wiens wezen altijd in mijn geest is geweest. 
2 Zie je deze bloemen hier, die hun 
schoonheid in nederigheid verbergen? Op 
dezelfde manier was en is Maria: een 
onuitputtelijke bron van schoonheid voor hen 
die haar in zuiverheid en eerbied kunnen zien, 
en een schat van goedheid en tederheid voor 
alle wezens. 
3 Maria ging door de wereld en verborg haar 
goddelijk wezen; ze wist wie ze was en wie 
haar zoon was, maar in plaats van zich te 
beroemen op die genade, verklaarde ze zich 
slechts een dienaar van de Allerhoogste, een 
instrument van de raad van de Heer. (8, 42 - 
43, 46) 
4 Maria wist dat zij een machtigere en grotere 
koning zou verwekken dan alle koningen der 
aarde. Maar is dat waarom ze zichzelf tot 
koningin onder de mannen heeft gekroond? 
Hebben haar lippen in pleinen, straten, 
eenvoudige hutten of paleizen verkondigd dat 
ze de moeder van de Messias zou worden, dat 
de "eniggeboren Zoon" van de Vader uit haar 
schoot zou komen? 
5 Zeker niet, mijn volk: de grootste 
nederigheid, zachtmoedigheid en genade was 
in haar, en de belofte werd vervuld. Haar hart 
van een menselijke moeder werd gelukkig 
gemaakt en zelfs voordat ze beviel - in die tijd 
en daarna gedurende het hele leven van de 
Zoon - was ze een zeer liefdevolle moeder die 
het lot van Jezus, de missie die hij onder de 
mensen moest vervullen en waarvoor hij was 
gekomen, geestelijk kende. Ze heeft zich nooit 
verzet tegen dit lot, want ze maakte deel uit 
van hetzelfde werk. 
6 Als ze soms tranen liet, was het een 
huilende menselijke moeder, het was de 
lichaamskarakteristiek die de pijn in de zoon, 
haar eigen vlees, voelde. 
7 Maar was zij een leerling van de Meester, 
haar zoon? Nee. Maria had niets te leren van 
Jezus. Ze was in de Vader zelf en was alleen 
geïncarneerd om die mooie en moeilijke taak 
te vervullen. 
8 Was dat uitstekende moederhart beperkt 
tot het liefhebben van alleen haar meest 
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geliefde zoon? Zeker niet; door dat kleine 
mensenhart openbaarde het moederlijk hart 
zich in troostende en sublieme woorden, in 
raad en daad, in wonderen, in licht en in 
waarheid. 
9 Nooit heeft ze zich laten zien, nooit heeft ze 
het woord van de Meester verkeerd opgevat. 
Maar zoals ze aan de voeten van de kribbe 
stond die als haar wieg diende, zo stond ze 
aan de voeten van het kruis waarop de Zoon, 
de Meester, de Vader van de hele schepping 
stierf en als mens zijn laatste adem uitblies. 
10 Aldus vervulde zij haar doel als menselijke 
moeder, en gaf zij een verheven voorbeeld 
aan alle moeders en aan alle mannen. (360, 28 
- 31) 
 
Maria en Jezus  
11 Vele malen hebben mensen zich 
afgevraagd waarom Jezus, zelfs nadat hij 
gekruisigd was, zich liet zien door de zondaar 
Magdalena en daarna naar zijn discipelen ging, 
terwijl niemand wist dat hij zijn moeder had 
bezocht. Dan vertel ik u dat het niet nodig was 
om mijzelf aan Maria te manifesteren op 
dezelfde manier als ik dat met haar heb 
gedaan. Want de band tussen Christus en 
Maria heeft altijd bestaan, zelfs voordat de 
wereld bestond. 
12 door Jezus heb Ik Mijzelf aan de mensheid 
geopenbaard om de zondaars te redden, en Ik 
heb Mij door hen laten overdenken na de 
kruisiging om het geloof te doen herleven van 
hen die Mij nodig hadden. maar echt, ik zeg u, 
Maria - als man mijn liefhebbende moeder - 
hoefde niet te worden gereinigd van enige 
vlek en ze kon geen enkel gebrek aan geloof 
hebben, omdat ze wist wie Christus was 
voordat ze haar moederschoot aan Hem 
aanbood. 
13 het was niet nodig om Mijn Geest te 
vermenselijken om hen te bezoeken die, met 
dezelfde zuiverheid en zachtmoedigheid 
waarmee ze Mij in haar schoot ontving, Mij 
teruggaven aan het Koninkrijk waar Ik 
vandaan kwam. maar wie kon de manier 
kennen waarop ik met haar sprak in haar 
eenzaamheid en de Goddelijke Streling 
waarmee Mijn Geest haar omringde? 
14 Aldus beantwoord Ik degenen die Mij deze 
vraag hebben gesteld, omdat zij vaak dachten 

dat het eerste bezoek van Jezus aan zijn 
moeder had moeten zijn. 
15 hoe anders de vorm waarin ik mezelf aan 
Maria kenbaar maakte, moest zijn dan die 
waarin ik mezelf aan Magdalena en mijn 
discipelen liet voelen. (30, 17 - 21) 
 
De maagdelijkheid van Maria 
16 Op de top van de berg waar de Meester is, 
is er ook Maria, de Universele Moeder - 
degene die in het "Tweede Tijdperk" vrouw 
werd, zodat het wonder van de incarnatie van 
het "Goddelijke Woord" werkelijkheid zou 
worden. 
17 De mens heeft Maria vaak beoordeeld en 
gezocht en ook de manier waarop Jezus is 
geboren, en deze oordelen hebben het 
gewaad van de zuiverheid van de moederlijke 
geest gescheurd, wiens hart zijn bloed over de 
wereld heeft laten vloeien. 
18 Ik heb toen de sluiers van het onbekende 
weggenomen om de twijfel van de ongelovige 
weg te nemen en hem kennis te geven van de 
geestelijke leer. 
19 De mensen hebben van mijn waarheid, die 
als een weg is, vele wegen gemaakt, waar de 
meesten van hen afdwalen. Terwijl sommigen 
de voorspraak van de Hemelse Moeder 
zoeken en anderen haar verkeerd inschatten, 
bedekt haar mantel van liefde en tederheid 
hen allemaal voor eeuwig. 
20 van het begin der tijden onthulde ik het 
bestaan van de Geestelijke Moeder waarvan 
de profeten al voor haar geboorte spraken 
(228, 1 - 5) 
21 Maria werd gestuurd om haar 
deugdzaamheid, haar voorbeeld en haar 
volmaakte goddelijkheid te onthullen. Ze was 
geen vrouw zoals alle anderen onder de 
mannen. Ze was een ander soort vrouw, en de 
wereld keek naar haar leven, leerde haar 
manier van denken en voelen kennen, wist 
van de zuiverheid en gratie van haar geest en 
lichaam. 
22 Zij is een voorbeeld van eenvoud, 
nederigheid, onbaatzuchtigheid en liefde. 
Maar hoewel haar leven in die tijd aan de 
wereld en aan de volgende generaties bekend 
was, zijn er velen die haar deugd, haar 
maagdelijkheid, niet erkennen. Ze kunnen niet 
verklaren dat ze zowel een maagd als een 
moeder was. De reden hiervoor is dat de mens 
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van nature ongelovig is en de Goddelijke 
Werken niet met een ontwaakte geest kan 
beoordelen. Als hij de Schrift zou bestuderen 
en de incarnatie van Maria en het leven van 
haar voorouders zou doorgronden, zou hij 
eindelijk weten wie ze is. (221, 3) 
23 De meest tedere liefde van God voor zijn 
schepselen heeft geen vorm. 

aan van een vrouw in Maria, de moeder van 
Jezus. 
De uit de Maria-verschijningen bekende 
Maria-figuur moet daarom slechts worden 
beschouwd als een geestelijke openbaring die 
voor een korte tijd wordt verondersteld. 
24 Begrijp dat Maria altijd heeft bestaan 
omdat haar essentie, haar liefde, haar 
tederheid altijd in de goddelijkheid is geweest. 
25 Hoeveel theorieën en fouten hebben de 
mensen over Maria gemaakt! Over haar 
moederschap, haar conceptie en haar 
zuiverheid. Wat hebben ze toch godslasterd! 
26 Op de dag dat ze die zuiverheid echt 
begrijpen, zullen ze tegen zichzelf zeggen: 
"Het zou beter voor ons zijn als we nooit 
geboren waren". Tranen van vuur zullen in 
hun ziel branden. Dan zal Maria hen omhullen 
in haar genade, de Goddelijke Moeder zal hen 
beschermen met haar mantel en de Vader zal 
hen vergeven en met oneindige liefde zeggen: 
"Waak en bid, want ik vergeef u, en in u 
vergeef en zegen ik de wereld". (171, 69 - 72) 
 
Het voorbeeld van Maria voor vrouwen  
27 Het leven van je Meester is een voorbeeld 
voor alle mensen. Maar omdat het de vrouw 
aan instructie ontbrak in haar taak als moeder, 
werd Maria naar haar toe gestuurd als de 
belichaming van de goddelijke tederheid, die 
als vrouw onder de mannen verscheen, 
eveneens om u haar goddelijke voorbeeld van 
nederigheid te geven. (101, 58) 
28 Gezegende vrouwen. Jullie behoren ook tot 
mijn apostelen. Er is geen verschil tussen de 
geest van een man en die van jou, ook al ben 
je fysiek anders en ook al is de wederzijdse 
taak anders. 
29 Neem Jezus als de meester van je geest en 
volg hem op de manier waarop zijn liefde zich 
heeft afgetekend. Maak je zijn woord eigen en 
omhels zijn kruis. 

30 Ik spreek tot uw geest met hetzelfde woord 
als waarmee ik tot de mensen spreek, want u 
bent geestelijk gelijk. Niettemin, als je 
vrouwelijke hart op zoek is naar een 
voorbeeld om te volgen; als je perfecte 
voorbeelden nodig hebt om je in het leven te 
ondersteunen, denk dan aan Maria, observeer 
haar gedurende haar hele leven op aarde. 
31 Het was de wil van de Vader dat het 
bescheiden leven van Maria werd 
opgeschreven door mijn discipelen, die haar 
gedurende haar hele ambtstermijn kenden en 
met haar overlegden. 
32 Dat het leven, nederig voor hen die het 
kennen, vanaf zijn geboorte tot aan zijn einde 
in de wereld straalde. Maria heeft met de 
nederigheid van haar geest, met haar 
oneindige tederheid, met de reinheid van haar 
hart, met haar liefde voor de mensheid, die zij 
meer in stilte dan in woorden uitdrukte, 
wetende dat hij die tot de mensen zou 
spreken Christus was. 
33 De Geest van Maria was de moederlijke 
liefde zelf, afkomstig van de Vader, om de 
mensheid het volmaakte voorbeeld te geven 
van nederigheid, gehoorzaamheid en 
zachtmoedigheid. Haar wandeling door de 
wereld was een spoor van licht, haar leven 
was eenvoudig, majestueus en zuiver. In haar 
werden de profetieën in vervulling gebracht 
die aankondigden dat de Messias uit een 
maagd zou worden geboren. 
34 Alleen zij was in staat geweest om het zaad 
van God in haar schoot te dragen; alleen zij 
was het waard om achtergelaten te worden 
na het vervullen van haar taak jegens Jezus als 
de Geestelijke Moeder van de mensheid.  
35 Daarom is Maria jullie perfecte voorbeeld, 
vrouwen. Maar wend je tot haar en neem 
haar als model in haar stilte, in haar werken 
van nederigheid, van oneindige 
zelfverloochening voor de liefde van de 
mensen in nood, in haar stille pijn, in haar 
medeleven dat alles vergeeft, en in haar liefde 
die voorbede, troost en zoete bijstand is. 
36 Maagden, vrouwen, moeders, ouderloze 
meisjes of weduwen, eenzame vrouwen die 
een hart hebben dat doordrongen is van pijn - 
noem Maria je liefdevolle en zorgzame 
moeder, roep haar in gedachten, ontvang haar 
in de geest en voel haar in het hart. (225, 46 - 
54) 
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Maria als Voorspreekster, Trooster en 
Medeverlosseres van de mensheid  
37 Maria wandelde zwijgend door de wereld, 
maar ze vulde de harten met vrede, 
bemiddelde voor de behoeftigen, bad voor 
iedereen en wierp tenslotte haar tranen van 
vergeving en medelijden met de 
onwetendheid en de goddeloosheid van de 
mensen. Waarom zou je je niet tot Maria 
wenden als je tot de Heer wilt komen, omdat 
je door haar Jezus hebt ontvangen? Waren 
moeder en zoon niet verenigd in het uur van 
de dood van de Heiland? Was het bloed van 
de Zoon niet vermengd met de tranen van de 
Moeder op dat moment? (8, 47) 
38 Ik heb de wereld uit het kruis het boek van 
het leven en de spirituele wijsheid nagelaten - 
een boek dat door de eeuwen heen, door de 
eeuwen heen en door de tijdperken heen 
door de mensen moet worden 
geïnterpreteerd en begrepen. Daarom zei ik 
tegen Maria aan de voet van het kruis, 
geschokt door verdriet, "Vrouw, dit is uw 
Zoon", met de blik van Johannes, die op dat 
moment de mensheid belichaamde, maar de 
mensheid transformeerde in een goede 
leerling van Christus, de vergeestelijkte 
mensheid. 
39 Ik richtte me ook tot Johannes met de 
woorden: "zoon, dit is je moeder" - woorden 
die ik je nu zal uitleggen 
40 Maria belichaamde zuiverheid, 
gehoorzaamheid, geloof, tederheid en 
nederigheid. Elk van deze deugden is een 
sport van de ladder waarop ik naar beneden 
kwam om man te worden in de schoot van die 
heilige en zuivere vrouw. 
41 Die tederheid, die reinheid en liefde zijn de 
goddelijke baarmoeder waarin het zaad van 
het leven wordt bevrucht. 
42 Die ladder waarop Ik naar jullie afdaal om 
mens te worden en met mijn kinderen te gaan 
wonen, is dezelfde waarop Ik jullie aanbied 
om naar Mij toe te klimmen en jullie te 
veranderen van mensen in geesten van het 
licht. 
43 Maria is de leider, Maria is de 
moederschoot. Draai je naar haar toe en je 
zult me ontmoeten. (320, 68 - 73) 
44 Ik liet je Maria achter aan de voet van het 
kruis, op die heuvel die mijn bloed en de 

tranen van de Moeder heeft ontvangen. Daar 
bleef ze in verwachting van haar kinderen, 
want zij zal degene zijn die het kruis van hun 
schouders zal nemen en hen de weg naar de 
hemel zal wijzen. (94, 73) 
45 De boodschap van Maria was er een van 
troost, tedere zorg, nederigheid en hoop. Ze 
moest naar de aarde komen om haar 
moederlijke aard bekend te maken en haar 
maagdelijke schoot aan te bieden, zodat in 
hem het "Woord" de mens zou worden. 
46 Maar hun opdracht eindigde niet op aarde. 
Voorbij deze wereld was haar ware thuis, van 
waaruit ze een mantel van medeleven en zorg 
kan verspreiden over al haar kinderen, van 
waaruit ze de stappen van de verlorenen kan 
volgen en haar Hemelse Troost kan uitstorten 
op het lijden. 
47 Vele eeuwen voordat Maria in de wereld 
zou komen om een goddelijke bestemming te 
vervullen, was zij man geworden in een 
vrouw, een profeet van God die haar 
aankondigde. Door hem leerde je dat een 
maagd zwanger zou worden en een zoon zou 
baren die Immanuel heet, wat betekent: God 
met ons. 
48 In Maria, een vrouw zonder smet, op wie 
de geest van de liefde van de Hemelse 
Moeder neerdaalde, werd de door de Profeet 
aangekondigde Goddelijke Belofte vervuld. 
49 Sinds die tijd kent de wereld haar, en de 
mensen en de volkeren zeggen haar naam met 
liefde, en in hun pijn verlangen zij naar haar 
als moeder. 
50 Je noemt haar Moeder van Smarten omdat 
je weet dat de wereld het zwaard van de pijn 
in haar hart heeft gestoken, en vanuit jouw 
denkbeeldige wereld ontsnapt er niet aan dat 
droevige gezicht en die uitdrukking van 
oneindig veel verdriet. 
51 Vandaag wil ik u zeggen dat u dat eeuwige 
beeld van pijn uit uw hart moet verwijderen 
en dat u moet denken in plaats van aan Maria 
als een vriendelijke, lachende en liefhebbende 
moeder, die geestelijk werkt en al haar 
kinderen helpt om de weg die de Meester 
heeft uitgestippeld naar boven te vervolgen. 
52 Realiseert u zich nu dat Maria's zending 
niet beperkt was tot het moederschap op 
aarde? Haar manifestatie in het "Tweede 
Tijdperk" was ook niet de enige, maar er is 
een nieuw tijdperk voor haar gereserveerd, 
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waarin zij met de mensen van geest tot geest 
zal spreken. 
53 Mijn discipel Johannes, een profeet en 
ziener, zag in zijn vervoering een vrouw 
gekleed met de zon, een maagd, stralend met 
licht. 
54 Deze vrouw, deze maagd, is Maria, die in 
haar schoot geen nieuwe Verlosser meer zal 
ontvangen, maar een hele wereld van mensen 
die zich in haar zullen voeden met liefde, 
geloof en nederigheid, om de goddelijke 
voetstappen van Christus, de Meester van alle 
volmaaktheid, te volgen.  
55 De profeet zag hoe die vrouw leed alsof ze 
aan het bevallen was; maar die pijn was die 
van de zuivering van de mensen, de 
verzoening van de geesten. Als de pijn voorbij 
is, zal er licht zijn in de geestwezens en zal de 
vreugde de geest van je Universele Moeder 
vullen. (140, 44 - 52) 
 
De goddelijke aard van Maria 
56 De mantel van je Hemelse Moeder heeft de 
wereld schaduw gegeven van de eeuwigheid 
en beschermt met liefde mijn kinderen die 
ook de jouwe zijn. Maria als geest is niet op 
deze wereld geboren; haar moederlijke kern 
van zijn is altijd een deel van Mij geweest. 
57 Zij is de vrouw van mijn reinheid, mijn 
heiligheid. Ze was mijn dochter toen ze een 
vrouw werd en mijn moeder toen ze het 
vleesgeworden woord kreeg. (141, 63 - 64) 
58 Maria is goddelijk van aard, haar geest is 
één met de Vader en met de Zoon. Waarom 
zou je haar menselijk beoordelen als ze de 
uitverkoren dochter was, die vanaf het begin 
van de tijd aan de mensheid werd 
aangekondigd als het zuivere schepsel waarin 
het "Goddelijke Woord" zou incarneren? 
59 Waarom lastert de mens dan, twijfelt hij 
aan mijn macht en bestudeert hij mijn werken 
zonder respect? De reden hiervoor is dat hij 
zich niet in mijn Goddelijke Leer heeft 
verdiept, niet heeft nagedacht over wat de 
Schrift zegt en zich niet aan mijn wil heeft 
onderworpen. 
60 Vandaag de dag, in het "Derde Tijdperk", 
twijfelt hij er ook aan dat Maria zich bekend 
maakt bij de mensen. Maar ik zeg je dat ze in 
al mijn werken deelt omdat ze de belichaming 
is van de meest tedere liefde die in mijn 
Goddelijke Geest woont. (221, 4 - 6) 

61 Maria is de Geest die zo versmolten is met 
de goddelijkheid dat hij een van de aspecten 
ervan vormt, zoals weergegeven door de drie 
vormen van openbaring: De Vader, het Woord 
en het Licht van de Heilige Geest. In die zin is 
Maria die Geest van God die de Goddelijke 
zorg openbaart en belichaamt. (352, 76) 
62 Hoeveel mensen hopen naar de hoogste 
hemel te gaan om Maria te ontmoeten, die zij 
zich in de menselijke gedaante altijd 
voorstellen als de vrouw die zij in de wereld 
was, de vleesgeworden moeder van Christus, 
en die zij zich voorstellen als een koningin op 
een troon, mooi en machtig. 
 63 maar ik zeg je dat je het Goddelijke in je 
geest niet langer vorm zult geven... Maria, uw 
Geestelijke Moeder, bestaat; maar ze heeft 
noch de vorm van een vrouw, noch enige 
andere vorm. Zij is de heilige en liefdevolle 
tederheid waarvan de genade zich tot in het 
oneindige uitbreidt. Ze regeert in de harten, 
maar haar heerschappij is die van nederigheid, 
barmhartigheid en zuiverheid. Maar ze heeft 
geen troon, zoals mensen zich voorstellen.  
64 Ze is mooi, maar van een schoonheid die je 
je niet eens kunt voorstellen met het mooiste 
gezicht. Haar schoonheid is hemels, en je zult 
het hemelse nooit kunnen begrijpen. (263, 30) 
 
De universele uitstraling van Maria  
65 Maria, uw Universele Moeder, leeft in Mij 
en zij geeft de meest tedere strelingen aan 
haar geliefde kinderen Ze is in uw hart 
geweest om in hen haar rust en de 
bewapening van een Shrine achter te laten. 
Mary waakt over de wereld en slaat haar 
vleugels uit als een leeuwerik om haar van de 
ene naar de andere pool te beschermen. 
(145,10) 
66 in Mijn Goddelijkheid leeft voorbede liefde; 
het is Maria Hoeveel harten die gesloten 
waren gebleven voor het geloof hebben zich 
door haar opengesteld voor bekering en 
liefde! Haar moederlijke wezen is aanwezig in 
de hele schepping, ze wordt door iedereen 
gevoeld, en toch ontkennen sommigen met 
een ziend oog haar. (110, 62) 
67 Zij die het Goddelijk Moederschap van 
Maria verloochenen, verloochenen een van de 
mooiste openbaringen die de Godheid aan de 
mensen heeft gegeven. 
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68 Zij die de goddelijkheid van Christus 
erkennen en Maria verloochenen, weten niet 
dat zij afstand doen van de meest tedere en 
liefdevolle eigenschap die in mijn 
goddelijkheid bestaat. 
69 Hoeveel zijn er niet die geloven dat ze de 
Schriften kennen en toch niets weten omdat 
ze niets begrepen hebben! En hoeveel zijn er 
die in de fout leven ondanks hun geloof dat ze 
de taal van de schepping hebben ontdekt. 
70 De moederlijke geest is liefdevol actief in 
alle wezens; je ziet zijn beeld overal. Zijn 
Goddelijke Moederliefde is als een gezegend 
zaad in de harten van alle schepselen gevallen, 
en elk koninkrijk van de natuur is een levend 
getuigenis van haar, en elk moederhart is een 
altaar dat voor die grote liefde is opgericht. 
Maria was een Goddelijke Bloesem, en de 
vrucht was Jezus. (115,15-18) 
 

Hoofdstuk 21 - Almacht, 
alomtegenwoordigheid van God en 
Zijn gerechtigheid  
 
De kracht van God  
1 Als de huidige mens met al zijn wetenschap 
niet in staat is om de elementen van de natuur 
aan zijn wil te onderwerpen - hoe zou hij dan 
zijn macht aan de geestelijke krachten kunnen 
opleggen? 
2 Zoals de sterren in de kosmos hun 
onveranderlijke orde volgen zonder dat de wil 
van de mens hen hun koers of hun 
bestemming kan laten veranderen, zo kan de 
orde die in het spirituele bestaat door 
niemand worden veranderd. 
3 Ik heb de dag en de nacht geschapen, dat wil 
zeggen, ik ben het licht, en niemand anders 
dan ik kan het tegenhouden. Hetzelfde geldt 
voor het spirituele. (329, 31 - 33) 
4 Wanneer jullie in Mij geloven, mogen jullie 
erop vertrouwen dat Mijn kracht oneindig veel 
groter is dan de zonde van de mensen en dat 
daarom de mens en zijn leven moet worden 
veranderd zodra de zonde plaats maakt voor 
het licht van de waarheid en de gerechtigheid.  
5 Kunt u zich het leven in deze wereld 
voorstellen als de mensen de wil van God 
doen? (88, 59 - 60) 
6 Voor Mij kan de bekering van een mens, zijn 
vernieuwing en zijn redding niet onmogelijk 

zijn. Ik zou dan niet almachtig zijn en de mens 
zou sterker zijn dan ik. Denk je dat mijn macht 
inferieur is aan de macht die het kwaad in de 
mens heeft? Beschouwt u het duister in de 
mens als superieur aan het goddelijke licht? 
Nooit! Vertel me je hart. 
7 Vergeet niet: mijn opdracht, die ik u gegeven 
heb, is u te leiden naar volmaaktheid en u 
allen te verenigen in één geestelijk gezin; en 
vergeet niet dat mijn wil over alles vervuld is. 
8 Ik, de goddelijke zaaier, leg mijn liefdeszaad 
onmerkbaar in elke geest. Ik weet alleen hoe 
laat dit zaad in de hele mensheid zal 
ontkiemen en ik kan alleen met oneindig veel 
geduld wachten op de vruchten van mijn 
werk. (272, 17 - 19) 
9 Ik wil u niet vernederen door mijn grootheid 
en er niet over opscheppen, maar ik laat het u 
toch zien, voor zover het mijn wil is, zodat u 
de hoogste vreugde voelt om een God van alle 
macht, wijsheid en volmaaktheid voor de 
Vader te hebben. 
10 verheugt u over de gedachte dat u nooit 
het einde van mijn kracht zult ervaren en dat 
hoe hoger de ontwikkeling van uw geest, hoe 
beter u mij zult kennen. die het niet eens kon 
zijn met de wetenschap dat hij nooit de 
grootsheid van zijn Heer zal bereiken? Was je 
het er op aarde niet mee eens om in jaren 
jonger te zijn dan je aardse vader? Heb je hem 
niet bereidwillig ervaring en gezag gegeven? 
Ben je niet blij te zien dat je een sterkere man 
dan jij hebt voor een Vader - trots, dapper en 
vol van deugden? (73, 41 - 42) 
11 Wat is de macht van de mensen tegen mijn 
macht? Wat is de kracht van de 
materialistische volkeren tegen de oneindige 
kracht van de vergeestelijking? Niets! 
12 Ik heb de mens toegestaan om tot het 
uiterste te gaan van zijn streven naar macht 
en naar de top van zijn arrogantie, zodat hij 
zelf kan ontdekken dat de gave van de vrije 
wil, waarmee de Vader hem heeft begiftigd, 
een waarheid is. 
13 maar wanneer hij de grens heeft bereikt, 
zal hij zijn ogen openen voor het licht en voor 
de liefde en zal hij zich buigen voor mijn 
aanwezigheid, verslagen door de enige 
absolute macht en de enige universele 
wijsheid, die die van uw God is. (192, 53) 
 



117 
 

De aanwezigheid van God in alle geschapen 
dingen 
14 Ik heb geen definitieve of beperkte plaats 
waar ik in het Oneindige woon, want mijn 
aanwezigheid is in alles wat bestaat, of het nu 
goddelijk, geestelijk of materieel is. Je kunt 
van Mij niet zien in welke richting mijn 
koninkrijk ligt; en als je je blik naar de hoogte 
richt en het is gericht op de hemel, doe dat 
dan alleen als iets symbolisch. Want uw 
planeet draait onophoudelijk en biedt u bij 
elke beweging nieuwe delen van de hemel en 
nieuwe hoogten. 
15 Met dit alles wil Ik jullie zeggen dat er geen 
afstand is tussen jullie en Mij en dat het enige 
wat jullie van Mij scheidt jullie ongeoorloofde 
werken zijn die jullie plaatsen tussen Mijn 
volmaakte wet en jullie geest. 
16 hoe groter uw zuiverheid, hoe hoger uw 
werken en hoe constanter uw geloof, hoe 
dichterbij, intiemer en toegankelijker voor uw 
gebed u Mij zult voelen. 
17 Zo ook: hoe meer jullie je distantiëren van 
het goede, van het rechtvaardige, van wat is 
toegestaan, en je overgeven aan het 
materialisme van een duister en egoïstisch 
leven, hoe meer jullie Mij steeds verder van 
jullie af zullen moeten voelen. Hoe meer je 
hart afstand neemt van de vervulling van mijn 
wet, hoe ongevoeliger het zal worden voor 
mijn goddelijke aanwezigheid. 
18 Begrijp waarom ik in deze tijd mijn woord 
kenbaar maak in deze vorm en u voorbereid 
op het gesprek van geest tot geest. 
19 Gij, die Mij oneindig ver hebt geloofd, wist 
niet hoe gij tot Mij te komen. Ik heb jullie 
gezocht om jullie Mijn Goddelijke 
Aanwezigheid te laten voelen en om jullie te 
bewijzen dat er geen ruimtes of afstanden zijn 
tussen de Vader en Zijn kinderen die hen 
scheiden; Ik heb jullie gezocht om Mijn 
Goddelijke Aanwezigheid voor jullie tastbaar 
te maken. (37, 27 -32) 
20 als u denkt dat ik mijn troon heb verlaten 
om u bekend te maken, bent u in de fout, 
want de troon die u zich voorstelt bestaat 
niet. Tronen zijn voor het ijdele en arrogante 
volk. 
21 Omdat mijn geest oneindig en almachtig is, 
woont Hij niet op een bepaalde plaats: Hij is 
overal, op alle plaatsen, in het geestelijke en 

in het stoffelijke. waar moet dan die troon zijn 
die je aan mij toeschrijft? 
22 Stop met Mij een materiële fysieke vorm te 
geven op een troon zoals die van de aarde, 
bevrijd Mij van de menselijke vorm die U Mij 
altijd geeft, stop met dromen over een hemel 
die Uw menselijke geest niet kan bevatten. 
Wanneer jullie je van dit alles bevrijden, zal 
het zijn alsof jullie de kettingen die jullie 
vastbinden hebben gebroken, alsof een hoge 
muur voor jullie ogen is ingestort, alsof er een 
dichte mist is opgetrokken en jullie een 
horizon zonder grenzen en een oneindig, 
stralend firmament hebben kunnen zien, maar 
toch toegankelijk zijn voor jullie geest. 
23 Sommigen zeggen: God is in de hemel, 
anderen zeggen: God is in de hemel: God 
woont in de andere wereld. Maar ze weten 
niet wat ze zeggen en begrijpen niet wat ze 
geloven. Ik "woon" inderdaad in de hemel, 
maar niet op de bijzondere plaats die u zich 
heeft voorgesteld: Ik woon in de hemel van 
licht, kracht, liefde, wijsheid, rechtvaardigheid, 
gelukzaligheid, perfectie. (130, 30, 35 - 36) 
24 Mijn universele Aanwezigheid vult alles, in 
geen enkele plaats of habitat van het 
universum is er leegte, alles is door Mij 
doordrongen. (309, 3) 
25 Ik heb je verteld dat ik zo dichtbij ben dat ik 
zelfs het meest geheime van je gedachten 
weet, dat ik overal waar je bent ben omdat ik 
alomtegenwoordig ben. Ik ben het Licht dat je 
geest verlicht door middel van inspiraties of 
lichtgevende ideeën. 
26 Ik ben in u, want ik ben de Geest die u ziel 
geeft, het geweten dat u oordeelt Ik ben in je 
zintuigen en in je lichaam omdat ik in de hele 
schepping ben 
27 voelen Mij meer en meer in jullie en in alles 
wat jullie omringt, zodat wanneer het 
moment komt om deze wereld te verlaten, 
jullie volledig in het Geestelijk Leven 
binnengaan en er geen afleiding in jullie geest 
zal zijn door de indrukken die de zintuigen 
zouden kunnen achterlaten; en jullie 
benaderen Mij nog een stap, Ik die de Bron 
van oneindige zuiverheid is, van waaruit jullie 
eeuwig zullen drinken. (180, 50 -52) 
28 Weet gij wat de oorsprong is van dat licht 
dat vervat zit in de woorden die door de 
lippen van de stemdrager worden gesproken? 
De oorsprong ervan ligt in het goede, in de 
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goddelijke liefde, in het universele licht dat 
van God komt. Het is een straal of een vonk 
van dat lichtgevende Alles-Bestand dat je 
leven geeft; het is een deel van de oneindige 
kracht die alles beweegt en waaronder alles 
onophoudelijk trilt, beweegt en cirkelt. Het is 
wat je noemt de goddelijke uitstraling, het is 
het licht van de Goddelijke Geest dat de 
geestwezens verlicht en verlevendigt. 
29 Die straling heeft invloed op de geest en op 
het lichaam, op de werelden en op de 
mensen, de planten en alle wezens van de 
schepping. Het is geestelijk voor de geest, is 
materieel voor de materie, is intelligentie voor 
de geest, is liefde in het hart. Het is kennis, het 
is talent en het is zelfontdekking, het is 
instinct, het is intuïtie en het staat boven de 
zintuigen van alle wezens volgens hun orde, 
hun aard, hun soort en hun mate van 
ontwikkeling. Maar de oorsprong ervan is één: 
God; en de essentie één: liefde. Wat kan er 
dan onmogelijk zijn dat ik de geest van deze 
wezens verlicht om u een boodschap van 
spiritueel licht te sturen? 
30 De planten ontvangen de straling van het 
leven die mijn Geest naar hen zendt, zodat ze 
vrucht kunnen geven. De sterren ontvangen 
de kracht die mijn Geest op hen uitstraalt, 
zodat ze in hun banen kunnen ronddraaien. 
De aarde, die het huidige, levende getuigenis 
is, toegankelijk voor al uw zintuigen, ontvangt 
onophoudelijk de straling van het leven die 
zoveel wonderen uit haar schoot doet 
voortkomen. Waarom zou het dan onmogelijk 
zijn voor de mens, in wiens wezen de 
aanwezigheid van een geest, waarin zijn 
gelijkenis met Mij is gegrondvest, als een 
juweel uitstraalt, om rechtstreeks van Mijn 
Geest naar zijn geest de goddelijke straling te 
ontvangen, die het geestelijk zaad is dat in 
hem vrucht moet dragen? (329, 42 - 44) 
31 Niet één van jullie zuchten zal in de hemel 
ongehoord blijven, elk gebed zal zijn 
weerklank vinden in Mij, niet één van jullie 
beproevingen of crisissen van het leven zal 
worden genegeerd door Mijn Vaderlijke 
Liefde. Ik weet alles, ik hoor, ik zie en in alles 
wat ik aanwezig ben. 
32 Omdat de mensen denken dat Ik me van 
hen heb teruggetrokken vanwege hun zonden, 
voelen ze zich eindelijk ver van Mij verwijderd. 
O menselijke onwetendheid die zoveel 

bitterheid op hun lippen heeft gezet! weet dat 
als ik me zou terugtrekken van een van Mijn 
schepsels, het onmiddellijk zou ophouden te 
bestaan... Maar dit is niet gebeurd, en zal ook 
niet gebeuren, want toen ik u de Geest gaf, 
gaf ik u allen het eeuwige leven. (108, 44 - 45) 
 
De klappen van het noodlot  
33 Vervloekt niet de beproevingen die u en de 
hele mensheid treffen; zegt niet dat zij straf, 
toorn of wraak van God zijn, want dan zijn 
jullie godslasteraars. Ik zeg u dat het juist deze 
plagen zijn die de mensheid steeds dichter bij 
de haven van verlossing brengen. 
34 Noem ze gerechtigheid, of boetedoening, 
of lessen, en het zal waar en juist zijn. Toorn 
en wraak zijn menselijke passies die inherent 
zijn aan die wezens die nog ver verwijderd zijn 
van gemoedsrust, harmonie en perfectie. Het 
is niet eerlijk dat je de vulgaire naam "straf" of 
de onwaardige naam "wraak" geeft aan mijn 
liefde voor jou, die al mijn werken beheerst. 
35 Vergeet niet dat je vrijelijk in doornige 
wegen of in donkere afgronden bent gegaan, 
en dat je niet hebt geluisterd naar mijn 
liefdevolle roep, noch naar de stem van je 
geweten, zodat het noodzakelijk werd dat de 
pijn je te hulp schoot, om je wakker te maken, 
om je tegen te houden, om je bij zinnen te 
brengen en om je terug te laten keren naar de 
ware weg. (181, 6 - 8) 
36 Ik straf u niet; maar ik ben gerechtigheid, 
en als zodanig laat ik iedereen voelen die 
tegen mijn geboden ingaat. Want de Eeuwige 
heeft u zijn wet bekend gemaakt, die niemand 
kan veranderen. 
37 Zie hoe een man klaagt in een zware 
beproeving, als hij in een onmetelijk diepe 
afgrond valt, als hij zijn vrouw ziet huilen om 
het verlies van dierbaren, de kinderen van hun 
steun beroofd worden en de huizen in ellende 
en tegenspoed worden gestort. Hij is ontzet 
over zijn ongeluk, hij wanhoopt; maar in plaats 
van te bidden en zich te bekeren van zijn 
zonden, komt hij in opstand tegen Mij en zegt: 
"Hoe is het mogelijk dat God mij op deze 
manier kastijding aanbrengt", terwijl de 
Goddelijke Geest in waarheid ook tranen 
verdrijft vanwege de pijn van zijn kinderen, en 
zijn tranen zijn bloed van liefde, vergeving en 
leven. 



119 
 

38 Voorwaar, ik zeg u: Vanwege de 
ontwikkeling die de mensheid heeft bereikt, 
hangt de verbetering van haar situatie in deze 
tijd niet alleen af van mijn genade. Ze is een 
slachtoffer van zichzelf, maar niet van mijn 
straf. Want mijn wet en mijn licht schijnen in 
elk geweten. 
39 Mijn gerechtigheid komt neer op het 
ontwortelen van elk onkruid bij de wortel, en 
zelfs de natuurkrachten openbaren zich als 
uitvoerders van deze gerechtigheid. dan lijkt 
het alsof alles is verenigd om de mens te 
ontwortelen, hoewel het om zijn zuivering te 
dienen... Maar sommigen zullen afdwalen en 
zeggen: "Als we zo'n grote pijn moeten 
doorstaan - waarom komen we dan überhaupt 
in deze wereld?" zonder er rekening mee te 
houden dat de pijn en de zonde niet van Mij 
komen. 
40 De mens is er verantwoordelijk voor dat hij 
niet weet wat rechtvaardig is en wat 
boetedoening is. Vandaar dat eerst zijn 
rebellie en dan zijn godslastering komt. Alleen 
hij die mijn onderwijs heeft gestudeerd en 
mijn wet heeft nageleefd, kan zijn vader niet 
meer beschuldigen. (242, 19 - 21) 
Uit een ander, gelijkaardig woord van Christus, 
is het duidelijk dat deze "tarra" niet de mensen 
betekent, maar hun kwade en boosaardige 
drijfveren en neigingen. 
 
De gerechtigheid van God  
41 Jullie zijn als struiken die soms zo droog en 
ziek zijn dat ze een pijnlijke besnijdenis nodig 
hebben om jullie zieke delen te verwijderen, 
zodat jullie weer beter worden. 
42 Als mijn gerechtigheid der liefde de zieke 
takken, die zijn hart beschadigen, uit de 
menselijke boom verwijdert, dan tilt het hem 
op. 
43 Als een mens zijn ledemaat van zijn lichaam 
wordt afgesneden, dan geeft hij een zucht, 
beeft hij en wordt hij laf, ook al weet hij dat 
het gedaan is om datgene te verwijderen wat 
ziek is, datgene wat dood is en in gevaar is, 
datgene wat nog in leven kan zijn. 
44 Zelfs de rozen, wanneer zij geknipt worden, 
werpen hun sap als tranen van pijn; maar 
daarna bedekken zij zich met de mooiste 
bloemen. 

45 Mijn liefde besnijdt op een oneindig hogere 
manier het kwaad in het hart van mijn 
kinderen en offert mezelf soms op. 
46 Toen de mensen Mij kruisigden, bedekte Ik 
mijn beulen met mijn goedheid en mijn 
vergeving en gaf hen het leven. Met mijn 
woorden en in mijn stilte vulde ik ze met licht 
en verdedigde en redde ze. Zo besnoei ik het 
kwaad, ik waak er met mijn liefde over en ik 
verdedig en red de boosdoener. Die vergeving 
was, is en blijft een eeuwige bron van 
verlossing. (248, 5) 
47 Ik kan geen oordeel over u vellen dat 
zwaarder is dan het gewicht van uw 
overtredingen. daarom zeg ik jullie dat jullie 
niets te vrezen hebben van Mij, maar van jullie 
zelf... 
48 Alleen ik ken de zwaartekracht, de 
grootsheid en de betekenis van uw 
overtredingen. Mannen zijn voortdurend 
onder de indruk van uiterlijke schijn, want ze 
zijn niet in staat om door te dringen in het 
hart van hun buurman. Ik, aan de andere kant, 
kijk in de harten en kan jullie vertellen dat er 
mannen naar mij toe zijn gekomen die zichzelf 
van ernstige overtredingen beschuldigden en 
die vol wroeging waren omdat ze mij beledigd 
hadden, maar ik heb ze zuiver gevonden. 
Anderen daarentegen kwamen me vertellen 
dat ze nooit iemand kwaad hebben gedaan, 
maar ik wist dat ze liegen. Want hoewel hun 
handen niet bevlekt waren met het bloed van 
hun naaste, vloeide het bloed van hun 
slachtoffers, die zij hadden bevolen hun leven 
te nemen, op hun geest neer. Zij zijn degenen 
die de steen gooien, hun hand verbergen. 
Telkens als ik de woorden "laf", "vals" of 
"verrader" in mijn leer uitsprak, beefde hun 
hele wezen en vaak verwijderden ze zich van 
mijn leer omdat ze een blik op zichzelf voelden 
die hen richtte. (159, 42 - 43) 
49 Als de grootste liefde van de Vader niet 
aanwezig was in de goddelijke gerechtigheid, 
als zijn gerechtigheid deze oorsprong niet had, 
zou deze mensheid ophouden te bestaan, 
zouden haar zonde en haar onophoudelijke 
overtredingen het goddelijke geduld hebben 
uitgeput; maar dit is niet gebeurd. De 
mensheid leeft verder, de geesten worden 
nog steeds geïncarneerd en in elk menselijk 
werk komt mijn gerechtigheid, die liefde en 
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oneindige barmhartigheid is, tot uiting. (258, 
3) 
50 Doorgrond Mijn Woord, opdat gij niet, 
zoals velen, door de daden van Mijn 
goddelijke gerechtigheid misleid zult worden, 
wanneer Ik degenen die slechts een lichte 
overtreding begaan en schijnbaar 
vergevensgezind zijn, machtig verdraag. 
51 Dat zegt de Meester: Als ik degene, die 
slechts een lichte overtreding lijkt te hebben 
begaan, machtig treiteren, dan komt dat, 
omdat ik de zwakheid van de geesten ken, en 
als zij afwijken van de weg van de vervulling 
van de wet, dan kan dat de eerste stap zijn, 
die hen tot de ondergang leidt. Maar als ik 
naar anderen kijk voor een ernstige 
overtreding, dan gebeurt dat omdat ik weet 
dat een grote overtreding voor de geest reden 
is voor een even grote bekering. 
52 Oordeelt niet, veroordeelt niet, verlangt 
niet eens in uw gedachten dat mijn 
gerechtigheid op hen valt die bloedvergieten 
onder de natiën veroorzaken. Denk alleen dat 
zij, net als u, ook mijn kinderen zijn, mijn 
schepsels, en dat zij met grote 
boetedoeningen zullen moeten boeten voor 
hun grote misdaden. Voorwaar, ik zeg u: 
degenen die u met de vinger wijst als degenen 
die de vrede genadeloos hebben vernietigd en 
u in chaos hebben gestort, zullen in de 
komende tijd de grote vredestichters, de grote 
weldoeners van de mensheid worden... 
53 Het bloed van miljoenen slachtoffers roept 
vanuit de aarde om mijn goddelijke 
gerechtigheid, maar buiten de menselijke 
oordelen om zal het de mijne zijn die elke 
geest, elk hart bereikt. 
54 Het oordeel van de mensen vergeeft niet, 
verlost niet, heeft niet lief. De mijne houdt 
van, vergeeft, verlost, herleeft, verheft en 
verlicht; en het zijn juist zij die de mensheid 
zoveel pijn hebben berokkend dat ik hen zal 
verlossen en redden door hen door hun grote 
verzoening te laten gaan, die de smeltkroes zal 
zijn waar zij gezuiverd zullen worden en 
volledig wakker zullen worden van de stem 
van hun geweten om tot in het diepst van hun 
werken te zien. Ik zal ze laten lopen op 
dezelfde manier waarop ze hun offers hebben 
gebracht, hun mensen laten lopen. Maar 
uiteindelijk zullen ze de geestelijke zuiverheid 
bereiken om terug te kunnen keren naar de 

aarde, om alles wat verwoest is weer op te 
bouwen, om alles wat ondermijnd is te 
herstellen. (309, 16 -18) 
55 Je moet weten dat je Vader niet alleen over 
je oordeelt als de dood tot je komt, maar dat 
dit oordeel begint zodra je je bewust wordt 
van je werken en de roep van je geweten 
voelt. 
56 Mijn oordeel is altijd op jou gericht. In het 
menselijk leven of in je geestelijk leven ben je 
onderworpen aan Mijn oordeel; maar hier in 
de wereld, in de lichaamsschelp, wordt de 
geest ongevoelig en doof voor de roep van het 
geweten. 
57 Ik beoordeel je om je te helpen je ogen te 
openen voor het licht, om je vrij te maken van 
de zonde en je te bevrijden van de pijn. 
58 in mijn oordeel houd Ik nooit rekening met 
de beledigingen die jullie Mij zouden kunnen 
aandoen, want nooit zal er naar mijn oordeel 
wrok, wraak en zelfs geen straf komen. 
59 Wanneer de pijn je hart binnendringt en je 
op de meest gevoelige plaats raakt, is het om 
je te wijzen op elke fout die je maakt, om je 
mijn leer te laten begrijpen en je een nieuwe 
en wijze leer te geven. Onderaan elk van deze 
beproevingen is mijn liefde altijd aanwezig.  
60 bij sommige gelegenheden heb Ik je de 
oorzaak van een beproeving laten begrijpen, 
bij andere kun je de betekenis van die 
waarschuwing voor Mijn gerechtigheid niet 
vinden, want er zijn diepe mysteries in het 
werk van de Vader en in het leven van je geest 
die de menselijke geest niet kan ontrafelen. 
(23, 13 - 17) 
61 Verre is de tijd dat u werd gezegd: "Met de 
kubus waarmee u meet, zult u worden 
gemeten. Hoe vaak is die wet niet gebruikt om 
hier op aarde wraak te nemen en elk gevoel 
van liefdadigheid aan de kant te schuiven! 
62 Nu vertel ik u dat ik deze cel van de 
gerechtigheid in beslag heb genomen en ik zal 
u ermee meten naar hoe u hebt gemeten, 
hoewel ik bij wijze van uitleg moet toevoegen 
dat in elk van mijn oordelen de Vader 
aanwezig zal zijn die u zeer liefheeft en de 
Verlosser die voor uw redding is gekomen. 
63 Het is de man die met zijn werken zijn 
oordeel vreselijke oordelen velt, en het is uw 
Heer die u helpt, zodat u de manier vindt 
waarop u uw verzoening kunt verdragen. 
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64 Voorwaar, ik zeg je, als je een al te pijnlijke 
boetedoening wilt vermijden, bekommer je 
dan op tijd en geef je leven een nieuwe 
richting door een oprechte vernieuwing met 
werken van liefde en barmhartigheid voor je 
broeders. 
65 begrijp dat Ik de reddende poort ben - de 
poort die nooit gesloten zal zijn voor allen die 
Mij met een waarachtig geloof zoeken (23, 19 
- 23) 
66 Nu ziet u dat de goddelijke gerechtigheid 
uit liefde is gemaakt, niet uit bestraffing zoals 
de uwe. Wat zou er van jullie worden als Ik 
jullie eigen wetten zou toepassen om jullie te 
beoordelen - voor Mij, voor wie geen uiterlijke 
schijn en geen valse argumenten gelden? 
67 als ik u zou beoordelen op basis van uw 
boosaardigheid en uw vreselijk harde wetten 
zou toepassen - wat zou er dan van u 
terechtkomen? dan zou je me terecht vragen 
om genade te betuigen... 
68 Maar jullie hoeven niet bang te zijn, want 
mijn liefde vervaagt nooit en verandert ook 
niet. Jij daarentegen gaat zeker dood, je sterft 
en wordt opnieuw geboren, je gaat en komt 
dan weer terug, en zo ga je op bedevaart tot 
de dag komt dat je je vader herkent en je aan 
zijn goddelijke wet onderwerpt. (17, 53) 
 

Hoofdstuk 22 - Liefde, zorg en genade 
van God  
 
De liefde van de hemelse Vader  
1 Verwondert u zich niet dat mijn liefde u 
overal volgt, ondanks uw zonden. Jullie zijn 
allemaal mijn kinderen. In deze wereld heb je 
een beeld van goddelijke liefde in de liefde 
van je ouders. Je kunt ze de rug toekeren, je 
kunt hun gezag niet erkennen, je kunt hun 
bevelen niet opvolgen en naar hun raad 
luisteren; je kunt een wond in hun hart 
veroorzaken met je slechte daden, je kunt hun 
ogen laten drogen van zoveel geschreeuw, 
hun tempels wit haar laten zien en hun 
gezichten laten tekenen van lijden; maar ze 
zullen nooit ophouden van je te houden en ze 
zullen alleen maar zegen en vergiffenis voor je 
hebben. 
2 Maar als deze ouders die jullie op aarde 
hebben gehad en die niet volmaakt zijn, jullie 
zulke grote bewijzen van een zuivere en 

sublieme liefde hebben gegeven - waarom zijn 
jullie dan verbaasd dat Hij die deze harten 
heeft geschapen en hen die taak heeft 
gegeven om ouders te zijn, jullie met 
volmaakte liefde liefheeft? - Liefde is de 
hoogste waarheid. In het belang van de 
waarheid werd ik mens, en in het belang van 
de waarheid stierf ik als mens. (52, 27) 
3 Mijn liefde is niet om jullie te verbazen, 
maar twijfel er ook niet aan als jullie zien dat 
jullie vaak een zeer bittere beker leegmaken in 
de wereld. 
4 man kan laag zinken, gevuld zijn met 
duisternis of aarzelen om terug te keren naar 
Mij Maar voor de hele tijd zullen ze me in hun 
eigen wezen kunnen voelen, me niet meer ver 
weg voelen en me ook niet als een vreemde 
beschouwen of mijn bestaan, mijn liefde en 
mijn gerechtigheid verloochenen. (52, 30) 
5 Ik wil u niet voor mij als verdachte zien, ik 
wil u altijd als mijn kinderen zien, voor wie 
mijn vaderliefde altijd klaar staat om te 
helpen. Ik heb jullie geschapen voor de 
heerlijkheid van Mijn Geest en opdat jullie 
gelukkig mogen zijn in Mij. (127, 41) 
6 leert Mij liefhebben; erkent hoe Mijn Liefde 
jullie overal volgt, ondanks jullie 
overtredingen en zonden, zonder dat jullie de 
invloed ervan kunnen ontwijken of vermijden. 
Besef: hoe ernstiger je overtredingen zijn, hoe 
groter mijn medelijden met je is. 
7 De boosaardigheid van de mensen wil mijn 
liefde afwenden, maar het gaat er niet 
tegenin, want liefde is de universele kracht, de 
goddelijke kracht die alles schept en alles 
beweegt. 
8 het bewijs van alles wat ik u vertel is het 
bewijs dat ik u heb gegeven toen ik mezelf 
onder u bekend maakte in deze tijd waarin de 
mensheid is afgedwaald in de afgrond van hun 
zonde. Mijn Liefde kan niet walgen van de 
menselijke zonde, maar wel mededogen 
voelen. 
9 herken Mij, kom tot Mij om je vlekken weg 
te wassen in de kristalheldere fontein van 
Mijn Barmhartigheid vraag, vraag, en het zal 
worden gegeven aan u (297, 59 - 62) 
10 voor momenten dat mensen denken dat ze 
me zo onwaardig zijn dat ze niet begrijpen dat 
ik zoveel van ze kan houden. En als ze zich 
eenmaal hebben neergelegd om ver van hun 
vader te leven, bouwen ze een leven op 
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volgens hun eigen ideeën, creëren ze hun 
wetten en stichten ze hun religieuze 
gemeenschappen. Dus hun verrassing is groot 
als ze me zien aankomen. Dan vragen ze: 
"Houdt onze Vader echt zoveel van ons dat hij 
op zo'n manier zoekt om zich met ons te 
communiceren? 
11 mannen, ik kan je alleen maar zeggen dat ik 
niet zal laten vergaan wat van mij is, en jij bent 
van mij. Ik hield al van je voordat je dat was en 
ik zal voor altijd van je houden. (112, 14 - 15) 
 
De zorg en hulp van God  
12 discipelen, ik heb u alle aanwijzingen 
gegeven die de Geest nodig heeft in zijn 
ontwikkeling. 
13 Gezegend zijn zij die de waarheid kennen, 
want zij zullen 'de weg' snel vinden. Anderen 
verwerpen altijd de goddelijke leer omdat hun 
werken superieur lijken aan de mijne. 
14 Ik hou van jullie allemaal. Ik ben de herder 
die zijn schapen roept, die ze verenigt en telt 
en elke dag meer wil hebben - die ze voedt en 
streelt, voor ze zorgt en zich verheugt als hij 
ziet dat er veel zijn, hoewel hij soms huilt als 
hij ziet dat ze niet allemaal gehoorzaam zijn. 
15 Dit zijn jullie harten; velen van jullie komen 
tot Mij, maar weinigen zijn degenen die Mij 
werkelijk volgen. (266,23 - 26) 
16 Neem je kruis op en volg Mij in 
nederigheid. Vertrouw erop dat ik, terwijl jij 
iemand troost geeft, vrede brengt in een hart 
of licht in een geest, zorg voor alles wat met je 
materiële leven te maken heeft en ik niets zal 
verwaarlozen. 
17 geloof dat als ik tot uw geest spreek, ik ook 
in uw hart kijk om zijn zorgen, zijn behoeften 
en zijn verlangens te ontdekken. (89, 6 - 7) 
18 Er zijn geen rassen of stammen, hoe 
ongecultiveerd ze ook mogen lijken - zelfs 
degenen die je niet kent, omdat ze in 
ontoegankelijke bossen leven - die geen 
manifestaties van mijn liefde zouden hebben 
ontvangen. Op het moment van gevaar 
hebben ze hemelse stemmen gehoord die hen 
beschermen, bewaken en begeleiden. 
19 Je hebt nooit verlaten geleefd. Vanaf het 
begin, toen je tot leven kwam, was je onder 
het schild van mijn liefde. 
20 Jullie menselijke ouders die teder van jullie 
kinderen houden: zouden jullie ze aan hun lot 
kunnen overlaten als ze nauwelijks in dit leven 

geboren zijn, als ze jullie zorg, jullie 
toewijding, jullie liefde het hardst nodig 
hebben? 
21 Ik heb gezien dat je voor je kinderen zorgt, 
zelfs als ze volwassen zijn; zelfs voor degenen 
die fout zijn gegaan, die je gekwetst hebben, 
zorg je met de grootste liefde. 
22 Maar als je op deze manier op de 
behoeften van je kinderen inspeelt - wat zal 
dan de liefde van je hemelse Vader zijn, die je 
al voor je bestaan liefhad? 
23 Ik heb u altijd te hulp geschoten; en in deze 
tijd waarin ik met een grotere geestelijke 
ontwikkeling naar u toe kom, heb ik u geleerd 
hoe u kunt vechten om de kwade krachten te 
vernietigen en hoe u de vibraties van het 
goede kunt verhogen. (345, 39 - 42) 
24 U gaat nu een nieuwe fase van uw leven in; 
de weg is bereid. Neem je kruis op en volg me. 
Ik zeg jullie niet dat er geen beproevingen op 
deze weg zijn, maar wanneer jullie een 
moeilijke weg oversteken of een beker met 
lijden leegmaken, zullen jullie een stem horen 
die jullie bemoedigt en begeleidt, Mijn Liefde 
zal bij jullie zijn, jullie bijstaan en oplichten, en 
jullie zullen de zachte streling van Mijn balsem 
voelen. (280, 34) 
25 Als ik zie dat jullie je laten verslaan door 
pijn en dat jullie, in plaats van er de lessen uit 
te trekken die elke beproeving bevat, 
genoegen nemen met huilen, vloeken of 
gewoon wachten op de dood als het einde van 
jullie lijden, dan benader ik jullie om jullie hart 
liefdevol toe te spreken, om het troost en 
hoop te geven en het te versterken om 
zichzelf, zijn zwakheid en gebrek aan geloof te 
overwinnen, zodat het kan zegevieren over de 
beproevingen. want in die triomf ligt vrede, 
licht en spiritueel geluk, dat is echt geluk. 
(181, 10) 
26 gezien het feit dat Ik zelfs in de kleinste 
wezens van de natuur ben - hoe zou Ik jullie 
kunnen verloochenen en Mijzelf van jullie 
kunnen scheiden, alleen maar omdat jullie 
onvolkomenheden op jullie hebben, terwijl 
jullie Mij het meest nodig hebben? 
27 Ik ben het leven en ben in alle dingen, 
daarom kan niets sterven. Denk goed na, 
zodat je niet gebonden bent aan expressie. 
breng je zintuigen tot rust en ontdek Mij in het 
hart van het woord (158, 43 - 44) 
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28 Gaat in uw binnenste, en gij zult daar het 
heiligdom vinden, de ark van het verbond. U 
zult een bron ontdekken, een fontein van 
genaden en zegeningen. 
29 Er is geen hulpeloze geest, niemand is 
onterfd. In het aangezicht van Mijn Goddelijke 
Barmhartigheid is er niemand in het hele 
universum die zich arm kan noemen, 
verstoten door zijn Vader; niet iemand die zich 
verbannen kan noemen uit het land van de 
Heer. 
30 Wie zich onterfd voelt, doet dit omdat hij 
de genadegaven in zichzelf niet ontdekt heeft, 
of omdat hij verdwaald is in de zonde, of 
omdat hij verblind is, of omdat hij zich 
onwaardig voelt. 
31 jullie zullen altijd deze genadegaven in 
jezelf ontdekken; dan zullen jullie ervaren dat 
het jullie nooit zal ontbreken aan mijn 
aanwezigheid, dat 'brood', 'helende balsem', 
'wapens', 'sleutels' en alles wat jullie nodig 
hebben altijd in jezelf aanwezig zullen zijn, 
want jullie zijn de erfgenamen van mijn 
koninkrijk en mijn glorie. (345, 87) 
32 Er is een band tussen de Vader en de 
kinderen die nooit verbroken kan worden, en 
deze band is de oorzaak van de dialoog tussen 
de Goddelijke Geest en die van u allen. (262, 
35) 
33 De mensheid heeft mijn liefde nodig, mijn 
woord, dat tot in het diepst van hun hart moet 
reiken. De Meester vecht er onvermoeibaar 
voor dat je geesten dagelijks meer verlicht 
worden, zodat ze, bevrijd van onwetendheid, 
naar hogere regionen kunnen opstijgen. 
34 De poorten van mijn koninkrijk staan open, 
en het 'Woord' van de Vader komt met 
oneindige liefde tot u om u weer de weg te 
wijzen. 
35 Ik ben weer tot de mensheid gekomen, 
maar zij hebben Mij niet gevoeld omdat Ik 
geestelijk ben verschenen en hun 
materialisme groot is. Sinds jouw geest uit 
mijn Goddelijke Geest is voortgekomen - 
waarom hebben de mensen mij dan niet 
gevoeld? Omdat ze hun geest hebben 
gebonden aan het materialisme, aan de lagere 
hartstochten. 
36 Maar hier is het Lam Gods, dat tot u komt 
als licht, om u licht te geven en de waarheid te 
brengen. (340, 13 - 15) 
 

De nederigheid van de Allerhoogste 
37 Begrijp dat mijn woord jullie niet vult met 
ijdele filosofieën, het is de essentie van het 
leven. Ik ben geen rijke man die je wereldse 
rijkdom aanbiedt. Ik ben de enige God die je 
het koninkrijk van het ware leven belooft. Ik 
ben de nederige God die zijn kinderen zonder 
pracht en praal benadert om ze op te voeden 
op de weg van verzoening met zijn streling en 
zijn wonderbaarlijke Woord. (85, 55) 
38 Wees mijn dienaren, en je zult nooit door 
mij vernederd worden. 
39 Zie, ik ben niet gekomen als een koning, 
noch heb ik scepters of kronen gedragen. Ik 
ben onder jullie als voorbeeld van 
nederigheid, en nog meer: als jullie dienaar. 
40 vraagt Mij en Ik zal jullie geven; beveelt Mij 
en Ik zal gehoorzamen om jullie een ander 
bewijs van mijn liefde en nederigheid te 
geven. Ik vraag jullie alleen maar om Mij te 
erkennen en Mijn Wil te doen; en als jullie 
obstakels tegenkomen bij de vervulling van 
jullie plichten, bid dan en overwin ze in Mijn 
Naam en jullie verdiensten zullen groter zijn. 
(111, 46) 
41 De Vader zegt tot u - hij die niemand heeft 
om voor hem te buigen in het gebed. maar 
waarlijk, Ik zeg jullie, als er boven Mij iemand 
groter was, zou Ik voor hem buigen, want in 
Mijn Geest woont nederigheid 
42 Overweegt hoe jullie, hoewel jullie mijn 
kleine kinderen zijn, ervoor zorgen dat Ik naar 
beneden kom om met jullie te spreken, naar 
jullie te luisteren en jullie te troosten, in plaats 
van te worstelen om naar Mij op te stijgen. 
(125, 19) 
43 ervaar in je hart de vreugde van het geliefd 
zijn door je Vader, die je nooit heeft 
vernederd door zijn grootheid, maar het heeft 
geopenbaard in zijn volmaakte nederigheid, 
om je groot te maken en je te laten genieten 
van het ware leven in zijn Koninkrijk dat geen 
begin en geen einde heeft. (101, 63) 
 
Het medeleven en het medelevende lijden 
van God  
44 Als je denkt dat Jezus, omdat Hij de Zoon 
van God was, geen pijn heeft gevoeld, dan heb 
je het mis. Als je gelooft dat ik vrij ben van pijn 
omdat ik vandaag in de Geest kom, ben je ook 
in de fout. Als jullie denken dat - omdat ik 
weet dat jullie toch allemaal bij mij zullen zijn - 
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ik vandaag niet lijd, dan hebben jullie ook 
geen gelijk. Voorwaar, ik zeg je, er is geen 
ander wezen dat gevoeliger is dan de 
Goddelijke Geest. 
45 Laat me het je vragen: Wie heeft alle 
wezens gevoel gegeven? wat kun je goed 
doen dat mij geen vreugde brengt? en wat 
kun je kwaad doen dat niet als een wond aan 
mijn gevoeligheid is? Zie je, dit is waarom ik je 
vertel dat de mensheid mij opnieuw heeft 
gekruisigd. wanneer word ik van mijn kruis 
gehaald en bevrijd van de doornenkroon? 
(69,34) 
46 Als sommigen als mijn vijanden opstaan, 
zie ik ze niet als zodanig, maar alleen als 
behoeftig. aan hen die denken dat ze 
geleerden zijn en mijn bestaan ontkennen, kijk 
ik met medeleven naar hen... Degenen die 
proberen Mij te vernietigen in de harten van 
de mensen, beschouw ik als onwetend, omdat 
ze geloven dat ze de kracht en de wapens 
hebben om Hem te vernietigen die de Auteur 
van het Leven is. (73, 33) 
47 Ik toon mijzelf aan u als een liefhebbende 
Vader, als een nederige Meester, nooit 
onverschillig voor uw lijden en altijd 
toegeeflijk en barmhartig voor uw 
onvolkomenheden, want jullie zullen altijd 
kinderen in mijn ogen zijn. 
48 Ik moet u beoordelen als ik zie hoe de 
kinderen, die met zoveel liefde zijn geschapen 
en bestemd zijn voor het eeuwige leven, 
halsstarrig de dood op aarde zoeken, zich niet 
bekommeren om het geestelijk leven, noch de 
perfectie wensen te kennen die dat bestaan 
voor hen in petto heeft. (125, 59 - 60) 
49 omdat ik jullie Vader ben, moet ik 
noodzakelijkerwijs meevoelen met wat de 
kinderen voelen... Alleen op deze manier zult 
u begrijpen dat, terwijl ieder van u zijn eigen 
pijn lijdt en voelt, de Goddelijke Geest de pijn 
van al zijn kinderen lijdt. 
50 als bewijs van deze waarheid ben ik in de 
wereld gekomen om mens te worden en een 
kruis te dragen dat alle pijn en zonde van de 
wereld voorstelt maar als ik als mens de last 
van uw onvolkomenheden op mijn schouders 
droeg en al uw pijn voelde - zou ik me dan als 
God ongevoelig kunnen tonen tegenover de 
beproevingen van mijn kinderen? (219, 11 - 
12) 
 

Vergeving; genade en barmhartigheid van 
God  
51 Ik ben de enige die het lot van iedereen 
kent, de enige die weet welke weg je bent 
gegaan en welke weg je nog moet gaan. Ik ben 
het die je lijden en je vreugde begrijpt. Ik weet 
hoeveel je hebt afgedwaald om waarheid en 
gerechtigheid te vinden. Het is Mijn 
barmhartigheid die de angstige roep van hem 
ontvangt die Mij naar binnen vraagt om 
vergeving voor zijn overtredingen. 
52 en als Vader vervul ik elk smekend verzoek, 
verzamel uw tranen, genees uw zwakheden, 
laat u zich vergeven voelen en bevrijd u van 
uw vlekken van schaamte, zodat u uw leven 
kunt vernieuwen. 
53 Ik ben ook de enige die jullie de 
beledigingen kan vergeven die Mij door jullie, 
mijn kinderen, worden aangedaan. (245, 39 - 
41) 
54 In deze tijd verlicht mijn woord u opnieuw. 
Ik zal mijn genade in overvloed uitgieten, 
zodat jullie zuiver en uitgerust zijn. maar als je 
weer in de zonde valt, mensen, erken dan dat 
ik het niet ben die je van mijn schoot 
weghaalt, maar dat jij het bent die van mij 
weghaalt, hoewel het niet mijn wil is. Maar 
mijn vergeving en mijn liefde zijn als open 
poorten om iedereen te ontvangen die tot Mij 
wil terugkeren met berouw. (283, 69) 
55 in de liefde waarmee ik je vergeef en 
corrigeer, maak ik mezelf bekend toen u naar 
uw wil leefde en de Vader voortdurend pijn 
deed, heb ik de draad van dat zondige bestaan 
niet doorgesneden, ik heb u geen lucht en 
geen brood ontzegd, ik heb u niet in pijn 
gelaten en ik heb uw klaagzang niet 
genegeerd. En de natuur bleef je omringen 
met haar vruchtbaarheid, haar licht en haar 
zegeningen. Zo maak ik mezelf bekend aan de 
mensen en onthul ik mezelf aan hen. Niemand 
kan je op aarde liefhebben met deze liefde en 
niemand kan je vergeven zoals ik. 
56 jouw geest is een zaadje dat ik koesteren 
en vervolmaken van de eeuwigheid tot het de 
mooiste bloemen en de meest volmaakte 
vruchten draagt. hoe kon ik je laten sterven of 
je overlaten aan het geweld van de stormen? 
Hoe kon ik je in de steek laten als ik de enige 
ben die het lot van alle wezens kent? (242, 31 
- 33) 
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57 jullie die afdwalen. Ik ben bereid jullie te 
ontvangen en jullie mijn kracht en mijn licht te 
geven als jullie Mij roepen. Het maakt niet uit 
of je het merkteken van grote zondaars op je 
ziel en geest draagt. Ik zal je ertoe aanzetten 
om degenen die je beledigd hebben te 
zegenen en God te zegenen, omdat Hij dat 
wonder in jou mogelijk heeft geacht. Dan zul 
je de liefde van Christus in je hart beginnen te 
voelen. 
58 Sommigen zullen bij het horen van deze 
woorden denken: Hoe is het mogelijk dat de 
grote zondaars deze genade op dezelfde 
manier kunnen ontvangen als de 
rechtvaardigen die het voor hun verdiensten 
hebben? 
59 O mannen, mannen die gij niet verder ziet 
dan uw ogen! Ik heb je altijd mijn voordelen 
uit genade gegeven, nog voordat je ze 
verdiend hebt. 
60 Ik reageer zowel op een zuivere gedachte 
als op de treurige klaagzang van hem die mij 
verontreinigd benadert wanneer een vonkje 
nederigheid of kennis, hoe klein ook, hem 
ontsnapt door zijn gebrek aan liefde voor zijn 
medemensen. 
61 Ik ben de verdediger van de zwakken, die in 
hun grote onbekwaamheid en onwetendheid 
tranen laten. Ik ben de goddelijke Hoop die 
hen die huilen roept en troost; ik ben de 
vriendelijke Jezus die zachtjes de mensen 
streelt die kreunen van pijn en 
boetedoening... 
62 Ik ben uw Redder, uw Verlosser; ik ben de 
waarheid die de mensheid begrijpt. (248, 18 - 
21) 
 

Hoofdstuk 23 - Inspiraties en 
Openbaringen van God  
 
Goddelijke inspiratie 
1 Discipelen: Als mijn woord tot u komt en u 
begrijpt het niet, dan twijfelt u eraan. Maar ik 
zeg het je: als de onzekerheid je kwelt, trek je 
je terug in de eenzaamheid van de velden en 
vraag je daar, midden in de natuur, waar je 
alleen de open velden, de bergen en het 
firmament als getuige hebt, je Meester nog 
een keer Diepgaand in zijn woord, en snel zal 
zijn liefdevolle antwoord je bereiken. Dan voel 

je je gedragen, geïnspireerd, gevuld met een 
onbekende spirituele gelukzaligheid. 
2 Op deze manier zullen jullie niet langer 
mannen van weinig geloof zijn, omdat jullie 
weten dat elk woord van God waarheid bevat, 
maar dat jullie, om het toegankelijk te maken, 
er met toewijding en oprechtheid in moeten 
gaan, omdat het een heilige plaats is. 
3 Wanneer je bereid bent en iets wilt weten, 
zal je verlangen naar licht het goddelijke licht 
aantrekken. hoe vaak heb ik je niet gezegd: ga 
naar de eenzaamheid in de bergen en vertel 
me daar je zorgen, je lijden en je behoeften! 
4 Jezus leerde je deze lessen in het "Tweede 
Tijdperk" naar zijn voorbeeld. Denk aan mijn 
voorbeeld toen ik me in de woestijn terugtrok 
om te bidden voordat ik met mijn prediking 
begon. Vergeet niet dat ik in de laatste dagen 
van mijn leven onder de mensen, nog voordat 
ik naar de synagoge ging om te bidden, naar 
de eenzaamheid van de Olijfberg ging om met 
de Vader te spreken. 
5 De natuur is een tempel van de Schepper, 
waar alles tot Hem wordt opgewekt om Hem 
te aanbidden. Daar kun je direct en onvervalst 
de straling van je Vader ontvangen. Daar zul 
je, ver van het menselijk egoïsme en 
materialisme, voelen hoe wijze inspiraties je 
hart binnenkomen om goed te doen op jouw 
manier. (169, 28 - 31) 
6 jullie moeten wakker zijn, discipelen, want ik 
zal niet alleen tot jullie spreken door middel 
van dit mondstuk, ik zal mezelf ook kenbaar 
maken aan jullie geest op de momenten dat 
jullie lichaam slaapt. Ik zal jullie leren je over 
te geven om voorbereid te slapen en jullie 
geest los te maken van het aardse, zodat hij 
opstaat in de gebieden van het Licht waar hij 
de profetie zal ontvangen waarmee hij zijn 
weg zal verlichten, en dan zijn boodschap aan 
de geest zal overbrengen; ik zal de hele tijd bij 
jullie zijn en ik zal de hele dag van jullie leven 
bij jullie zijn. (100, 30) 
7 Ik ben nooit ver van u geweest, zoals u soms 
geloofde, noch ben ik ooit onverschillig 
geweest voor uw lijden, noch ben ik doof 
geweest voor uw oproepen. dit is wat er is 
gebeurd: je hebt er niet naar gestreefd om je 
hogere zintuigen te verfijnen en verwachtte 
Mij met de zintuigen van het vlees waar te 
nemen... Maar ik zeg je dat de tijd dat ik dit 
aan mannen toekende al heel ver terug was. 
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8 Als jullie een beetje moeite zouden hebben 
gedaan om enkele van jullie spirituele 
vermogens te ontwikkelen, zoals innerlijke 
verheffing door spirituele contemplatie, 
gebed, presentatie, profetische droom of 
geestelijk gezicht - Ik verzeker jullie, door elk 
van hen zouden jullie je met Mij verbinden en 
zo antwoorden krijgen op jullie vragen en 
goddelijke inspiratie in jullie gedachten. 
9 Ik ben altijd bereid om met jullie te spreken, 
altijd in afwachting van jullie verheffing en 
geestelijke bereidheid om jullie tot dienst te 
zijn en jullie het geluk te geven om Mij aan 
jullie geest kenbaar te maken. Hiervoor is het 
alleen nodig om je met de grootste 
oprechtheid klaar te maken om deze genade 
te verkrijgen. (324, 52 - 54) 
10 Vraag je geleerden, en als ze eerlijk zijn, 
zullen ze je vertellen dat ze God om inspiratie 
hebben gevraagd. Ik zou hen meer inspiratie 
geven als ze Mij zouden vragen met meer 
liefde voor hun medemensen en met minder 
ijdelheid voor zichzelf. 
11 Echt waar? Ik zeg het je: alles wat je in 
ware kennis hebt verzameld, komt van mij... 
alles wat mannen hebben in de pure en hoge, 
zal ik in deze tijd gebruiken voor uw voordeel, 
want dat is wat ik u heb toegekend... (17, 59 - 
60) 
12 Nu is een tijd waarin mijn Geest 
voortdurend tot het geweten, de geest, het 
verstand en het hart van de mensen spreekt. 
Mijn stem bereikt mensen door middel van 
gedachten en beproevingen waardoor velen 
van hen uit eigen beweging tot de waarheid 
ontwaken, aangezien degenen die hen 
begeleiden of instrueren in slaap zijn en willen 
dat de wereld nooit ontwaakt. (306, 63) 
13 In het "Derde Tijdperk" realiseerde ik me 
met de duidelijkheid van mijn uitingen wat 
voor de mens onmogelijk was: Om te 
communiceren via het menselijk intellect. 
14 Begrijp me, discipelen, want in het gesprek 
van geest tot geest dat op u wacht, zult u mijn 
aanwezigheid voor altijd voelen. Als jullie 
weten hoe jullie je moeten voorbereiden, 
zullen jullie niet meer tegen mij zeggen: "Heer, 
waarom komt U niet? Waarom zie je mijn pijn 
niet? Je zult niet meer zo tegen me spreken. 
Echt, leerlingen, Ik zeg jullie, wie op deze 
manier tot Mij spreekt zal een tastbaar bewijs 

geven van zijn onwetendheid en 
onvoorbereidheid. 
15 Ik wil mijn discipelen niet gescheiden zien 
van Mij, Ik wil dat jullie tegen Mij zeggen in 
jullie geest: "Meester, jullie zijn onder ons, 
onze geest voelt jullie, jullie wijsheid is de 
bron van mijn inspiratie;" Ik wil dat jullie tegen 
Mij zeggen in jullie geest, "Meester, jullie zijn 
onder ons, onze geest voelt jullie, jullie 
wijsheid is de bron van mijn inspiratie;" Ik wil 
dat jullie tegen Mij zeggen, "jullie zijn onder 
ons, onze geest voelt jullie". dit is de ware 
bekentenis die ik van u wil horen... (316, 54) 
 
De aanpassing van de Goddelijke 
Openbaringen aan het begrip van de 
menselijke wezens  
16 om het Goddelijke te openbaren, jullie 
talen zijn te beperkt; daarom moest Ik te allen 
tijde met jullie spreken in gelijkenissen, in 
analogie; maar nu zien jullie dat, zelfs toen Ik 
op deze manier tot jullie sprak, jullie Mij 
weinig begrepen omdat jullie de noodzakelijke 
wil ontbraken om Mijn openbaringen te 
doorgronden. (14, 50) 
17 in elke leeftijd hebben jullie op Mij 
gewacht, en toch - wanneer Ik bij jullie was, 
herkenden jullie Mij niet vanwege jullie gebrek 
aan bewapening en spiritualiteit. Ik zeg het je: 
wat voor vorm mijn aanwezigheid ook 
aanneemt, het zal altijd waarheid en 
goddelijke levensessentie bevatten... 
18 Ik heb je verteld dat ik verschillende 
vormen heb gebruikt om mezelf bekend te 
maken aan de wereld... Maar deze waren 
geen masker om mijn geest voor u te 
verbergen, maar ze dienden om mij te 
vermenselijken, te beperken en om mij 
hoorbaar en tastbaar te maken voor de 
mensen. 
19 Nu zeg ik u dat u, voordat u een oordeel 
velt, eerst deze stem moet horen, totdat het 
moment van uw overtuiging of verlichting 
komt, wanneer het licht wordt in de geest. 
(97, 11 - 12) 
20 Zolang de mensen in hun blindheid en 
onwetendheid blijven, zullen zij de reden zijn 
waarom God, die in de eerste plaats Vader is, 
zichzelf moet vermenselijken, beperken en 
verminderen ten opzichte van zijn kinderen 
om begrepen te worden. Wanneer zullen jullie 
Mij toestaan om Mijzelf voor jullie te laten 
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zien met de glorie waarin jullie Mij moeten 
zien? 
21 Je moet groot zijn om je mijn grootheid 
voor te kunnen stellen, en omwille van die 
grootheid kom ik steeds weer om je 
geestelijke grootheid te geven, zodat je de 
oneindige gelukzaligheid kunt ervaren van het 
leren kennen van je Vader, het voelen van zijn 
liefde, het horen van het goddelijke concert 
dat boven je weerklinkt. (99, 26 - 27) 
22 Het uiterlijke deel van die openbaring van 
de Vader in de Sinaï was de steen die diende 
als een middel om de Goddelijke Wet in hem 
in te drukken. 
23 De uiterlijke verschijning in de openbaring 
van God aan de mensen door Jezus was het 
lichaamsschelp, de menselijke vorm van 
Christus. 
24 In het heden is het uiterlijke deel van mijn 
manifestatie de stemdrager geweest, dus aan 
deze vorm van openbaring moet, net als aan 
die van het verleden, een einde komen. 
25 Begrijp dat jullie de kinderen van het 
Spiritualistische volk zijn, die niet gevoed 
moeten worden door vormen, maar door de 
essentie. Als je mijn woord goed begrijpt, zul 
je nooit meer in afgoderij vervallen, noch zul 
je je vastklampen aan uitwendige rituelen, aan 
rituelen, aan het vergankelijke, want je zult 
altijd hunkeren naar het essentiële, het 
eeuwige. (224, 69 – 71) 
 
Verschillende soorten van God's 
openbaringen  
26 De mensheid wil graag de visitatie van een 
nieuwe Messias die hen uit de afgrond zal 
redden, of wil in ieder geval de stem van God 
horen als een menselijke stem die in de lucht 
weerklinkt. maar ik zeg je, het zou genoeg zijn 
om een beetje te observeren of om je geest te 
verzamelen in meditatie om hem gevoeligheid 
te geven en je zou horen hoe alles tot je 
spreekt... Als het u onmogelijk lijkt dat de 
stenen spreken, zeg ik u dat niet alleen de 
stenen, maar alles wat u omringt, tot u 
spreekt over uw Schepper, zodat u kunt 
ontwaken uit uw dromen van grootsheid, trots 
en materialisme. (61, 49) 
27 De verlichte van oudsher zagen altijd een 
stralend licht, ze hoorden mijn woord altijd. 
De profeten, de geïnspireerde, de 
voorgangers, de grondleggers van de leer van 

de hoge spiritualiteit waren getuige van het 
feit dat ze stemmen hoorden die uit de 
wolken, de bergen, uit de wind of van een 
plaats die ze niet konden lokaliseren; dat ze de 
stem van God hoorden alsof die uit 
vuurtongen en mysterieuze echo's kwam. 
Velen hoorden, zagen en voelden door hun 
zintuigen, anderen door hun spirituele 
kwaliteiten; hetzelfde gebeurt op dit moment. 
28 Voorwaar, ik zeg u: zij die mijn 
boodschappen met hun fysieke zintuigen 
ontvingen, interpreteerden de goddelijke 
inspiratie geestelijk, en dit deden ze volgens 
hun fysieke en geestelijke bewapening, 
volgens de tijd dat ze in de wereld waren, 
zoals het nu gebeurt met de menselijke 
werktuigen die u "stemdragers" of 
"geschenkdragers" noemt; ik zeg u, ze 
hoefden niet bang te zijn voor de gevolgen 
van hun daden. Maar ik moet u zeggen dat zij 
in het verleden en in het heden aan de 
zuiverheid van de goddelijke openbaringen 
hun eigen ideeën of die van hun omgeving 
hebben toegevoegd en bewust of onbewust 
de zuiverheid en de onbegrensde aard van de 
waarheid hebben veranderd, die in waarheid 
de liefde in hun hoogste openbaringen is. 
29 De geestelijke trillingen en ingevingen 
waren in henzelf, en zowel de 'eerste' als de 
'laatste' hebben deze inspiratie die hun geest 
heeft bereikt, bijna altijd zonder te weten hoe, 
op dezelfde manier als het vandaag met velen 
gebeurt en morgen met anderen zal 
gebeuren, gegeven en zullen getuigen. 
30 De woorden, de interpretaties en de 
manier van doen zijn te danken aan de 
mensen en de tijd waarin ze leven, maar 
bovenal is dit de hoogste waarheid. (16, 11 - 
14) 
31 Van tijd tot tijd is het noodzakelijk dat mijn 
geest zich manifesteert op een manier die 
toegankelijk en begrijpelijk is voor uw begrip. 
Deze noodzaak om met u te spreken is te 
wijten aan uw ongehoorzaamheid aan mijn 
wet, uw afwijking van de ware weg. 
32 De mens is het meest opstandige wezen in 
de schepping vanwege de wilsvrijheid die hij 
geniet. Tot vandaag heeft hij zich niet willen 
onderwerpen aan de instructies van zijn 
geweten. 
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33 Mijn woord wil sommigen tegenhouden, 
anderen oriënteren, alles in waarheid 
versterken en jullie uit de afgronden redden. 
34 Neem de manier waarop ik mezelf nu 
onthul, die zo anders is dan die van het 
"Tweede Tijdperk", niet kwalijk. weet dat ik 
nooit twee keer dezelfde vorm heb gebruikt, 
omdat het zou betekenen dat je vastzit aan 
één en dezelfde les en ik kom je altijd nieuwe 
lessen leren en je helpen om nieuwe stappen 
te zetten. (283, 39 - 42) 
35 Mijn woord wordt op vele manieren 
gecommuniceerd: door het geweten, door 
beproevingen die over Mij spreken, door de 
krachten van de natuur of door mijn 
geestelijke kinderen. Mijn woord is universeel. 
Iedereen die zich voorbereidt zal mijn stem 
horen. (264, 48 u.) 
 
De noodzaak van Goddelijke Openbaringen  
36 Mijn Goddelijke Leer is niet alleen bedoeld 
voor de geest - nee, het moet ook het 
menselijke hart bereiken, zodat zowel het 
geestelijke als het lichamelijke deel van het 
wezen harmonieus wordt. 
37 Het Goddelijke Woord is bedoeld om de 
geest te verlichten en het hart van de mens 
gevoelig te maken, en de levensessentie in dit 
Woord is bedoeld om de geest te voeden en 
te verheffen. 
38 Om het leven van de mens compleet te 
maken, heeft hij net zoveel geestelijk brood 
nodig als hij werkt en zwoegt voor materieel 
voedsel. 
39 "de mens leeft niet op brood alleen", zei ik 
u in het "Tweede Tijdperk", mijn woord is nog 
steeds geldig omdat de mens nooit zonder 
geestelijk voedsel zal kunnen zonder op aarde 
getroffen te worden door ziekten, pijn, 
duisternis, ongeluk, ellende en dood. 
40 De materialisten zouden bezwaar kunnen 
maken tegen het feit dat de mensen al leven 
op wat de aarde en de natuur hun geven, 
zonder de noodzaak om te streven naar iets 
geestelijks om hen te voeden, om hen te 
versterken tijdens hun levensreis. Maar ik 
moet u zeggen dat dit geen volmaakt en 
vervuld leven is, maar een bestaan dat het 
essentiële mist, want het is spiritualiteit. (326, 
58 - 62) 
41 te allen tijde heb Ik Mijzelf aan de mens 
geopenbaard op een eenvoudige manier, 

zodat hij Mij kon begrijpen, altijd heb Ik het 
gedaan in het begrijpen van je verstand en je 
hart. Ik ben naar beneden gekomen om je een 
voorbeeld van nederigheid te geven toen ik 
me in je ellendige leven boog om je op te 
voeden tot een beter leven; ik ben naar 
beneden gekomen om je een voorbeeld van 
nederigheid te geven... (226, 54) 
42 Hier wordt het Woord vervuld dat ik je gaf 
toen Jezus zijn Vader dankte in het "Tweede 
Tijdperk" omdat Hij zijn wijsheid verborg voor 
de geleerden en de geschoolden, maar het gaf 
en openbaarde aan de nederigen. 
43 ja, Mijn volk, want zij die jullie geleerde 
mensen noemen, zijn aan het oprukken en 
willen het gewone volk neerzetten, waarbij ze 
alleen leren wat ze nemen om de kruimels van 
het brood te zijn dat ze van Mij hebben 
ontvangen. 
44 De armen daarentegen, de "kleine 
mensen", die zich terdege bewust zijn van de 
ontberingen die het leven met zich 
meebrengt, en ook van de ontberingen die 
met hen verbonden zijn - als ze eenmaal iets 
van zichzelf kunnen noemen, voelen ze dat 
het te veel voor hen is, en dus delen ze het 
met anderen. 
45 Ik voeg er nu aan toe: als de hebzuchtige 
man een vrijgevige man wordt en de trotse 
man een nederige, zullen ze meteen delen in 
alles wat ik in petto heb voor hem die weet 
hoe hij deugdzaam moet leven. Want mijn 
liefde is niet gedeeltelijk, het is 
allesomvattend, is voor al mijn kinderen. (250, 
17) 
 
De oneindigheid van de goddelijke 
openbaringen  
46 Deze leer, die het Derde Tijdperk moet 
verlichten, is niet mijn laatste. Het spirituele 
heeft geen einde. Mijn wet schijnt als een 
goddelijke zon in alle geweten. Stilstand en 
verval zijn inherent aan alleen de mens, en het 
is altijd het resultaat van ondeugden, 
zwakheden of losbandigheid van passies. 
47 Wanneer de mensheid haar leven op 
geestelijke fundamenten baseert en het 
eeuwige ideaal dat mijn leer je inspireert in 
zich draagt, zal zij de weg van de vooruitgang 
en de volmaaktheid hebben gevonden en 
nooit meer van de weg van haar opwaartse 
ontwikkeling afdwalen. (112, 18) 
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48 Als u denkt, dat ik u nu pas iets van het 
geestelijk leven heb geopenbaard, dan bevindt 
u zich in een grote dwaling; want ik zeg u 
nogmaals: de goddelijke leer begon bij de 
geboorte van de eerste mens, en ik overdrijf 
niet, als ik u vertel, dat mijn leer begon met de 
schepping van geesten voor de wereld. (289, 
18) 
49 Toen de mensen nog geloofden dat er 
alleen datgene was wat ze met hun ogen 
konden ontdekken, en ze zelf de vorm van de 
wereld die ze bewoonden niet kenden, 
stelden ze zich een God voor die zich beperkte 
tot datgene wat hun ogen kenden. 
50 Maar terwijl hun geesten geleidelijk het 
ene na het andere mysterie ontrafelden, 
breidde het universum zich voor hun ogen 
steeds meer uit en nam de grootsheid en 
almacht van God steeds meer toe voor de 
wonderbaarlijke intelligentie van de mens. 
51 dit is de reden waarom ik je op dit moment 
een les moest geven, die in overeenstemming 
is met je ontwikkeling 
52 Maar ik vraag u, is het materiële kennis die 
mijn openbaring bevat? Nee, de kennis die ik 
je leer gaat over een bestaan buiten de natuur 
dat je ziet en dat je al zo lang aan het 
onderzoeken bent... Mijn openbaring toont de 
weg die de geest leidt naar een niveau van 
leven van waaruit hij alles kan ontdekken, 
herkennen en begrijpen. 
53 Lijkt het u onmogelijk of in ieder geval 
vreemd dat God zich geestelijk aan de mensen 
kenbaar maakt - dat de geestelijke wereld zich 
kenbaar maakt en zich in uw leven 
manifesteert - dat onbekende werelden en 
sferen met u communiceren? Wil je 
bijvoorbeeld dat je kennis stilstaat en wil je 
dat de Vader je nooit meer onthult dan wat Hij 
je al geopenbaard heeft? 
54 Wees niet in de gewoonte te geloven en 
stel geen grenzen aan je kennisgeest. 
55 Vandaag mogen jullie de geestelijke leer 
verloochenen, bestrijden en vervolgen; maar 
ik weet dat jullie morgen voor de waarheid 
zullen buigen. 
56 Elke goddelijke openbaring is bestreden en 
verworpen bij haar verschijning; maar 
uiteindelijk heeft dat licht gezegevierd. 
57 In de ontdekkingen van de wetenschap 
heeft de mensheid zich ook ongelovig 
getoond; maar uiteindelijk heeft zij zich 

moeten buigen voor de werkelijkheid. (275, 64 
- 70) 
58 Naarmate de tempel van de Heilige Geest 
uit het hart van de mensheid in de 
oneindigheid opstijgt, zullen er nieuwe 
openbaringen in hun midden verschijnen, en 
deze zullen des te groter zijn naarmate de 
geesten zich meer naar boven ontwikkelen. 
(242, 62) 
59 Hoe kun je denken dat ik, terwijl ik naar je 
toe kwam, andere naties zou kunnen 
verwaarlozen als je al mijn kinderen bent? 
Denk je dat iemand ver weg is of buiten Mij, 
hoewel Mijn Geest universeel is en alles wat 
geschapen is omarmt? 
60 Alles leeft en voedt zich met mij. Daarom is 
mijn universele straal over de hele wereld 
neergedaald en heeft de Geest mijn invloed in 
deze en andere werelden ontvangen, want ik 
ben gekomen om al mijn kinderen te redden. 
(176, 21) 
61 Mijn manifestatie door de kiezers is, 
volgens mijn wil, slechts tijdelijk, een korte 
fase van voorbereiding om als norm, wet en 
basis te dienen voor dit volk om te getuigen 
en deze waarheid te verspreiden en om de 
wereld de aanwezigheid van het "Derde 
Tijdperk" aan te kondigen. 
62 Zoals mijn manifestatie door de menselijke 
geest zo vluchtig als de bliksem bedoeld was, 
zo was het ook de bedoeling dat slechts 
enkele groepen mensen opgeroepen zouden 
worden om bij deze openbaring aanwezig te 
zijn en deze boodschap te ontvangen.  
63 Maar de dialoog van geest tot geest zal de 
hele mensheid zonder tijdslimiet bereiken, 
want deze vorm van mij zoeken, ontvangen, 
bidden, horen en voelen geldt voor alle 
eeuwigheid. (284,41 - 43) 
 
De manifestatie van de aanwezigheid van 
God in de mens  
64 Ik zal jullie tot mijn discipelen maken, zodat 
jullie leren Mij te zien als kinderen die van 
mijn geest zijn. waarom zou je niet mijn 
aanwezigheid in jou voelen als je gemaakt 
bent van mijn eigen essentie, een deel van 
mij? 
65 U voelt mij niet omdat u zich er niet van 
bewust bent, omdat het u aan spiritualiteit en 
bewapening ontbreekt, en omdat u zoveel 
tekenen en indrukken van het gevoel dat u 
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ontvangt, toeschrijft u ze toe aan materiële 
oorzaken. Daarom zeg ik u dat u mijn 
aanwezigheid niet waarneemt, hoewel ik bij u 
ben. 
66 Nu zeg Ik jullie: is het niet natuurlijk dat 
jullie Mij in jullie wezen voelen, omdat jullie 
een deel van Mij zijn? Is het niet juist - gezien 
dit - dat jouw geest eindelijk samensmelt met 
de mijne? Ik openbaart u de ware grootheid 
die in ieder mens aanwezig moet zijn; want u 
bent afgedwaald en u bent geestelijk kleiner 
geworden in het verlangen om groot te zijn op 
aarde! (331, 25 - 26) 
67 Ik wil niet meer dat je tegen Mij zegt: Heer, 
waarom bent U ver van Mij vandaan, waarom 
hoort U Mij niet, waarom voel Ik Mij alleen op 
de weg van het leven? 
68 Geliefde mensen: Ik vertrek nooit van Mijn 
kinderen, jullie zijn het die van Mij vertrekken 
omdat jullie niet geloven en omdat jullie Mij 
zelf hebben afgewezen en de deuren van jullie 
harten voor Mij hebben gesloten. (336, 60) 
69 Ik wil niet dat jullie Mij in de verte voelen, 
want Ik heb jullie gezegd dat jullie allen Mij 
zullen voelen vanwege jullie vergeestelijking, 
dat jullie Mij direct zullen waarnemen. jouw 
geest zal mijn stem horen en geestelijk zul je 
mijn aanwezigheid zien... Zo zal ik jouw geest 
voor altijd met de mijne verenigd zien, want 
dit is mijn wil. (342, 57) 
 

VI. Het werk van God  
 

Hoofdstuk 24 - De geestelijke en 
materiële schepping  
 
De schepping van geesteswezens  
1 Voordat er werelden waren, voordat alle 
schepselen en materie tot leven kwamen, 
bestond mijn Goddelijke Geest al. Maar als All-
One voelde ik in Mij een onmetelijke leegte, 
want Ik was als een koning zonder 
onderdanen, als een meester zonder 
discipelen. Daarom heb ik het plan gemaakt 
om soortgelijke wezens te creëren aan wie ik 
mijn hele leven zou wijden, die ik zo diep en 
intiem zou liefhebben dat ik, als de tijd rijp 
was, niet zou aarzelen om mijn bloed aan het 
kruis aan hen op te offeren. 

2 neem geen aanstoot als ik je vertel dat ik 
van je hield, zelfs voordat je bestond. Ja, 
geliefde kinderen! (345, 20 - 21) 
3 De Goddelijke Geest was vol van liefde, 
hoewel Hij alleen bestond. Er was nog niets 
geschapen, er bestond nog niets rond het 
Goddelijke Wezen en toch hield Hij van 
zichzelf en voelde Hij zich een Vader. 
4 Van wie hield hij? Wiens vader voelde hij 
zich? Het waren allemaal wezens en alle 
schepselen die uit Hem zouden voortkomen 
en waarvan de kracht verborgen lag in Zijn 
geest. In die geest waren alle wetenschappen, 
alle natuurkrachten, alle entiteiten, alle 
fundamenten van de schepping. Hij was de 
eeuwigheid en de tijd. In Hem was het 
verleden, het heden en de toekomst, nog 
voordat de werelden en wezens tot leven 
kwamen. 
5 Die goddelijke inspiratie werd werkelijkheid 
onder de oneindige kracht van de goddelijke 
liefde, en het leven begon. (150, 76 - 79) 
6 Opdat God zichzelf Vader zou noemen, liet 
Hij geesten uit Zijn schoot komen - wezens die 
in Zijn goddelijke eigenschappen op Hem 
lijken. Dit was je oorsprong, dus je bent 
opgestaan tot het spirituele leven. (345, 22) 
7 de reden voor uw schepping was liefde, het 
goddelijke verlangen om mijn macht met 
iemand te delen; en de reden dat ik u de 
vrijheid van wil heb gegeven was ook liefde Ik 
wilde me geliefd voelen bij mijn kinderen, niet 
door de wet, maar door een spontaan gevoel 
dat los zou moeten komen van je geest. (31, 
53) 
8 Elke geest is geboren uit een zuivere 
gedachte van de Godheid; daarom zijn de 
geesten een volmaakt werk van de Schepper. 
(236, 16) 
 
Het werk van grote geesten in het werk van 
de schepping 
9 Elia is de Grote Geest, die aan de 
rechterhand van God is, die zich in zijn 
nederigheid dienaar van God noemt; door zijn 
bemiddeling en andere grote geesten beweeg 
ik het geestelijke universum en voer ik grote 
en hoge raadgevingen uit. Ja, mijn discipelen, 
ik heb gastheren van grote geesten tot mijn 
dienst, die over de schepping heersen. (345, 9) 
 
voorzieningsgedachten van God  
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10 Geef oor, discipelen: voordat jullie tot 
leven kwamen, bestond ik al, en in mijn geest 
was de jouwe verborgen. maar Ik wilde jullie 
niet tot erfgenamen van mijn Koninkrijk 
maken zonder verdiensten te hebben 
verworven, noch dat jullie zouden bezitten 
wat er bestaat zonder te weten wie jullie 
hebben geschapen; noch wilde Ik dat jullie Mij 
zonder richting, zonder doel en zonder idealen 
zouden verlaten. 
11 dit is waarom ik je het geweten gaf om als 
gids te dienen Ik heb jullie een vrije wil 
gegeven, zodat jullie werken voor Mij de ware 
waarde zouden hebben; Ik heb jullie de kracht 
van het geweten gegeven om jullie te leiden. 
Ik heb je de Geest gegeven zodat hij altijd zou 
verlangen om op te staan tot het Lichtende en 
Zuivere; ik heb je de Geest gegeven zodat hij 
altijd zou verlangen om op te staan tot het 
Lichtende en Zuivere. Ik gaf je het lichaam 
zodat je een gevoel zou hebben voor het 
goede en voor het mooie door het hart en 
zodat het je zou dienen als toetssteen, als 
constante test en ook als hulpmiddel om te 
leven in de materiële wereld. (35, 48 – 49 o.) 
 
Het creëren van materiële werelden voor de 
geesteswezens  
12 Toen de ruimte voor het eerst werd 
verlicht door de aanwezigheid van de geesten, 
voelden deze - omdat ze nog steeds 
wankelend en gestotterd waren als kleine 
kinderen en noch de ontwikkeling, noch de 
kracht hadden om op de plaatsen van de hoge 
spiritualiteit te blijven - de behoefte aan een 
houvast, aan een basis om zich sterk te 
voelen; en zo kregen ze materie en een 
materiële wereld, en in hun nieuwe staat 
deden ze ervaring en kennis op. (35, 50) 
13 Het universum was gevuld met wezens, en 
in al die wezens werd de liefde, de macht en 
de wijsheid van de Vader geopenbaard. Als 
een onuitputtelijke bron van leven, was de 
boezem van de Heer van dat moment af 
bevolen dat de atomen zich zouden verenigen 
om wezens en lichamen te vormen en ze vorm 
te geven. 
14 Eerst was er het geestelijk leven, eerst 
waren er de geestwezens, en dan pas de 
stoffelijke natuur. 
15 Toen besloten werd dat veel geestelijke 
wezens een fysieke vorm moesten aannemen 

om op materiële werelden te leven, werden 
alle dingen eerst geregeld, zodat de kinderen 
van de Heer alles voor hen klaar zouden 
hebben. 
16 Hij overstroomde met zegeningen de weg 
die zijn kinderen zouden moeten gaan, 
overspoelde het universum met leven en 
vulde de weg van de mens met schoonheden, 
waarin hij een goddelijke vonk plaatste: het 
geweten en de geest, waardoor hij het uit 
liefde, intelligentie, kracht, wil en bewustzijn 
schiep. Maar alles wat bestond, wikkelde hij in 
zijn macht en toonde hem zijn lot. (150, 80 - 
84) 
17 Toen de Vader de wereld schiep en haar de 
bestemming gaf om een plaats van verzoening 
te zijn, wist Hij al dat zijn kinderen op hun weg 
zwakheden en overtredingen zouden 
ondergaan, dat er een thuis nodig zou zijn om 
de eerste stap naar vernieuwing en 
volmaaktheid te zetten. (250, 37) 
 
De schepping van de mens  
Achttien hoor: God, het Opperwezen, schiep 
je "naar Zijn beeld en gelijkenis" - niet in 
termen van de materiële vorm die je hebt, 
maar in termen van de vermogens waarmee je 
geest is uitgerust, vergelijkbaar met die van de 
Vader. 
19 Hoe prettig was het voor je ijdelheid om je 
mee te nemen naar het beeld van de 
Schepper! Jullie zien jezelf als de meest 
ontwikkelde wezens die God heeft gemaakt. 
Maar je bent in grote fout als je veronderstelt 
dat het universum alleen voor jou is 
geschapen. Met wat voor onwetendheid 
noem je jezelf de kroon van de schepping! 
20 Begrijp dat zelfs de aarde niet alleen voor 
mensen is gemaakt. Op de eindeloze ladder 
van de goddelijke schepping staat een 
oneindig aantal geesten die zich ontwikkelen 
ter vervulling van de goddelijke wet. 
21 De doelen, die alle dingen omvatten en die 
u als mens, zelfs als u dat zou willen, niet kunt 
begrijpen, zijn groot en volmaakt, net als alle 
doelen van de Vader. maar voorwaar, ik zeg 
je, je bent noch de grootste noch de minste 
schepsels van de Heer 
22 Jullie zijn geschapen en op dat moment 
nam jullie geest het leven van de Almachtige, 
die in zichzelf zoveel kwaliteiten droeg als 
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nodig waren om een moeilijke taak in de 
eeuwigheid te volbrengen. (17, 24 - 28) 
23 in de geest van de mens, wat mijn 
meesterwerk is, heb ik mijn Goddelijk Licht 
gezet Ik heb hem met oneindige liefde 
gevoed, zoals een tuinman een verwende 
plant van zijn tuin voedt. Ik heb jullie geplaatst 
in dit leefgebied waar jullie niets missen om in 
te leven, zodat jullie Mij kennen en jezelf 
kennen; Ik heb jullie geplaatst in dit leefgebied 
waar jullie niets missen om in te leven. Ik heb 
jullie geestelijk gezag gegeven om het leven 
van het hiernamaals en jullie zielszin te 
voelen, zodat jullie je kunnen verfrissen en 
vervolmaken. Ik heb deze wereld aan u 
gegeven zodat u uw eerste stappen kunt 
zetten en de volmaaktheid van mijn wet kunt 
ervaren op deze manier van vooruitgang en 
volmaaktheid, zodat u mij tijdens uw leven 
meer en meer zult herkennen en liefhebben 
en mij zult bereiken door uw verdiensten. 
24 Ik heb jullie de gave van de wilsvrijheid 
gegeven en ik heb jullie geweten gegeven. Het 
eerste zodat je je vrij kunt ontwikkelen binnen 
het kader van mijn wetten, en het tweede 
zodat je in staat bent om het goede van het 
kwade te onderscheiden, zodat het je als 
volmaakte rechter kan vertellen wanneer je 
mijn wet naleeft of overtreedt. 
25 Het geweten is licht van mijn Goddelijke 
Geest, die u op geen enkel moment verlaat. 
26 Ik ben de weg, de waarheid en het leven; Ik 
ben de vrede en het geluk, de eeuwige belofte 
dat jullie bij Mij zullen zijn, en ook de 
vervulling van al Mijn woorden. (22, 7 - 10) 
 
De herinnering aan het paradijs  
27 De eerste mannen - zij die de voorouders 
van de mensheid waren - bewaarden een tijd 
lang de indruk die hun geest uit de 
"Geestelijke Vallei" haalde - een indruk van 
schoonheid, van vrede en gelukzaligheid, die 
in hen voortduurde zolang de hartstochten 
van het vlees en ook de strijd om te overleven 
niet in hun leven opdoemden. 
28 maar ik moet u zeggen dat de geest van die 
mannen, hoewel hij uit een wereld van licht 
kwam, niet uit de hoogste huizen kwam - die 
waar u alleen door verdiensten heen kunt 
komen. 
29 Toch was de toestand van onschuld, vrede, 
welzijn en gezondheid, die deze geesten in 

hun eerste stappen onderhielden, 
onvergetelijk als een tijd van licht, waarvan zij 
de getuigenis aan hun kinderen en deze aan 
hun nakomelingen hebben doorgegeven. 
30 De gematerialiseerde geesten van de 
mensen, die de ware betekenis van die 
getuigenis verkeerd begrepen, geloofden 
uiteindelijk dat het Paradijs waar de eerste 
mensen hadden geleefd een aards paradijs 
was, zonder zich te realiseren dat het een 
geestelijke staat van die wezens was. (287, 12 
- 13) 
 
De aard van de mens  
31 Geest en lichaam zijn verschillend van aard, 
ze vormen je wezen, en boven beide staat het 
geweten. De eerste is dochter van het licht, de 
tweede komt van de aarde, is materie. Beiden 
zijn verenigd in een enkel wezen en vechten 
tegen elkaar, geleid door het geweten, waarin 
je de aanwezigheid van God hebt. Deze strijd 
is tot op de dag van vandaag voortdurend 
gevoerd, maar uiteindelijk zullen geest en 
lichaam in harmonie de taak vervullen die mijn 
wet aan elk van hen toekent. 
32 U kunt ook denken aan de geest als een 
plant, en aan het lichaam als de aarde. De 
geest die in de materie is geplant, groeit, staat 
op en voedt zich met de beproevingen en 
leringen die hij tijdens zijn menselijk leven 
ontvangt. (21, 40 - 41) 
 
De eenheid van de Schepper met de 
schepping  
33 De Geest van God is als een oneindige 
boom, waar de takken de werelden zijn en de 
bladeren de wezens. Aangezien het één en 
hetzelfde sap is dat door de stam naar alle 
takken en van deze naar de bladeren stroomt - 
gelooft u niet dat er iets eeuwigs en heiligs is 
dat u allen bindt en verenigt met de 
Schepper? (21,38) 
34 Mijn Geest, die allesomvattend is, bestaat 
in alles wat door Mij is geschapen, zowel in de 
geestelijke als in de materiële natuur. In alles 
is mijn werk aanwezig en getuigt het van mijn 
perfectie op alle niveaus van het leven. 
35 Mijn goddelijk werk omvat alles - van de 
grootste en meest volmaakte wezens die aan 
mijn rechterhand wonen, tot het nauwelijks 
waarneembare microwezen, de plant of het 
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mineraal, het atoom of de cel, die vorm geven 
aan alle wezens. 
36 Hiermee wijs ik u nogmaals op de 
volmaaktheid van alles wat door mij is 
geschapen - van de stoffelijke wezens tot de 
geesten die al volmaaktheid hebben bereikt. 
Dit is mijn werk. (302, 39) 
37 Wie afwijkt van de geestelijke wet, die de 
hoogste wet is, valt onder de heerschappij van 
ondergeschikte of stoffelijke wetten, waarvan 
ook de mens weinig weet. Degene die de 
hoogste wet gehoorzaamt en daarmee in 
harmonie blijft, is echter bovenal degene die 
je de natuurlijke bevelen noemt en die meer 
voelt en begrijpt dan degene die alleen de 
kennis heeft die hij in de wetenschap of in de 
religies heeft gevonden. 
38 Daarom heeft Jezus je doen twijfelen aan 
de werken die je wonderen noemt; maar geef 
kennis van de leer die Hij je uit liefde heeft 
gegeven. Begrijp dat er niets bovennatuurlijks 
of tegenstrijdigs in het goddelijke is dat in de 
hele schepping trilt. (24, 42 - 43) 
 

Hoofdstuk 25 - Natuur  
 
De wetten van de natuur  
1 Ik heb je geleerd om God te zien als de All-
One, als het wonder zonder grenzen van je 
spirituele verbeelding, als de kracht die 
beweging en actie in het hele universum 
veroorzaakt - als het leven dat geopenbaard 
wordt zowel in de eenvoudigste plant als in 
die werelden die om miljoenen heen draaien 
in het universum zonder dat een van hen de 
wet die hen regeert ongehoorzaam is. 
2 dat wet is ik, uw God, is de wet van 
onophoudelijke ontwikkeling, die de mens 
verbaast en brede onderzoeksgebieden voor 
hem opent, waardoor hij meer en meer kan 
doordringen tot de mysteries van de natuur 
(359, 74 - 75) 
3 Begrijp dat de wet de weg is die wordt 
geplaveid door de liefde van de Allerhoogste 
Schepper om elk van zijn schepselen te leiden. 
Denk aan het leven dat je omringt, dat bestaat 
uit basismaterialen en organismen van 
oneindig veel, en je zult uiteindelijk ontdekken 
dat elk lichaam en elk wezen zich beweegt 
langs een pad of traject dat lijkt te worden 
gestuurd door een vreemde en mysterieuze 

kracht. Deze macht is de wet die God voor elk 
van zijn schepselen heeft ingesteld. 
4 Als je deze gedenkwaardige gebeurtenissen 
onderzoekt, zul je uiteindelijk tot het besef 
komen dat alle dingen inderdaad leven, 
bewegen en groeien onder een allerhoogste 
gebod. (15, 4) 
 
De aanwezigheid van God in de natuur  
5 zoekt Mij in alle werken die Ik heb gedaan, 
en jullie zullen Mij overal kunnen vinden. 
Probeer me te horen en je zult me horen in de 
krachtige stem die uitgaat van alle gecreëerde 
dingen, want ik heb geen moeite om mezelf 
uit te drukken via de wezens van de 
schepping. 
6 Ik manifesteer me zowel in een ster, in het 
razende van een storm, als in het mooie licht 
van een dageraad. Ik laat mijn stem 
weerklinken in het melodieuze gezang van een 
vogel, zoals ik mijzelf ook uitdruk door de geur 
van bloemen. En elk van mijn uitdrukkingen, 
elk aspect, elk werk spreekt tot u over de 
liefde, over het vervullen van de wetten van 
de rechtvaardigheid, van de wijsheid, van de 
eeuwigheid in het geestelijke. (170, 64) 
 
De natuur is Gods schepping en een gelijkenis 
voor het geestelijke...  
7 Velen hebben de natuur tot hun God 
gemaakt en haar als de scheppende bron van 
alles wat er bestaat, vergoddelijken. maar 
voorwaar, ik zeg u, deze Natuur uit wiens 
schoot alle wezens zijn opgekomen - de 
materiële krachten en de natuurkoninkrijken 
die u omringen - zij is niet de Schepper; zij is 
eerder gepland en geschapen door de 
Goddelijke Schepper. Ze is noch de oorzaak, 
noch de reden van het leven. Ik alleen, uw 
Heer, ben het begin en het einde, de Alpha en 
de Omega. (26, 26) 
8 Alles wat je in dit leven omringt en omhult is 
een beeld van het Eeuwige Leven, is een 
diepgaande leer die verklaard wordt door 
materiële vormen en objecten, zodat het 
begrepen kan worden. 
9 U hebt deze prachtige leer nog niet tot op de 
bodem uitgezocht, en de mens heeft zich 
weer vergist omdat hij het leven heeft 
genomen dat hij op aarde leeft alsof het de 
eeuwigheid is. Hij heeft zich tevreden gesteld 
met manifestaties en heeft alles wat er in zit 
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aan goddelijke openbaring - datgene wat in 
het wezen en de waarheid aanwezig is in de 
hele schepping - afgewezen. (184, 31 - 32) 
10 Ik zal u niets onthouden van wat ik in de 
natuur heb gestopt voor uw behoud, 
gezondheid, voedsel, voor het welzijn en de 
vreugde van mijn kinderen. 
11 integendeel, Ik zeg u: zoals Ik u het Brood 
van de Geest aanbied en u uitnodig om 
goddelijke essences te inhaleren en u te 
verfrissen met spirituele geuren, zo moet u 
niet negeren of afwijken van wat de natuur u 
geeft; want op deze manier zult u harmonie, 
gezondheid, energie en dus de juiste 
vervulling van de wetten van het leven 
verkrijgen. (210, 22) 
12 Het irrationele wezen wordt geleid door 
het instinct, dat is zijn innerlijke stem, zijn 
meester, zijn gids. Het is als een licht dat 
afkomstig is van zijn moeder, de natuur, en 
verlicht het pad dat het moet volgen in zijn 
leven - ook dit is een pad van gevaren en 
risico's. 
13 Neem een voorbeeld aan de harmonie 
waarmee elke soort leeft, aan de activiteit van 
degenen die het druk hebben. Neem de 
voorbeelden van trouw of van dankbaarheid 
ter harte. het zijn voorbeelden die goddelijke 
wijsheid bevatten, omdat ze afkomstig zijn van 
mijn schepselen, die ook van Mij afkomstig 
zijn, zodat ze je kunnen omringen en 
vergezellen op je wereld, zodat ze kunnen 
delen in wat Ik in de aarde heb gezet. 
(320,34+37) 
 
De macht van de kinderen van God over de 
natuur  
14 De natuurkrachten zullen u gehoorzamen 
als u mijn wet vervult en mij erom vraagt voor 
het welzijn van uw medemensen. (18, 47) 
15 Heb ik je niet geleerd dat zelfs de 
ontketende krachten van de natuur je gebed 
kunnen verhoren en kalmeren? Als ze mijn 
stem gehoorzamen, waarom zouden ze dan 
niet gehoorzamen aan de stem van de 
kinderen van de Heer als ze zich hebben 
voorbereid? (39, 10) 
16 Ik heb de geest macht gegeven over de 
materie, zodat hij zegevierend uit de 
beproevingen tevoorschijn kan komen en het 
einddoel van de weg kan bereiken. Maar de 
strijd zal groot zijn; want sinds de mens het 

enige koninkrijk ter wereld heeft geschapen 
waarin hij gelooft, vernietigt hij de harmonie 
die tussen hem en alles wat hem omringt 
moet bestaan. Vanaf zijn trotse troon wil hij 
alles onderwerpen aan de kracht van zijn 
wetenschap en zijn wil opleggen aan de 
elementen en krachten van de natuur. Maar 
dat is hem niet gelukt, want hij heeft allang de 
vriendschapsbanden met de geestelijke 
wetten verbroken. 
17 Nu ik dit volk hier heb verteld dat de 
krachten van de natuur hem kunnen 
gehoorzamen, waren er mensen die dit niet 
geloofden en ik zeg u dat ze reden hebben om 
te twijfelen; want de natuur zal nooit 
gehoorzamen aan degenen die ongehoorzaam 
zijn, die het onteren of bespotten. Aan de 
andere kant zal degene die weet hoe hij moet 
leven in harmonie met de wetten van de geest 
en de materie - dat wil zeggen, die leeft in 
harmonie met alles wat hem omringt - in 
harmonie zijn met zijn Schepper tijdens zijn 
leven en zal een recht verwerven voor de 
elementen van de natuur om hem te dienen 
en te gehoorzamen, zoals het te danken is aan 
elk kind dat gehoorzaam is aan zijn Vader, de 
Schepper van alle dingen. (105, 39) 
18 Ik lieg niet en overdrijf niet als ik je vertel 
dat de natuurkoninkrijken je stem kunnen 
horen en je kunnen gehoorzamen en 
respecteren. 
19 De geschiedenis van Israël is opgeschreven 
als een getuigenis van mijn waarheid, en 
daarin kun je ontdekken hoe het volk van God 
steeds weer herkend en gerespecteerd wordt 
door de krachten en elementen van de 
natuur. Waarom zou dit niet voor u gelden? 
20 Denkt u dat mijn macht of mijn liefde voor 
de mensheid in de loop van de tijd is 
veranderd? Nee, jullie die dit woord horen, 
het licht van mijn Geest stroomt om jullie 
heen, mijn kracht en mijn liefde zijn eeuwig en 
onveranderlijk. (353, 64) 
 
Mens en natuur  
21 Maar jullie moeten voorzichtig zijn, o 
volken van de aarde, want als jullie mijn 
goddelijke ingevingen blijven gebruiken om de 
krachten van de natuur uit te dagen - als jullie 
de weinige kennis die jullie hebben voor het 
kwaad blijven gebruiken, zullen jullie het 
droevige en strenge antwoord krijgen 



135 
 

wanneer jullie het het minst verwachten. Je 
daagt lucht, vuur, aarde, water en alle 
krachten uit, en je weet al wat je oogst zal zijn 
als je je acties niet op tijd corrigeert om de 
krachten van de natuur te stoppen die door je 
onredelijkheid worden losgelaten. 
22 Ik vestig uw aandacht op het feit dat u op 
het punt staat de maat te nemen dat mijn 
gerechtigheid uw vrije wil toestaat; u bent te 
veel bezig de natuur uit te dagen. En 
aangezien jullie de kleintjes zijn die zich 
geweldig voelen, komt dit woord om jullie te 
waarschuwen voor het gevaar dat jullie lopen. 
(17, 60 u.) 
23 Ik heb je gezegd dat geen enkel blad van de 
boom beweegt zonder mijn wil, en nu vertel ik 
je dat geen enkel element een andere wil 
gehoorzaamt dan de mijne. 
24 Ik zeg u ook dat de natuur voor de mensen 
kan zijn wat ze willen: een moeder die rijk is 
aan zegeningen, strelingen en voedsel, of een 
kale woestijn waar honger en dorst heersen; 
een meester van wijze en oneindige 
openbaringen van het leven, goedheid, liefde 
en eeuwigheid, of een meedogenloze rechter 
tegenover de ontheiligingen, 
ongehoorzaamheid en aberraties van de 
mensen. 
25 De stem van mijn Vader zei tot de eerste 
mensen, en zegende hen: 'Wees vruchtbaar 
en vermenigvuldig en vul de aarde, en 
onderwerpt haar, en wees heer over de vissen 
van de zee, en over de vogels van de hemel, 
en over elk schepsel dat zich op de aarde 
beweegt. 
26 ja, de mensheid, Ik heb de mens geschapen 
opdat hij Heer zou zijn en kracht zou hebben 
in de lucht, in de wateren, in het hele land en 
in de natuurkoninkrijken van de schepping. 
Maar ik zei: "Heer"; want de mens is - naar de 
mening van de mensheid die met zijn 
wetenschap de aarde domineert - een slaaf. 
Hoewel ze geloven dat ze de elementen van 
de natuur beheersen, worden ze het 
slachtoffer van hun onvolwassenheid, hun 
veronderstelling en onwetendheid. 
27 Menselijke kracht en wetenschap heeft de 
aarde, de zeeën en het luchtruim veroverd; 
maar haar kracht en geweld zijn niet in 
harmonie met de kracht en het geweld van de 
natuur, die - als uitdrukking van de Goddelijke 
Liefde - leven, wijsheid, harmonie en 

volmaaktheid is. In de werken van de mensen, 
in hun wetenschap en macht, komen alleen 
trots, egoïsme, ijdelheid en goddeloosheid tot 
uiting. (40, 26 - 30) 
28 Herkent u het verstoorde evenwicht van de 
natuurkrachten en de meest ingrijpende 
verandering die zij hebben ondergaan? Bent u 
zich bewust van de reden waarom u wordt 
getroffen door hun ontketende krachten? De 
reden is dat je de harmonie hebt verbroken 
die bestaat tussen het geestelijke en het 
materiële leven, waardoor de chaos is 
ontstaan waarin je nu zinkt. Maar zodra de 
mensheid gehoorzaamt aan de wetten die het 
leven beheersen, zal alles weer vrede, 
overvloed en gelukzaligheid zijn. (108, 56) 
29 hoe moet jouw werk op aarde volmaakt 
zijn als ik jou op gespannen voet zie staan met 
de elementen van de natuur, die precies die 
zijn waar je op leeft? 
30 Mijn leer zal jullie er niet van weerhouden 
om de elementen en krachten van de natuur 
te gebruiken, maar het beveelt en leert jullie 
om ze voor goede doeleinden te gebruiken. 
31 De krachten van de natuur in uw handen 
kunnen gaan van vrienden en broeders te zijn 
tot rechters die u streng bestraffen. 
32 Het is al lang geleden dat de mens de 
vruchten van zijn ervaring moest plukken, 
zodat hij de krachten van de natuur niet meer 
zou uitdagen. Want ze zullen ze niet kunnen 
tegenhouden met al hun wetenschap. (210, 43 
- 46) 
33 De boom der wetenschap zal door de 
woede van de wervelwind door elkaar 
geschud worden, en zijn vrucht zal op de 
mensheid vallen. Maar wie heeft de boeien 
van die elementaire krachten losgelaten, zo 
niet de mens? 
34 Het is waar dat de vroegere mensen ook 
pijn kenden, zodat ze ontwaakten tot de 
werkelijkheid, tot het licht van het geweten, 
en ze zich onderwierpen aan een wet. Maar 
de ontwikkelde, bewuste en opgeleide man 
van die tijd - hoe durft hij de boom des levens 
te bevuilen! (288, 28) 
35 Tegen hen die denken dat ik de mensen 
straf door de krachten van de natuur op hen 
los te laten, zeg ik dat ze in grote dwaling 
vervallen als ze dat denken. Want de natuur 
ontwikkelt zich en verandert, en in haar 
veranderingen of overgangen ontstaan 
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omwentelingen, die u doen lijden als u mijn 
wet niet nakomt; maar u schrijft ze toe aan 
goddelijke straffen. 
36 Het is waar, dat mijn gerechtigheid daarin 
aan het werk is; maar als u - wezens die 
begunstigd worden door de goddelijke vonk 
die uw geest verlicht - in harmonie met de 
natuur om u heen leefde, zou uw geest u 
boven de veranderingen hebben verheven, 
boven de kracht van de natuurkrachten, en u 
zou niet lijden. (280, 16) 
37 Wat is de natuur, maar een groot schepsel? 
Ja, discipel, een schepsel dat zich eveneens 
ontwikkelt, zuivert, ontvouwt en vervolmaakt, 
zodat het in zijn schoot de mannen van 
morgen kan beschutten. 
38 Hoe vaak bent u ontevreden over hun 
natuurlijke overgangsverschijnselen voor het 
bereiken van die volmaaktheid en beschouwt 
u ze als Gods straffen, zonder te beseffen dat 
ook u, samen met de natuur en de schepping, 
aan het zuiveren bent, zich ontwikkelt en naar 
de volmaaktheid toe gaat. (283, 57 - 58) 
 

Hoofdstuk 26 - Andere werelden  
 
Het universele licht van Christus  
1 Ik heb je ooit gezegd: "Ik ben het licht van de 
wereld", omdat ik als man sprak en omdat de 
mensen niets wisten van buiten hun kleine 
wereld. Nu in de geest vertel ik je: Ik ben het 
universele Licht dat het leven van alle 
werelden, hemelen en huizen verlicht en leven 
geeft aan alle wezens en wezens. (308, 4) 
2 Ik ben de eeuwige zaaier. Al voordat ik op 
aarde kwam en door de mensen Jezus werd 
genoemd, was ik al de zaaier, ik was al bekend 
bij hen die de materialisatie, de dwaling of de 
onwetendheid te boven gingen - zij die 
geestelijke gebieden en huizen bewoonden, 
die u nog niet kent, noch kunt u zich 
voorstellen. 
3 van hen die Mij kenden voordat Ik naar de 
aarde kwam, heb Ik velen van jullie gestuurd 
om in de wereld te getuigen van de komst van 
Christus, de Liefde en het "Woord van de 
Vader". Sommigen van hen waren profeten, 
anderen waren pioniers en weer anderen 
waren apostelen. 
4 Deze wereld is niet de enige waarin mijn 
stappen sporen hebben achtergelaten. Overal 

waar een Verlosser nodig was, was ik 
aanwezig. 
5 maar ik moet u zeggen dat op andere 
werelden mijn kruis en mijn beker werd 
weggenomen door de vernieuwing en de 
liefde van uw broeders en zusters, terwijl ik 
hier, in deze wereld, na vele eeuwen, nog 
steeds gekroond ben met doornen, gemarteld 
aan het kruis van uw onvolkomenheden, nog 
steeds de beker van gal en azijn drinkend. 
6 Aangezien Mijn Werk van Liefde het heil 
voor de hele mensheid omvat, wacht Ik met 
oneindig veel geduld op jullie en heb Ik ieder 
mens niet alleen één, maar vele 
mogelijkheden voor zijn opstijging gegeven en 
heb Ik door vele eeuwen heen gewacht op het 
ontwaken van allen die in diepe lethargie zijn 
verzonken. (211, 26 - 29) 
7 Er zijn vele treden op de ladder tot in de 
perfectie; er zijn vele werelden in de 
"spirituele vallei" en in de eindeloze 
wereldruimtes. maar echt, ik zeg u, ik heb 
mijzelf altijd aan iedereen bekend gemaakt en 
volgens het spirituele niveau van de wereld 
waarop zij zich bevinden, is mijn openbaring 
onder hen geweest. (219, 34 u.) 
8 Terwijl menselijke wezens mijn Godheid, 
mijn bestaan en mijn onderwijs bespreken, 
zijn er werelden waar ik in volmaaktheid 
geliefd ben. 
9 Op hetzelfde moment dat sommigen de 
grootste geestelijke zuiverheid hebben 
bereikt, beleeft uw planeet een tijd van grote 
morele en geestelijke verdorvenheid. (217, 65 
- 66) 
 
De geestelijke verbinding tussen de werelden  
10 Mijn Goddelijk Licht schijnt overal; waar je 
Mij zoekt, zul je Mijn Aanwezigheid vinden. 
11 Ik ben de Vader die werkt opdat de 
harmonie begint te heersen tussen al zijn 
kinderen, zowel degenen die op de aarde 
wonen als degenen die op andere werelden 
leven. 
12 De geestelijke harmonie tussen alle wezens 
zal hen een grote kennis onthullen, zal hen de 
dialoog van geest tot geest brengen, die de 
afstanden zal verkorten, hen die afwezig zijn 
dichterbij zal brengen en fronten en grenzen 
zal wegnemen. (286, 1 - 3) 
13 De mens zal grote stappen zetten in de 
richting van vergeestelijking; zijn geest zal in 
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staat zijn de menselijke grenzen te 
overschrijden en hogere werelden van het 
leven te bereiken, te communiceren met zijn 
broeders en het licht te ontvangen dat zij hem 
te bieden hebben. 
14 Hij zal ook in staat zijn om naar het niveau 
van het leven te komen waar er wezens zijn 
met een mindere ontwikkeling, achterlijke 
wezens, om hen te helpen hun ellendige 
bestaan achter zich te laten en hen op een 
beter levensplan te zetten. 
15 De ladder waarop de Geest opstijgt tot zijn 
volmaaktheid is zeer lang; daarop zult u 
wezens ontmoeten met oneindig veel 
verschillende ontwikkelingsstadia, en u zult 
hen een deel van wat u bezit aanbieden, en zij 
zullen u op hun beurt een deel van hun 
geestelijke rijkdom geven. 
16 Dan zul je ontdekken dat dit niet de enige 
wereld is die voor zijn verbetering strijdt. jullie 
zullen leren dat de Geest zich op alle planeten 
ontwikkelt, dat hij zich op alle planeten 
beweegt en groeit, ter vervulling van zijn 
bestemming, en ik wil dat jullie je toerusten 
om een verbond te sluiten met al jullie 
broeders, om met hen te ruilen in dat heilige 
verlangen om elkaar te herkennen, lief te 
hebben en bij te staan. 
17 Doe het in mijn naam en in 
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, door 
middel van uw gedachten. Wanneer u met 
deze praktijk begint, zult u geleidelijk aan hun 
verzoeken, hun leer en hun voordelen gaan 
begrijpen. 
18 Ik verlang dat je in harmonie bent met je 
broers op en buiten deze planeet die op dit 
moment je thuis is. Maak vriendschapsbanden 
aan, vraag om hulp als je die nodig hebt, en 
haast je ook naar de hulp van degenen die je 
vragen om wat je bezit. (320, 44 - 46) 
 
Andere werelden en manieren van leven 
leren kennen  
19 Jullie hebben me vaak gevraagd wat er 
buiten deze wereld is, en of die sterren die in 
de ruimte ronddraaien werelden zijn zoals die 
van jullie. 
20 Mijn antwoord op uw nieuwsgierigheid 
heeft de sluier van het mysterie niet helemaal 
opgelicht, want ik zie dat u nog niet de nodige 
ontwikkeling heeft om te begrijpen, noch de 

spiritualiteit die nodig is om te harmoniseren 
met andere werelden. 
21 Je hebt de leringen die de planeet waarop 
je leeft je nog niet kent en begrijpt, en je gaat 
al op zoek naar andere werelden. Jullie zijn 
niet in staat geweest om broeders te worden 
onder elkaar, de bewoners van dezelfde 
wereld, en jullie willen het bestaan van 
wezens op andere werelden ontdekken. 
22 voor nu is het genoeg om je te herinneren 
dat ik je in de Tweede Wereldoorlog heb 
gezegd: "In het Vaderhuis zijn er veel 
woningen" en dat ik je nu vertel, die woorden 
bevestigend, dat jullie niet de enige bewoners 
van het universum zijn en dat jullie planeet 
niet de enige bewoonde is. 
23 Het zal aan de generaties van morgen 
worden gegeven om de poorten te zien 
openen die hen dichter bij andere werelden 
zullen brengen, en zij zullen de Vader terecht 
bewonderen. 
24 Goedheid en liefde, waaruit liefdadigheid 
en vrede zullen opbloeien, zullen de sleutels 
zijn die de deuren van het mysterie openen, 
waardoor de mens een stap naar universele 
harmonie zal zetten. 
25 Vandaag de dag ben je nog steeds 
geïsoleerd, beperkt, gehandicapt, omdat je 
eigenbelang je alleen maar voor de "wereld" 
heeft doen leven, zonder de vrijheid en de 
verheffing van de geest te zoeken. 
26 Wat zou er van jullie, ijdele mensen - 
wezens die door jullie materialisme klein zijn 
geworden - worden als jullie naar andere 
werelden mochten gaan voordat jullie van 
jullie menselijke fouten werden bevrijd? Wat 
zou het zaad zijn dat je zaait? Onenigheid, 
buitensporige ambitie, ijdelheid. 
27 Voorwaar, Ik zeg u: om die kennis te 
verkrijgen waar ieder mens naar verlangt, en 
die openbaring die zijn geest bevrijdt van de 
vragen die hem martelen en zijn 
nieuwsgierigheid opwekken, zal de mens zich 
zeer moeten zuiveren en toekijken en bidden. 
28 Het zal niet alleen de wetenschap zijn die 
hem mijn geheimen zal onthullen; het is 
noodzakelijk dat dat verlangen naar kennis 
geïnspireerd wordt door geestelijke liefde. 
29 zodra het leven van de mens de 
spiritualiteit weerspiegelt - ik zeg je, ze zullen 
niet eens moeite hoeven te doen om verder te 
zoeken dan hun wereld; want tegelijkertijd 
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zullen ze worden bezocht door degenen die 
hogere huizen bewonen (292, 3 - 11) 
 
De bepaling van de sterren 
30 In het huis van je Vader zijn er vele 
"woningen" die de oneindige treden van de 
ladder zijn die naar de volmaaktheid leiden; 
van daaruit daalt de "geestelijke wereld" af 
om zich onder jullie bekend te maken. 
31 Jullie hebben Mij vaak van geest tot geest 
de reden gevraagd voor de aanwezigheid van 
dat onmetelijke aantal sterren en planeten die 
boven jullie wereld schijnen, om Mij te 
zeggen: "Meester, zijn die werelden leeg? 
32 Maar ik zeg het je: de tijd is nog niet 
gekomen dat ik het je volledig onthul... 
Wanneer de mens de spiritualiteit zal 
bereiken, zal hij alleen dan grote 
openbaringen krijgen en in staat zijn om te 
communiceren met die geliefde wezens van 
mijn goddelijkheid van geest tot geest, en dan 
zal de uitwisseling van gedachten plaatsvinden 
tussen alle broeders. 
33 Maar u moet nu al weten: alle werelden 
worden bewoond door mijn schepselen, niets 
is leeg, alles zijn gezegende velden en tuinen, 
verzorgd door Maria, de belichaming van de 
Goddelijke Tederheid. 
34 De Heilige Geest zal weer door uw mond 
hoge leringen geven die u en de mensheid 
onbekend zijn. Wanneer, geliefde mensen? 
Dan, als er spiritualiteit en toewijding aan je 
missie is. (312, 10 - 12) 
35 Kijk, Mijn volk, kijk naar de hemel, kijk er 
goed naar en je zult zien dat er in elke ster een 
belofte is, een wereld die op je wacht; dit zijn 
werelden van leven die aan de kinderen van 
God zijn beloofd en die jullie allemaal zullen 
bewonen. Want jullie zullen allen mijn 
koninkrijk kennen, dat niet alleen voor 
bepaalde wezens is geschapen: het is 
geschapen als het universele huis waarin alle 
kinderen van de Heer verenigd zullen zijn. 
(12,24) 
  

Hoofdstuk 27 - Het hiernamaals  
 
De noodzakelijke kennis van het geestelijk 
leven  
1 Wat ben ik onwetend over de spirituele 
leerstellingen die ik vandaag de dag ontmoet. 

De reden hiervoor is, dat mijn wet en leer 
alleen als een morele leer die hen helpt, en 
niet als de weg die hun geesten naar het 
volmaakte huis leidt, aan hen is 
gepresenteerd. 
2 De verschillende kerkgenootschappen 
hebben in de harten van de mensen een valse 
angst voor geestelijke kennis gezaaid, 
waardoor ze mijn openbaringen hebben 
vermeden en meer en meer in de duisternis 
van de onwetendheid zijn weggezakt, met als 
reden dat het geestelijke leven een 
ondoordringbaar mysterie is. 
3 Degenen die dit beweren, liegen. Alle 
openbaringen die God de mens vanaf het 
begin van de mensheid heeft gegeven, hebben 
tot hem gesproken over het geestelijk leven. 
Toegegeven, ik had u niet al mijn onderwijs 
gegeven omdat u nog niet bevoegd was om 
alles te weten, maar pas toen de tijd daarvoor 
rijp was. Maar wat de Vader u tot op de dag 
van vandaag heeft geopenbaard is voor u 
voldoende om een volledige kennis van het 
geestelijk leven te hebben. (25, 38 – 40) 
4 Het geestelijk leven waar sommigen naar 
verlangen, wordt gevreesd, verloochend en 
zelfs bespot door anderen; maar het wacht 
onvermijdelijk op u allen. Het is de 
baarmoeder die alles ontvangt - de arm die 
zich naar je uitstrekt - het Vaderland van de 
geest: een ondoorgrondelijk mysterie, zelfs 
voor de geleerden. Maar mijn geheimen 
kunnen worden doordrongen wanneer de 
sleutel die je gebruikt om deze deur te 
openen, die van de liefde is. (80, 40) 
 
"Hemel" en "Hel" 
5 De mensen hebben zich de hel voorgesteld 
als een plaats van eeuwige kwelling, waar ze 
denken dat al diegenen die mijn geboden 
hebben gebroken, naartoe zullen komen. En 
net zoals zij deze hel voor de ernstige 
overtredingen hebben geschapen, hebben zij 
zich een andere plaats voor de mindere 
overtredingen voorgesteld, en ook een andere 
plaats voor degenen die noch goed, noch 
kwaad hebben gedaan. 
6 Wie zegt dat er in het hiernamaals geen 
vreugde of lijden zal zijn, spreekt de waarheid 
niet; niemand is zonder lijden, noch is hij 
zonder vreugde. Lijden en vreugde zullen altijd 
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vermengd zijn zolang de geest niet de hoogste 
vrede bereikt. 
7 Luister, mijn kinderen: de hel is 
vleesgeworden en niet meer vleesgeworden, 
in bewoners van deze wereld en van het 
geestelijk dal. De hel is het symbool van het 
zware lijden, de vreselijke wroeging, de 
wanhoop, de pijn en de bitterheid van 
degenen die zeer gezondigd hebben. Maar ze 
zullen zich van deze gevolgen bevrijden door 
de ontwikkeling van hun geesten naar de 
liefde. 
8 De hemel daarentegen, die het ware geluk 
en de ware vrede symboliseert, is voor hen die 
zich van de hartstochten van de wereld 
hebben afgekeerd om in gemeenschap met 
God te leven. 
9 Vraag je geweten, en je zult weten of je in 
de hel leeft, of dat je boetedoening doet voor 
je wandaden, of dat je vol bent van de vrede 
van de hemel. 
10 Wat de mensen de hemel of de hel 
noemen, zijn geen bepaalde plaatsen; het is 
de essentie van je werken die je geest zal 
oogsten als hij het 'geestelijke dal' bereikt. 
Iedereen ervaart zijn hel, bewoont zijn wereld 
van boetedoening of geniet van de 
gelukzaligheid die voortkomt uit verheffing en 
harmonie met de goddelijke geest. (11,51 - 
56) 
11 Zoals de mens voor zichzelf op aarde een 
wereld van geestelijke vrede kan scheppen die 
vergelijkbaar is met de vrede van mijn 
koninkrijk, zo kan hij ook door zijn 
verdorvenheid een bestaan leiden dat als een 
hel van ondeugden, boosheid en wroeging is. 
12 Zelfs in het hiernamaals kan de geest in 
aanraking komen met werelden van 
duisternis, verdorvenheid, haat en wraak, naar 
gelang de neiging van de geest, zijn dwaling en 
zijn hartstochten. maar voorwaar, ik zeg u, 
zowel de hemel als de hel, waarvan de 
mensen zich alleen maar voorstellen door 
middel van aardse vormen en beelden, zijn 
niets anders dan verschillende stadia van 
ontwikkeling van de geest: de ene vanwege 
zijn deugdzaamheid en ontwikkeling op de top 
van de volmaaktheid, de andere in de afgrond 
van zijn duisternis, ondeugden en 
waanideeën. 
13 Want de rechtvaardige Geest is 
onverschillig voor de plaats waar hij is, want 

overal zal hij de vrede en de hemel van de 
Schepper in zich hebben. De onreine en 
verwarde geest daarentegen kan zich in het 
beste van de werelden bevinden en hij zal in 
zichzelf onophoudelijk de hel van zijn 
wroeging voelen, die in hem zal branden tot 
het hem gezuiverd heeft. 
14 denken jullie dat Ik, jullie Vader, plaatsen 
heb geschapen die speciaal ontworpen zijn om 
jullie te straffen en zo Mij voor altijd te 
wreken voor jullie beledigingen? 
15 Hoe beperkt zijn de mensen die deze 
theorieën onderwijzen! 
16 Hoe is het mogelijk voor u om geloof te 
hebben dat de eeuwige duisternis en de 
eeuwige pijn het einde is dat een of andere 
geest te wachten staat? Zelfs als ze gezondigd 
hebben, zullen ze nog steeds kinderen van 
God zijn voor altijd. Als ze instructies nodig 
hebben - hier is de Meester. Als ze liefde 
nodig hebben - hier is de Vader. Als ze naar 
vergeving verlangen - hier is de perfecte 
rechter. 
17 Wie nooit probeert Mij te zoeken en zijn 
fouten te herstellen, zal niet tot Mij komen. 
maar er is niemand die zich verzet tegen mijn 
gerechtigheid of mijn processen... alleen 
gezuiverd kun je bij mij komen (52, 31 - 37) 
18 Onder zoveel woningen als het huis van de 
Vader is er niet één wereld van duisternis, in 
allen is zijn licht; maar als de geestwezens er 
met een verband voor hun ogen in gaan 
vanwege hun onwetendheid - hoe kunnen ze 
dan die glorie zien? 
19 Als jullie hier in de wereld een blinde man 
vragen wat hij ziet, dan zal hij jullie een 
antwoord geven, alleen duisternis. Niet omdat 
het licht van de zon er niet is, maar omdat hij 
het niet kan zien. (82, 12 - 13) 
20 Ik heb u op dit moment gezegd, houd het 
idee dat er onder de mensen over de hel 
bestaat niet in stand, want in deze wereld is er 
geen grotere hel dan het leven dat u met uw 
oorlogen en vijandschappen hebt geschapen, 
en in het hiernamaals is er geen ander vuur 
dan de gewetensbezwaren van de geest, 
wanneer het geweten haar overtredingen 
bekend maakt. (182,45) 
21 Zolang zij die in hun godsdienstig fanatisme 
alleen de bestraffing van de hel in het 
hiernamaals verwachten, zullen zij hun eigen 
hel creëren, want de verwarring van de geest 
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is vergelijkbaar met die van de menselijke 
geest, hoewel veel sterker. 
22 U vraagt dan: 'Meester, is er redding voor 
hen? Ik zeg u: de redding is voor iedereen, 
maar vrede en licht komen pas tot die geesten 
als de duisternis van de waan verdwijnt. 
23 Heb je ooit medelijden gehad met een man 
die door zijn onrustige geest dingen ziet die 
niet bestaan? Hoeveel groter zou je pijn zijn 
als je in het hiernamaals die waanzinnige 
wezens zou zien die hun denkbeeldige hel 
zien! (227,71) 
24 Beeft u niet van deze openbaringen; 
verheugt u zich integendeel over de gedachte 
dat dit woord het idee dat u had van een 
eeuwige straf en alle interpretaties die u in 
het verleden door het eeuwige vuur zijn 
gegeven, teniet zal doen. 
25 "Vuur" is het symbool van pijn, 
zelfbeschuldiging en berouw, dat de geest zal 
martelen en zuiveren, zoals goud wordt 
gezuiverd in de smeltkroes. In deze pijn is mijn 
wil, en in mijn wil is mijn liefde voor jou. 
26 Als het waar is dat het vuur de menselijke 
zonden wegneemt, dan zouden alle lichamen 
van hen die gezondigd hebben hier in het 
aardse leven, in het leven, in het vuur 
geworpen moeten worden, omdat ze het niet 
dood zouden voelen. Omdat de lichamen 
nooit opstaan in de spirituele ruimte - 
integendeel, als ze eenmaal klaar zijn met hun 
taak, zakken ze weg in het binnenste van de 
aarde, waar ze samensmelten met de natuur, 
waaruit ze het leven hebben genomen. 
27 Maar als u denkt dat wat u 'eeuwig vuur' 
noemt niet voor het lichaam maar voor de 
geest is bedoeld, dan is dat een andere 
ernstige fout, want er zijn geen materiële 
elementen in het geestelijke koninkrijk en het 
vuur heeft ook geen effect op de geest. Wat 
uit materie geboren is, is materie, wat uit 
geest geboren is, is geest. 
28 Mijn woord komt niet neer op een aanval 
op een geloofsovertuiging. Als iemand dit 
denkt, heeft hij het heel erg mis. Mijn woord 
zal de inhoud van alles wat niet correct is 
geïnterpreteerd en dus fouten heeft 
veroorzaakt die van generatie op generatie 
zijn doorgegeven aan de mensheid, uitleggen. 
29 Welke waarde zouden mijn wet en mijn 
leer hebben als zij de geesten niet van de 
dwaling en de zonde konden redden? En 

welke betekenis zou mijn aanwezigheid als 
mens in de wereld hebben gehad als er velen 
waren die voor altijd zouden moeten sterven 
in een verzoening zonder einde? (352, 44 - 48) 
30 Sommigen voelen zich ontroerd om goede 
werken te doen omdat ze bang zijn dat de 
dood hen zal verrassen en dat ze geen enkele 
verdienste zullen hebben om aan hun Heer te 
geven. Anderen maken zich los van het kwaad, 
maar alleen uit angst om in de zonde te 
sterven en na dit leven de eeuwige hel te 
moeten doorstaan. 
31 Hoe misvormd en onvolmaakt is deze God 
in de vorm waarin zovelen aan Hem denken! 
Hoe onrechtvaardig, monsterlijk en wreed! Als 
alle zonden en misdaden van de mensheid 
verenigd zijn, kan dit niet vergeleken worden 
met de gruwel die de helse straf voor alle 
eeuwigheid zou betekenen, waar God - naar 
hun mening - de kinderen die zondigen mee 
veroordeelt. Heb ik je niet uitgelegd dat de 
hoogste kwaliteit van God liefde is? Denk je 
dan niet dat een eeuwige kwelling de absolute 
ontkenning van de goddelijke eigenschap van 
de eeuwige liefde zou zijn? (164, 33 – 34) 
32 jullie geloven dat de hemel een gebied in 
de eeuwigheid is, en dat jullie door oprechte 
berouw over jullie overtredingen de hemel 
binnen kunnen gaan op het uur van jullie 
fysieke dood, in het vertrouwen dat jullie op 
dat moment vergeving zullen vinden en door 
Mij naar het Koninkrijk der Hemelen geleid 
zullen worden. Dit is wat je gelooft. 
33 Maar ik zeg u, dat de hemel geen bepaalde 
plaats is, noch een streek, noch een huis. De 
hemel van de geest is zijn hoge sentimenten 
en zijn volmaaktheid, zijn staat van zuiverheid. 
Dus wie is het dan die je toestaat om het 
Koninkrijk der Hemelen binnen te gaan - Ik die 
je altijd al geroepen heeft, of jij die altijd al 
doof geweest bent? 
34 Beperk niet langer het oneindige, het 
goddelijke. Begrijp je niet dat als de hemel 
was zoals je gelooft - een bepaald huis, streek 
of plaats - het niet meer oneindig zou zijn? Het 
is tijd om het spirituele op een hogere manier 
te begrijpen, zelfs als je verbeelding niet alles 
van de werkelijkheid kan bevatten. Maar het 
moet in ieder geval in de buurt komen. (146, 
68 - 69) 
  
De muziek van de hemel  
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35 Gij hebt gehoord dat de engelen in de 
hemel voor eeuwig het goddelijke concerto 
horen. Als je over dit symbool nadenkt, pas 
dan op dat je gelooft dat er ook in de hemel 
muziek te horen is die lijkt op de muziek die je 
op aarde gewend bent te horen. Wie zo denkt, 
is gezwicht voor een complete materialistische 
fout. Aan de andere kant zal degene die - 
wanneer hij de muziek van de hemel en de 
zaligheid van de engelen hoort spreken terwijl 
hij ernaar luistert - aan de harmonie met God 
denkt bij dit goddelijk concert in waarheid zijn. 
36 Maar hoe komt het dat sommigen dit niet 
zo opvatten, ook al heeft ieder van u in uw 
geest een klank van het universele concerto? 
Hoe komt het dat sommigen die dit woord 
horen het niet begrijpen, niet voelen of 
verkeerd interpreteren? 
37 O geliefde kinderen, die zwak zijn in jullie 
begrip, zoek het licht in het gebed. vraag Mij 
in jullie meditaties; want hoe breed jullie 
vragen ook zijn, Ik zal jullie vanuit de 
eeuwigheid weten te beantwoorden... Ik zal u 
op mijn beurt ook vragen stellen, zodat het 
licht van de waarheid tussen de Meester en de 
discipelen kan schijnen. 
38 Hemelse muziek is de aanwezigheid van 
God in je, en in het midden van dat concert zal 
je geluid weerklinken, als je eenmaal de ware 
verheffing hebt bereikt die geestelijke 
schoonheid is. Dit is de hemelse muziek en het 
zingen van de engelen. Als je het zo ervaart en 
voelt, zal de waarheid in je wezen schijnen en 
zul je voelen dat God in je is. Het leven zal je 
een eeuwig en goddelijk concert geven, en in 
elke klank ervan zal je een openbaring 
ontdekken. 
39 Je hebt de mooie tonen in hun perfecte 
harmonie nog niet gehoord - mooie tonen 
soms, andere krachtig. Als je ze soms 
waarneemt, zullen ze aan je verschijnen als 
onbepaalde tonen die je niet kunt verenigen; 
je bent je niet volledig bewust geworden van 
de schoonheid die ze bevatten. Je moet de 
zintuigen, de passies en de schaduwen van het 
materialisme achter je laten om het concert 
van God in je geest te horen. (199, 53 - 56) 
 
In het huis van mijn vader zijn veel 
"appartementen"... 
40 Mijn werk groeit meer en meer totdat 
uiteindelijk alle geestwezens zich verenigen in 

de vervulling van Mijn wet en dit aardse huis 
een wereld van volmaaktheid wordt. Degenen 
die er op dat moment wonen zullen mijn 
liefde voelen in alle gecreëerde dingen en zich 
voorbereiden om in een betere wereld te 
leven. Deze aarde zal slechts tijdelijk zijn voor 
uw geest, het zal in het verlangen naar 
volmaaktheid naar andere regio's, andere 
vlakken van het hiernamaals. 
41 Vergeet niet dat ik tegen je zei: "In het huis 
van mijn Vader zijn er veel woningen". en in 
deze tijd van grotere ontwikkeling, waarin 
jullie mijn leer beter begrijpen, zal ik jullie 
zeggen: "In het huis van de Vader zijn er 
oneindig veel woningen". Denk dus niet dat je 
al de grootste spirituele hoogte hebt bereikt 
op het moment van je vertrek uit deze wereld. 
Nee, discipelen. Wanneer je verblijf op deze 
planeet eindigt, zal ik je naar nieuwe huizen 
leiden, en zo zal ik je voor altijd begeleiden op 
de oneindige ladder van je perfectie. Vertrouw 
op Mij, heb Mij lief en je zult gered worden. 
(317, 30) 
42 Het is onmogelijk voor u om al in deze 
wereld een idee te hebben van wat of hoe 
mijn koninkrijk, de hemel en de heerlijkheid 
zijn. Ik wil dat je tevreden bent om te weten 
dat het een staat van volmaaktheid is van de 
geest van waaruit hij het wonderbaarlijke 
leven van de geest ervaart, voelt en begrijpt, 
dat je op dit moment niet kunt begrijpen en je 
niet kunt voorstellen. 
43 Ik zeg u, dat zelfs de geesten, die op hogere 
niveaus leven dan u, de werkelijkheid van dat 
leven niet kennen. Weet je wat het betekent 
om "in de boezem van de Vader" te leven? Als 
je daar eenmaal woont, kan je het pas weten. 
Alleen een vaag voorgevoel, een flauw 
vermoeden van dat mysterie, raakt je hart als 
een stimulans voor je evolutionaire reis. 
(76,28-29) 
 

VII De ontwikkelingsweg naar 
perfectie  

 

Hoofdstuk 28 - Sterven, dood en 
buitenaards ontwaken  
 
De onsterfelijkheid van de geest 
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1 Dit is het moment waarop mensen 
ontwaken voor de schoonheden van de Geest, 
wanneer ze geïnteresseerd zijn in het eeuwige 
en zich afvragen: 'Hoe zal het leven er na de 
dood uitzien? 
2 Wie heeft zich niet afgevraagd - hoe 
ongelovig hij ook is - of er niet iets in hem is 
dat de zaak van het lichaam overleeft? 
Voorwaar, ik zeg je, er is niemand die dat 
mysterie niet vermoedt en die geen moment 
heeft nagedacht over het ondoorgrondelijke... 
3 Sommigen stellen vragen over het mysterie 
van het geestelijk leven, dat ver weg lijkt te 
zijn, maar dat in werkelijkheid recht voor je 
ogen ligt; anderen zijn erdoor in de war en 
weer anderen ontkennen het. Sommigen 
praten omdat ze denken dat ze alles weten, 
anderen zwijgen en wachten; maar hoe weinig 
zijn degenen die echt iets weten over het 
hiernamaals. (107, 1) 
4 In het Derde Tijdperk ben Ik opgestaan uit 
het graf van de vergetelheid waarin de 
mensheid Mij heeft geplaatst, om hen nieuw 
leven te geven; want Ik ben het leven. 
Niemand kan sterven. Zelfs hij die zichzelf van 
het bestaan berooft met zijn eigen hand, zal 
zijn geweten horen dat hij hem verwijten 
maakt voor zijn gebrek aan geloof. (52, 63) 
5 Mijn leer is niet alleen om u kracht en 
vertrouwen te geven tijdens uw leven op 
aarde; het is om u te leren hoe u deze wereld 
kunt verlaten, de drempels van het 
hiernamaals kunt oversteken en het eeuwige 
huis kunt binnengaan. 
6 Alle kerkgenootschappen versterken de 
geest in zijn wandeling door deze wereld; 
maar hoe weinig onthullen ze hem en 
bereiden hem voor op de grote reis naar het 
hiernamaals! Dit is de reden waarom velen de 
dood als een einde zien, niet wetende dat 
men vanaf dat moment de oneindige horizon 
van het ware leven ziet. (261,52 - 53) 
7 "De dood" is slechts een symbool, "de dood" 
bestaat alleen voor hen die de waarheid nog 
niet kunnen herkennen. Voor hen blijft de 
"dood" een horrorbeeld, waarachter het 
onbegrijpelijke of het niets schuilgaat. Ik zeg u: 
Open uw ogen en begrijp dat u ook niet zult 
sterven. Je zult je van het lichaam scheiden, 
maar dat betekent niet dat je zult sterven. Je 
hebt het eeuwige leven, net als je meester. 
(213, 5) 

 
Voorbereiding op het afscheid van deze 
wereld  
8 U moet begrijpen dat u, begiftigd met de 
Geest, het meest geliefde werk van de Vader 
in de schepping bent, want Hij heeft 
geestelijke essentie, geestelijke 
eigenschappen en onsterfelijkheid in u 
geplaatst. 
9 Voor de geest is er geen dood - een dood 
zoals je die neemt, dat wil zeggen, het 
ophouden te bestaan. De dood van het 
lichaam kan niet de dood of het einde voor de 
geest zijn. Juist dan opent hij zijn ogen voor 
een hoger leven, terwijl zijn lichaamsschelp ze 
voor altijd sluit ten opzichte van de wereld. 
Het is slechts een overgangsmoment op de 
weg naar perfectie. 
10 Als je het nog niet zo begrepen hebt, komt 
dat omdat je nog steeds een grote liefde voor 
deze wereld hebt en je er nauw mee 
verbonden voelt. Het onderdrukt je om dit 
huis te verlaten omdat je jezelf beschouwt als 
de eigenaars van wat je er in bezit hebt; en 
sommigen hebben ook een oneindig beeld van 
mijn goddelijke gerechtigheid en zijn bang om 
de geestelijke wereld binnen te gaan. 
11 De mensheid heeft te veel van deze wereld 
gehouden - te veel omdat hun liefde 
misleidend was. Hoeveel zijn er om deze 
reden omgekomen! Wat zijn de geesten om 
dezelfde reden gematerialiseerd! 
12 Pas als je de stappen van de dood in de 
buurt hebt gevoeld, als je ernstig ziek bent 
geweest, als je hebt geleden, pas dan heb je 
onthouden dat je slechts één stap verwijderd 
bent van het hiernamaals, van die 
gerechtigheid die je alleen in zulke kritieke 
momenten vreest; en dan leg je geloften af 
aan de Vader en zweert je Hem op aarde lief 
te hebben, Hem te dienen en te 
gehoorzamen. (146, 46 - 49) 
13 mannen hebben zoveel van dit leven 
gehouden dat wanneer het uur nabij is om het 
te verlaten, ze tegen mijn wil in opstand 
komen en de roep die ik naar hen stuur niet 
willen horen. Ze verachten de vrede van mijn 
koninkrijk en vragen de Vader nog een tijdje 
op aarde om hun tijdelijke goederen te blijven 
bezitten. 
14 Wordt gevoelig, zodat je een idee krijgt van 
het geestelijke leven en niet tevreden bent 
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met het begin van je ontwikkeling - want dat is 
dit leven - want daarboven bestaan hogere 
werken van de schepping. 
15 Probeert u niet de dood te verwerpen als 
het om u gaat volgens mijn wil, noch vraagt u 
de wetenschapper om het wonder voor u te 
bewerken om mijn raad te weerstaan en uw 
leven te verlengen, omdat u beiden deze 
vergissing bitter zult betreuren. Bereid je voor 
op dit leven, en je zult geen reden hebben om 
je entree in het hiernamaals te vrezen. (52, 55 
- 57) 
16 Hebben datgene lief wat tot de wereld 
behoort zolang je erop leeft, tot op een 
bepaald punt, zodat je weet hoe je haar 
wetten moet vervullen; maar voeden altijd het 
hoge doel van het wonen in de hoge 
geestelijke levenswerelden, zodat je geest niet 
gestoord wordt als hij zich van zijn 
lichaamsdeksel ontdoet, noch verleid wordt 
door wat hij op deze planeet liefhad, want dan 
zal hij gebonden en geketend blijven aan een 
wereld waar hij niet meer toe behoort en die 
hij op geen enkele manier meer kan genieten. 
(284, 5) 
17 Heb medelijden met jezelf. Niemand weet 
wanneer het moment komt dat zijn geest van 
de materie wordt gescheiden. Niemand weet 
of de volgende dag zijn ogen nog opengaan 
voor het licht. Jullie behoren allemaal tot de 
ene eigenaar van alle gecreëerde dingen en 
weten niet wanneer jullie worden 
weggeroepen. 
18 Bedenk dat zelfs de haren van uw hoofd 
niet van u zijn, noch het stof waarop u zich 
begeeft; dat u zelf niet van u bent, dat u geen 
behoefte hebt aan bederfelijke goederen, 
omdat uw koninkrijk niet van deze wereld is. 
19 Spiritualiseer jezelf, en je zult alle dingen 
met gerechtigheid en met maat hebben 
zolang je ze nodig hebt. Als het moment van 
verzaking aan dit leven is aangebroken, zul je 
vol met licht opstijgen om bezit te nemen van 
wat er in de andere wereld op je afkomt. (5, 
95 - 97) 
 
De overgang naar de andere wereld 
20 op elk uur roept mijn stem je op de goede 
weg waar vrede is; maar je dove oor heeft 
slechts een moment van gevoeligheid voor die 
stem, en dat moment is het laatste van je 
leven wanneer de doodsstrijd je de nabijheid 

van de fysieke dood aankondigt. Dan zou je 
graag opnieuw beginnen met het leven om je 
fouten te herstellen, om je geest te kalmeren 
tegenover het oordeel van je geweten en om 
de Heer iets waardevols en verdienstelijks aan 
te bieden. (64, 60) 
21 Als u streeft naar de onsterfelijkheid van de 
Geest, vrees dan niet voor de komst van de 
dood, die een einde maakt aan het menselijk 
leven. Verwacht dat hij voorbereid is, hij staat 
onder mijn bevel, en daarom komt hij altijd op 
het juiste moment en terecht, ook al geloven 
de mensen vaak het tegenovergestelde. 
22 Het moeilijke is niet dat een mens sterft, 
maar dat zijn geest, als hij het lichaam verlaat, 
het licht mist, en hij de waarheid niet kan zien. 
Ik wil niet de dood van de zondaar, maar zijn 
berouw. Maar als de dood eenmaal nodig is - 
of het nu gaat om het bevrijden van een geest 
of om het stoppen van de val van een mens in 
een ruïne - dan snijdt mijn goddelijke 
gerechtigheid de levenslijn van dat menselijk 
bestaan door. (102, 49 - 50) 
23 Weet dat in het boek van uw lot de dag en 
het uur zijn geschreven, waarop de poorten 
van het hiernamaals zullen worden geopend 
om uw geest toe te laten. Van daaruit zie je al 
je werk op aarde, al je verleden. Dan wilt u 
toch geen stemmen horen die bestaan uit 
verwijten of klachten tegen u, of degenen zien 
die u de bedenkers van hun kwaad noemen! 
(53, 49) 
24 Omdat je nog een lange weg te gaan hebt, 
moet je niet stoppen en denken dat je nooit 
op je bestemming zult komen. Ga verder, 
want zelfs over een verloren moment zal je 
geest later huilen. Wie heeft je verteld dat het 
doel in deze wereld is? Wie heeft je geleerd 
dat de dood het einde is en dat je op dat 
moment mijn koninkrijk kunt bereiken? 
25 De dood is als een korte slaap, waarna de 
geest, onder de streling van mijn licht, met 
hernieuwde kracht zal ontwaken voor een 
nieuwe dag die voor hem begint. 
26 De dood is de sleutel die voor u de poorten 
opent van de gevangenis waarin u werd 
vastgehouden zolang u gebonden was aan de 
materie van het lichaam, en het is ook de 
sleutel die voor u de poorten naar de 
eeuwigheid opent. 
27 Deze planeet, die door menselijke 
onvolkomenheden in een dal van 
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boetedoening werd veranderd, was 
gevangenschap en verbanning voor de geest. 
28 voorwaar, ik zeg je, het leven op aarde is 
weer een stap op de ladder van het leven... 
Waarom neem je het niet zo op, zodat je 
gebruik kunt maken van al zijn lessen? De 
reden waarom velen steeds weer naar hem 
terug moeten keren is dit: omdat ze het niet 
begrepen en ze niet hebben geprofiteerd van 
hun vorige leven. (167, 22 - 26) 
29 U moet weten dat de Geest een grondige 
voorbereiding krijgt voor zijn incarnatie op 
aarde, want hij staat op het punt om aan een 
lange en soms zware beproeving te worden 
onderworpen. Maar dankzij die voorbereiding 
wordt hij niet gestoord als hij dit leven 
binnenkomt. Hij sluit zijn ogen voor het 
verleden om ze te openen voor een nieuw 
bestaan en past zich zo aan aan de wereld 
waar hij vanaf het eerste moment naartoe is 
gekomen. 
30 Hoe anders is de manier waarop uw geest 
zich voor de drempels van het geestelijk leven 
opstelt, zodra hij zijn lichaam en de wereld 
heeft verlaten? Omdat hij geen echte 
voorbereiding op de terugkeer naar zijn huis 
heeft gekregen, is hij verward, nog steeds 
gedomineerd door de gevoelens van het 
materiële lichaam, en weet hij niet wat hij 
moet doen, noch waar hij naartoe moet. 
31 Dit komt doordat hij niet heeft geleerd dat 
men op het laatste moment ook de ogen moet 
sluiten voor deze wereld; alleen op deze 
manier zal hij ze weer kunnen openen in de 
geestelijke wereld die hij had verlaten, waar 
zijn hele verleden op hem wacht om verenigd 
te worden met zijn nieuwe ervaring, en al zijn 
vroegere verdiensten zullen worden 
toegevoegd aan de nieuwe. 
32 Een dikke sluier bedekt zijn geest terwijl hij 
het licht herstelt; een hardnekkige invloed van 
alles wat hij heeft achtergelaten verhindert 
hem de trilling van zijn geweten te voelen; 
maar als zijn schaduwen oplossen om zich te 
verenigen met zijn ware essentie - hoeveel 
afleiding, hoeveel pijn! 
33 Is er iemand die, na het horen of lezen van 
deze boodschap, deze verwerpt als een 
nutteloze of valse leer? Ik zeg u dat alleen hij 
die zich op een niveau van extreem 
materialisme of blinde onteigening bevindt, 
dit licht zou kunnen verwerpen zonder dat zijn 

geest er diep door geraakt wordt. (257,20 - 
22) 
  
De "slaap van de dood" 
34 Er bestaat niet zoiets als geestelijke rust als 
uw aardse natuur begrijpt en waarneemt. De 
rest die de geest verwacht is activiteit, is de 
vermenigvuldiging in het goed doen, is het 
voordeel van elk moment. Dan herstelt de 
geest zich, ontdoet hij zich van zelfverwijt en 
lijden, herstelt hij door goed te doen, herstelt 
hij door zijn Schepper en zijn broeders en 
zusters lief te hebben. 
35 Voorwaar, Ik zeg u, als Ik uw geest zou 
laten rusten, zoals u zich voorstelt, zou de 
duisternis van de wanhoop en de angst hem in 
beslag nemen; want het leven en het licht van 
de geest en zijn grootste geluk is werk, strijd, 
onophoudelijke activiteit. 
36 De geest die van de aarde terugkeert naar 
het 'geestelijke dal', die de vermoeidheid van 
het vlees in zich meedraagt en het 
hiernamaals zoekt als rustplaats om te rusten, 
te vergeten, om de sporen van de strijd om 
het leven uit te wissen - hij zal zich het meest 
ongelukkige wezen voelen en noch vrede noch 
gelukzaligheid vinden; tot hij dan ontwaakt uit 
zijn lethargie, zijn fout beseft en opstijgt naar 
het spirituele leven, dat is zoals ik je net heb 
verteld - liefde, activiteit, onophoudelijke 
strijd op het pad dat leidt naar perfectie. (317, 
12 - 14) 
  
De Reünie in het hiernamaals  
37 Ik wil dat jullie gelovig zijn, dat jullie 
vertrouwen hebben in het geestelijk leven. 
Wanneer u uw broeders hebt zien vertrekken 
naar het hiernamaals, denk dan niet dat ze ver 
van u zijn, noch dat u ze voor altijd kwijt bent. 
Als je je met hen wilt herenigen, werken, 
verdienen, en als je dan naar het hiernamaals 
komt zul je ze daar aantreffen, wachtend op je 
om je te leren leven in de spirituele vallei. 
(9,20) 
38 Wie heeft er geen last gehad van het leven 
in het hiernamaals? Wie van degenen die een 
geliefde in deze wereld hebben verloren, 
heeft niet het verlangen gevoeld om hem 
weer te zien of op zijn minst te weten waar hij 
is? Je zult dit allemaal meemaken, je zult ze 
weer zien. 
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39 Maar verdien nu verdiensten, zodat als je 
deze aarde verlaat en in de Geestelijke Vallei 
vraagt waar de mensen zijn die je hoopt te 
vinden, je niet te horen krijgt dat je ze niet 
kunt zien omdat ze op een hoger niveau zijn. 
Vergeet niet dat ik je lang geleden heb verteld 
dat er veel woningen in het huis van de Vader 
zijn. (61, 31) 
 
Het oordeel van de geest door het eigen 
geweten  
40 Wanneer de geest van een grote zondaar 
zich van dit materiële leven scheidt om het 
geestelijke dal binnen te gaan, is hij verbaasd 
dat de hel zoals hij zich die voorstelde niet 
bestaat; en dat het vuur waarvan hem in het 
verleden verteld is, niets anders is dan het 
geestelijke effect van zijn werken wanneer hij 
de onverbiddelijke rechter die zijn geweten is 
onder ogen ziet. 
41 Dit wereldvreemde oordeel, deze 
helderheid die in het midden van de duisternis 
die die zondaar omgeeft, begint te dagen, 
brandt meer dan het heetste vuur dat je je 
kunt voorstellen. maar het is geen marteling 
die op voorhand is voorbereid als straf voor 
degene die mij heeft gekwetst Nee, deze 
kwelling komt voort uit de kennis van de 
begane overtredingen, het lijden van degene 
die hem het bestaan heeft gegeven, van een 
slecht gebruik van de tijd en van alle goederen 
die hij van zijn Heer heeft ontvangen. 
42 Denkt u dat ik hem moet straffen die mij 
door zijn zonden heeft gekwetst, ook al weet 
ik dat de zonde meer pijn doet wie ze begaat? 
Zie je niet dat het de zondaar zelf is die 
zichzelf kwaad doet en dat ik door zijn straf 
het ongeluk dat hij heeft veroorzaakt niet wil 
vermenigvuldigen? Ik laat hem alleen zichzelf 
zien, de onverbiddelijke stem van zijn geweten 
horen, zichzelf ondervragen en antwoorden, 
het spirituele geheugen dat hij door de 
materie verloren had terugkrijgen en zich zijn 
oorsprong, zijn lot en zijn geloften herinneren; 
en daar, in dit oordeel, moet hij de actie van 
het "vuur" ervaren dat zijn kwaad uitroeit, dat 
hem opnieuw smelt als het goud in de 
smeltkroes om het schadelijke, het nutteloze 
en alles wat niet geestelijk is, van hem weg te 
nemen. 
43 wanneer een geest pauzeert om de stem 
en het oordeel van zijn geweten te horen - 

voorwaar, ik zeg u, in dit uur is hij in mijn 
aanwezigheid. 
44 Dit moment van rust, stilte en helderheid 
komt niet voor alle geesten tegelijk. 
Sommigen gaan dat proces snel zelf aan en 
besparen zichzelf zo veel leed. Want zodra ze 
zich bewust worden van de realiteit en hun 
fouten, maken ze zich klaar en gaan ze boeten 
voor hun kwaadaardige werken tot het laatst 
toe. 
45 Anderen die verblind zijn - hetzij door 
ondeugd, hetzij door een soort van wrok, 
hetzij omdat ze een leven vol zonden hebben 
geleid - doen er lang over om uit hun 
blindheid te komen. 
46 Nog anderen die ontevreden zijn omdat ze 
denken dat ze te vroeg van de aarde zijn 
weggenomen, toen alles nog glimlachte naar 
hen, vloekend en lasterlijk, waardoor de 
mogelijkheid om uit hun verstoorde toestand 
te komen werd vertraagd; en zoals deze zijn er 
een groot aantal gevallen die alleen bekend 
zijn aan mijn wijsheid (36, 47 - 51) 
47 Voor alle dingen die jullie voor jezelf 
moeten verantwoorden, en naar de aard van 
jullie slechte werken zullen jullie de strengste 
oordelen door jullie zelf ontvangen. want ik 
beoordeel je niet, dat is verkeerd... Het is je 
eigen geest in zijn staat van helderheid die je 
vreselijke aanklager en vreselijke rechter is. 
Aan de andere kant verdedig ik je tegen de 
verwarring, ontsla je en verlost je omdat ik de 
liefde ben die zuivert en vergeeft. (32, 65) 
48 Bedenk dat je binnenkort in het geestelijke 
zult zijn en dat je zult moeten oogsten wat je 
op deze aarde hebt gezaaid. De stap van dit 
leven naar het andere blijft een serieus en 
streng oordeel voor de geest. Niemand 
ontsnapt aan dit oordeel, ook al beschouwt hij 
zichzelf als de meest waardige van mijn 
dienaren. 
49 Mijn wil is dat je vanaf het moment dat je 
dat oneindige Huis binnenkomt, de angsten 
van de aarde niet meer zult ervaren en dat je 
het geluk en de gelukzaligheid zult beginnen 
te voelen van het feit dat je weer een stap 
hebt geklommen. (99, 49 - 50) 
50 Het Laatste Oordeel, zoals geïnterpreteerd 
door de mensheid, is een vergissing. Mijn 
oordeel is niet een van een uur of een dag. 
Het weegt al een tijdje op je. 



146 
 

51 maar voorwaar, Ik zeg u, de dode lichamen 
zijn voorbestemd en hebben hun bestemming 
gevolgd om samen te smelten met het 
koninkrijk der natuur dat met hen 
correspondeert; want wat van de aarde is, zal 
naar de aarde terugkeren, zoals het 
geestelijke zal streven naar zijn huis, dat mijn 
boezem is. 
52 maar ik zeg u ook dat u uw eigen rechters 
zult zijn bij uw oordeel; want uw geweten, 
zelfkennis en intuïtie zullen u vertellen tot 
welk punt u geprezen moet worden en in welk 
geestelijk huis u moet wonen. Het is duidelijk 
dat je de weg zult zien die je moet volgen, 
want als je het licht van mijn goddelijkheid 
ontvangt, zul je je daden herkennen en je 
verdiensten beoordelen. 
53 In de "geestelijke vallei" zijn er veel 
verwarde en gestoorde wezens. Breng ze mijn 
boodschap en mijn licht als je het eenmaal 
binnenkomt. 
54 Nu al kunt u deze vorm van barmhartigheid 
uitoefenen door middel van gebed, waardoor 
u met hen in contact kunt komen. Je stem zal 
weerklinken waar ze wonen en zal ze uit hun 
diepe slaap wekken. Ze zullen huilen en zich 
zuiveren met hun tranen van berouw. Op dat 
moment zullen ze een lichtstraal hebben 
ontvangen, want dan zullen ze hun vroegere 
ijdelheden, hun fouten, hun zonden begrijpen. 
55 Hoe groot is de pijn van de geest, als het 
geweten hem wakker maakt! Hoe vernedert 
hij zich dan voor de ogen van de hoogste 
rechter! Hoe nederig komen de smeekbeden 
om vergeving, de geloften, de zegeningen van 
mijn naam uit het binnenste van zijn wezen! 
56 Nu beseft de Geest dat hij de volmaaktheid 
van de Vader niet kan benaderen, en dus richt 
hij zijn blik op de aarde, waar hij geen gebruik 
heeft kunnen maken van de tijd en de 
beproevingen die een gelegenheid zijn 
geweest om dichter bij het doel te komen, en 
vraagt hij een ander lichaam om te boeten 
voor overtredingen en om onvoltooide taken 
te vervullen. 
57 Wie heeft er dan voor gerechtigheid 
gezorgd? Was het niet de Geest zelf die een 
oordeel over zichzelf hield? 
58 Mijn Geest is een spiegel waarin jullie jezelf 
moeten zien en Hij zal jullie de mate van 
reinheid onthullen die jullie hebben. (240, 41 - 
46) 

59 Als je geest het menselijk omhulsel verlaat 
en zich terugtrekt in zijn eigen binnenste in 
het heiligdom van het geestelijk leven om zijn 
verleden en zijn oogst te testen, zullen veel 
van zijn werken, die hem hier in de wereld 
volmaakt leken en waardig om voor de Heer 
gebracht te worden en die het waard zijn om 
beloond te worden, op de momenten van dat 
zelfonderzoek arm lijken. De Geest zal 
begrijpen dat de betekenis van vele daden die 
hem goed leken in de wereld slechts de 
uitdrukking was van ijdelheid, van valse liefde, 
van naastenliefde die niet uit het hart kwam. 
60 Wie, denkt u, heeft de Geest de verlichting 
van een volmaakte rechter gegeven om over 
zichzelf te oordelen? Het geweten dat in dat 
uur van de gerechtigheid je de indruk zal 
geven dat je met een nooit eerder geziene 
helderheid zult schitteren, en het zal degene 
zijn die iedereen vertelt wat goed was, juist, 
juist, waar, dat hij op aarde deed, en wat 
kwaad, fout en onrein was dat hij op zijn weg 
zaaide. 
61 Het heiligdom waarover ik zojuist tot u heb 
gesproken is dat van het geweten - die tempel 
die niemand kan ontheiligen, die tempel waar 
God woont en waaruit zijn stem klinkt en het 
licht breekt 
62 In de wereld ben je nooit klaar geweest om 
dat innerlijke heiligdom binnen te gaan, 
omdat je menselijke persoonlijkheid altijd 
voorzichtig is met het vinden van manieren en 
middelen om de wijze stem die in ieder mens 
spreekt te vermijden. 
63 Ik zeg het je: Wanneer uw geest uit zijn 
bekleding is bevrijd, zal hij eindelijk pauzeren 
en zich verzamelen voor de drempel van dat 
heiligdom om binnen te gaan en te knielen 
voor dat altaar van de Geest, om zichzelf te 
horen, om zijn werken te onderzoeken in dat 
licht dat geweten is, om de stem van God te 
horen die in zichzelf spreekt als Vader, als 
Meester, en als Rechter. 
64 Geen enkele sterveling kan zich dat 
moment in al zijn plechtigheid voorstellen, dat 
jullie allemaal moeten doorleven om te 
erkennen wat jullie in jullie hebben om te 
bewaren, en ook wat jullie van jullie moeten 
afwijzen omdat jullie het niet meer in de geest 
moeten houden. 
65 Als de geest dan het gevoel heeft dat hij 
met zijn geweten wordt geconfronteerd en 
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dat het geweten zich met de helderheid van 
de waarheid herinnert, dat hij zich te zwak 
voelt om naar zichzelf te luisteren, dan wil hij 
nooit bestaan hebben; want in een oogwenk 
gaat zijn hele leven voorbij aan zijn bewustzijn 
- dat wat hij heeft achtergelaten, datgene wat 
hij bezat en datgene wat hij zelf was, en 
waarvan hij nu eindelijk rekenschap moet 
afleggen. 
66 Discipelen, mannen, bereid u al in dit leven 
voor op dat moment, zodat u die tempel niet 
in een tribunaal verandert als uw geest voor 
de drempel van de tempel van het geweten 
verschijnt; want de geestelijke pijn zal dan zo 
groot zijn dat er geen fysieke pijn te 
vergelijken is met die van de tempel van het 
geweten. 
67 Ik wil dat u nadenkt over alles wat ik u in 
deze leer heb verteld, zodat u begrijpt hoe in 
het spirituele uw oordeel wordt uitgevoerd. 
Zo zul je uit je verbeelding dat beeld laten 
verdwijnen waarin je je een hof van 
rechtvaardigheid voorstelt, geleid door God in 
de vorm van een oude man die de goede 
kinderen aan zijn rechterhand laat voorbijgaan 
om van de hemel te genieten en die de 
goddelozen aan zijn linkerhand plaatst om ze 
tot eeuwige straf te veroordelen. 
68 Nu is het tijd dat het licht het hoogste rijk 
van uw geest en geest bereikt, zodat de 
waarheid in ieder mens kan schijnen en hij 
zich kan voorbereiden om het geestelijk leven 
op waardige wijze te betreden. (334, 5m. - 11, 
14 - 15) 
 
Het herwonnen spirituele bewustzijn  
69 er is niets in mijn schepping dat, net als de 
fysieke dood, in staat is om aan elke geest het 
hoogtepunt van zijn ontwikkeling te laten zien 
die hij tijdens het leven heeft bereikt, en niets 
dat zo nuttig is als mijn Woord om op te 
stijgen naar de volmaaktheid. Dit is de reden 
waarom mijn wet en mijn leer altijd en 
onverzettelijk proberen door te dringen in de 
harten, en waarom pijn en lijden de mensen 
aanraadde om die paden te verlaten die, in 
plaats van de geest op te heffen, hem naar de 
afgrond leiden. 
70 Hoe gelukkig zal uw geest in het 
hiernamaals zijn als zijn geweten hem zegt dat 
hij het zaad van de liefde op aarde heeft 
gezaaid! Het hele verleden zal voor je ogen 

verschijnen, en elk zicht op wat je werken 
waren zal je een oneindige gelukzaligheid 
geven. 
71 De geboden van mijn wetten, die u zich 
niet altijd heeft kunnen herinneren, zullen ook 
vol duidelijkheid en licht door uw geest gaan. 
Verdiensten verwerven die je in staat stellen 
door te dringen tot het onbekende met open 
ogen voor de waarheid. 
72 Er zijn vele mysteries die de mens 
tevergeefs heeft geprobeerd te ontrafelen; 
noch de menselijke intuïtie, noch de 
wetenschap heeft een antwoord kunnen 
geven op de vele vragen die de mensen zich 
hebben gesteld, en dat komt omdat er 
bevindingen zijn die alleen voor de geest 
bedoeld zijn als deze het "geestelijke dal" is 
binnengegaan. Deze verrassingen die hem te 
wachten staan, deze wonderen, deze 
openbaringen zullen deel uitmaken van zijn 
beloning. Maar voorwaar, zeg ik je, als een 
geest met een verband voor zijn ogen de 
geestelijke wereld binnenkomt, zal hij niets 
zien, maar alleen geheimen om zich heen 
blijven zien - daar waar alles duidelijk zou 
moeten zijn. 
73 deze Hemelse Lering die ik u vandaag 
breng, onthult u vele schoonheden en bereidt 
u voor, zodat u, wanneer u op een dag voor de 
Gerechtigheid van de Eeuwige in de geest zult 
staan, in staat zult zijn de wonderlijke 
werkelijkheid te weerstaan die u vanaf dit 
moment zal omringen. (85, 42 + 63 - 66) 
74 ontvang mijn licht zodat het uw levensweg 
verlicht en u bevrijd wordt van de 
vertroebeling van het bewustzijn in het uur 
van de dood Dan, op het moment dat je de 
drempels van het hiernamaals overschrijdt, 
weet je wie je bent, wie je bent geweest en 
wie je zult zijn. (100, 60) 
75 terwijl uw lichaam in de aarde wordt 
neergelaten, in wiens schoot ze worden 
gemengd om het vruchtbaar te maken - want 
zelfs na de dood zullen ze kracht en leven 
blijven - zal uw geweten, dat boven uw wezen 
staat, niet in de aarde blijven, maar het zal 
met de Geest meegaan om het te laten zien 
als een boek waarvan de diepe en wijze 
leerstellingen door de Geest worden 
bestudeerd. 
76 Dan zullen je geestelijke ogen zich openen 
voor de waarheid en in een ogenblik zul je 
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weten hoe je moet interpreteren wat je in je 
leven niet hebt kunnen begrijpen. Daar zul je 
begrijpen wat het betekent om een kind van 
God en een broer van je buurman te zijn. Daar 
zul je de waarde begrijpen van alles wat je 
hebt bezeten, je zult spijt en wroeging voelen 
voor de fouten die je hebt gemaakt, de 
verloren tijd, en de mooiste resoluties voor 
correctie en herstel zullen in je geboren 
worden. (62, 5) 
77 nu al streven jullie allemaal naar hetzelfde 
doel, het verzoenen en harmoniseren van 
jullie geestelijk leven Laat niemand denken 
dat hij op een beter pad is dan zijn broer, noch 
denken dat hij op een hoger niveau staat dan 
de anderen. Ik zeg je, op het uur van de dood 
zal het mijn stem zijn die je de waarheid 
vertelt over je ontwikkelingsniveau. 
78 Daar, in dat korte moment van verlichting 
voor het geweten, ontvangen velen hun 
beloning; maar velen zien ook hun grootheid 
verdwijnen 
79 Willen jullie jezelf redden? Kom dan bij mij 
in de weg van de broederschap. Het is de 
enige, er is geen andere, hij is het die in mijn 
hoogste gebod geschreven staat: "Heb elkaar 
lief" (299,40 - 42). 
 

Hoofdstuk 29 - Zuivering en 
Hemelvaart van Geestwezens in het 
hiernamaals  
 
Wroeging, wroeging en zelfbeschuldiging  
1 Ik wil niet dat je geest wordt verontreinigd, 
noch dat je sterft met betrekking tot het ware 
leven. Daarom achtervolg ik u met Mijn 
gerechtigheid als ik u toegewijd aan 
schadelijke geneugten en genoegens ontmoet. 
Jouw geest moet zuiver in mijn boezem 
komen als hij eruit springt. 
2 Allen die hun lichaam op aarde achterlaten 
en zich van deze wereld losmaken in een staat 
van afleiding, wanneer zij mijn aanwezigheid 
zien, die geopenbaard wordt in het licht van 
de eeuwigheid, die de geest verlicht, 
ontwaken uit hun diepe slaap onder bittere 
tranen en in de wanhoop van 
zelfbeschuldiging. Zolang de pijn in het kind 
voortduurt, om zich van zijn lijden te 
bevrijden, lijdt de Vader ook. (228, 7 - 8) 

3 Gewetensproblemen en kwellingen als 
gevolg van gebrek aan kennis - lijden omdat 
het ontbreekt aan vergeestelijking om van dat 
leven te genieten, dit en nog meer is vervat in 
de verzoening van de geesten die de drempels 
van het geestelijk leven bereiken, bevlekt of 
zonder voorbereiding. 
4 besef dat ik zonde, onvolkomenheden of 
verdorvenheid van de mensen niet als een 
belediging voor de Vader kan beschouwen, 
omdat ik weet dat de mensen zichzelf kwaad 
doen. (36, 56) 
5 Hoe licht zou uw leven zijn, en hoe groot en 
baanbrekend zou uw wetenschap zijn, als u 
uw naaste zou liefhebben en de wil van uw 
Vader zou doen - als u een deel van uw 
wilsvrijheid zou opofferen en zou werken 
volgens wat uw geweten u opdraagt. Jouw 
wetenschap zou dan het bovennatuurlijke 
raken als het de grenzen van het materiële 
zou overschrijden, want tot nu toe heeft het 
die grenzen nog niet eens benaderd. 
6 Wat een ontzetting voelt de geest van de 
wetenschapper als hij deze wereld verlaat en 
eindelijk oog in oog komt te staan met de 
goddelijke waarheid! Daar laat hij zijn gezicht 
in schaamte zakken en vraagt hij om vergeving 
voor zijn arrogantie. Hij geloofde dat hij alles 
wist en kon doen, en ontkende dat er iets 
bestond wat buiten zijn kennis of begrip lag. 
Maar nu hij voor het Boek des Levens staat, 
voor het oneindige werk van de Schepper, 
moet hij zijn ellende erkennen en zich nederig 
in nederigheid hullen voor Hem die absolute 
wijsheid is. (283, 48 - 49) 
7 Vrees niet, als je in de geestelijke wereld 
komt, dat je moet denken aan wat je op aarde 
hebt gezondigd. Als u zich door pijn en 
berouw rein laat wassen om uit uw hart te 
barsten, als u moeite heeft om uw 
overtredingen goed te maken, zult u mijn 
aanwezigheid waardig en zuiver binnengaan, 
en niemand, zelfs niet uw geweten, zal uw 
vroegere onvolkomenheden durven 
vermelden. 
8 In het perfecte huis is er een plaats voor elke 
geest, die wacht op de komst van zijn eigenaar 
in de tijd of in de eeuwigheid. Op de 
trapladder van liefde, barmhartigheid, geloof 
en verdiensten kom je één voor één in mijn 
koninkrijk. (81, 60 - 61) 
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De poëtische rechtvaardigheid  
9 Ik heb maar een paar discipelen in deze 
wereld gehad, en in nog kleinere aantallen 
waren zij als een beeld van de Goddelijke 
Meester. In de Spirituele Vallei daarentegen 
heb ik veel discipelen, omdat zij daar de 
meeste vooruitgang boeken in het begrijpen 
van Mijn leer. Daar is het waar mijn kleine 
kinderen, die honger en dorst naar liefde 
hebben, van hun Meester ontvangen wat de 
mensheid hun ontzegt. Daar is het waar door 
hun deugd degenen schijnen die op aarde 
werden genegeerd vanwege hun nederigheid, 
en waar degenen die droevig en berouwvol 
huilen die in deze wereld met vals licht 
schijnen. 
10 in het hiernamaals is het waar Ik jullie 
ontvang, zoals jullie er op aarde niet op 
hoopten toen jullie in tranen waren, maar Mij 
zegenen en jullie schuldgevoelens uiten. het 
maakt niet uit dat je tijdens je levensreis een 
moment van hevige rebellie hebt gehad Ik zal 
rekening houden met het feit dat je dagen van 
grote pijn hebt gehad en dat je daarin 
onderdanigheid hebt getoond en Mijn naam 
hebt gezegend. Ook jij hebt, binnen de 
grenzen van je kleinheid, een aantal 
Golgotha's meegemaakt, ook al werden ze 
veroorzaakt door je ongehoorzaamheid. 
11 Zie, door een paar momenten van trouw en 
liefde voor God zul je leven en genade hebben 
in het hiernamaals. Op deze manier geeft mijn 
eeuwige liefde de kortstondige liefde van de 
mens terug. (22,27 - 29) 
12 Elke goede daad vindt zijn beloning, die 
niet op aarde, maar in het hiernamaals wordt 
ontvangen. Maar hoevelen zouden dit geluk al 
hier op aarde willen genieten zonder te weten 
dat hij die niets voor zijn geestelijk leven doet, 
zonder verdienste zal zijn als hij er 
binnenkomt en dat zijn wroeging dan groot zal 
zijn. (1,21) 
13 Wie de wereld hunkert naar eer en lof kan 
hier worden gegeven; maar ze zullen van 
korte duur zijn, en zullen voor hem geen nut 
hebben op de dag van zijn intrede in de 
geestelijke wereld. Hij die achter geld aanzit 
mag hier zijn beloning krijgen, want het was 
datgene waar hij achteraan zat. Maar als het 
uur is aangebroken dat hij alles hier moet 
achterlaten om zich in het hiernamaals te 
vestigen, zal hij niet het minste recht hebben 

om enige beloning voor zijn geest op te eisen, 
zelfs als hij denkt dat hij veel heeft gedaan ten 
behoeve van de liefdadigheid. 
14 Daarentegen zal degene die altijd vleierij 
en gunsten heeft afgewezen, die zijn 
medemensen met een zuiver hart en 
onbaatzuchtig heeft liefgehad en alle 
materiële beloningen heeft afgewezen, die 
bezig is geweest met het zaaien van de zaden 
van het goede en die genoten heeft van het 
doen van werken van liefde - hij zal niet 
denken aan beloningen, want hij zal niet leven 
voor zijn eigen voldoening, maar voor die van 
zijn naaste. Hoe groot zal zijn vrede en geluk 
zijn als hij dan in de boezem van zijn Heer is! 
(253, 14) 
15 Ik breng je in deze tijd een zuivere en 
perfecte leer, en daarom zeg ik je dat je aan 
het einde van je dagwerk alleen de eer zult 
krijgen voor wat je in het leven met ware 
liefde hebt gedaan, want dit zal bewijzen dat 
je de waarheid kent. (281, 17) 
16 Denk niet - want je doet goed werk op het 
moment dat je het doet, je kent de waarde 
ervan niet - dat je nooit zult weten wat voor 
goed je hebt gedaan. Ik zeg je dat geen van je 
werken zonder beloning zal zijn. 
17 Als je eenmaal in het spirituele rijk bent, zul 
je zien hoe vaak een klein werk, ogenschijnlijk 
van weinig belang, het begin was van een 
keten van weldadigheid - een keten die 
anderen steeds langer maakten, maar die voor 
altijd voldoening zal geven aan degene die het 
begon. (292, 23 - 24) 
18 Ik inspireer je om verdiensten te verdienen; 
maar je moet je niet laten ontroeren door het 
egoïstische verlangen naar je eigen verlossing, 
maar je moet je werk doen met je 
medemensen in gedachten, met de komende 
generaties in gedachten, wiens blijdschap heel 
groot zal zijn als ze de weg vinden die de 
"eerste" heeft geplaveid. Dan zal je geluk 
grenzeloos zijn, want de vreugde en de vrede 
van je broeders en zusters zal ook je geest 
bereiken. 
19 Hoe anders is het met hen die alleen maar 
op zoek zijn naar hun eigen verlossing en hun 
eigen geluk; want als zij naar de plaats komen 
die zij door hun werken voor zichzelf hebben 
gemaakt, kunnen zij geen moment rust of 
vreugde hebben als zij degenen zien die zij 
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hebben achtergelaten en die de zware last van 
hun lijden dragen. 
20 Voorwaar, Ik zeg u, de ware discipelen van 
deze leer zullen rechtvaardig en zuiver zijn in 
hun werken, als hun geest, die mijn eigen licht 
is. (290,76 - 77) 
21 Als je nederig bent, zal je geestelijke 
rijkdom toenemen in het leven dat op je 
wacht. Dan zul je de rust hebben die je de 
mooiste sensatie van je bestaan zal geven. En 
in uw geest wordt het verlangen geboren om 
de Vader te dienen door een trouwe bewaker 
te zijn van alles wat ik heb geschapen en een 
troost voor het lijden en de vrede voor de 
vredestichters. (260, 29) 
 
De opkomst van de Geestwezens in het 
Koninkrijk van God  
22 Dit is het "Derde Tijdperk", waarin je geest 
kan beginnen te dromen van zeer hoge 
niveaus van leven en zeer grote kennis reeds 
op aarde. Want wie zich van deze wereld 
scheidt en reeds in zijn geest de kennis van 
wat hij zal vinden en het ontvouwen van zijn 
geestelijke gaven met zich meeneemt, zal vele 
werelden doorkruisen zonder er in te wonen, 
totdat hij degene bereikt waarop hij op grond 
van zijn verdiensten recht heeft te wonen. 
23 Hij zal zich volledig bewust zijn van zijn 
geestelijke toestand, zal in staat zijn om zijn 
taak uit te voeren waar hij ook is. Hij zal de 
taal van liefde, harmonie en rechtvaardigheid 
begrijpen en zal kunnen communiceren met 
de helderheid van de spirituele taal die de 
gedachte is. Er zullen geen kliffen, afleiding of 
tranen voor hem zijn, en hij zal meer en meer 
de onmetelijke vreugde ervaren van het 
benaderen van de huizen die hem toebehoren 
omdat ze zijn eeuwige erfenis zijn. (294, 55) 
24 Op de goddelijke hemelse ladder is er een 
oneindig aantal wezens waarvan de 
geestelijke volmaaktheid hen in staat stelt om 
verschillende niveaus te nemen, afhankelijk 
van de mate van ontwikkeling die zij hebben 
bereikt. Je geest is geschapen met de juiste 
kwaliteiten om zich te ontwikkelen op deze 
ladder van volmaaktheid en om de doelen te 
bereiken die in de hoge raden van de 
Schepper zijn gesteld. 
25 je kent het lot van die geesten niet, maar ik 
zeg je dat het volmaakt is zoals alles wat ik 
heb geschapen. 

26 Toch begrijp je de gaven die de Vader je 
heeft gegeven niet. Maar wees niet ongerust, 
want later wordt u zich bewust van hen en 
ervaart u hun volledige manifestatie. 
27 Het oneindige aantal geesten die, net als 
jullie, verschillende niveaus van leven 
bewonen, zijn onderling verenigd door een 
hogere macht, namelijk die van de liefde. Ze 
zijn gemaakt voor de strijd, voor hun hogere 
ontwikkeling, niet voor stagnatie. Degenen die 
mijn geboden hebben vervuld, zijn groot 
geworden in de Goddelijke Liefde. 
28 Maar ik herinner u eraan, dat zelfs 
wanneer uw geest grootheid, macht en 
wijsheid bereikt heeft, hij niet almachtig zal 
worden, want zijn eigenschappen zijn niet 
oneindig, zoals ze in God zijn. Toch zullen ze 
voldoende zijn om je naar de top van je 
perfectie te brengen op het rechte pad dat de 
liefde van je Schepper vanaf het eerste 
moment voor je heeft uitgestippeld. (32,34 - 
37) 
29 Zeven spirituele ontwikkelingsstadia die je 
geest moet doorlopen om zijn volmaaktheid 
te bereiken. Vandaag de dag, nu je nog op 
aarde leeft, weet je niet op welk stadium van 
de hemelse ladder je je bevindt. 
30 hoewel ik het antwoord op deze vraag van 
je geest weet, mag ik je op dit moment niet 
zeggen... (133, 59 - 60) 
31 Elke sport, elke stap, elk niveau van het 
leven biedt de geest een groter licht en een 
meer perfecte gelukzaligheid. Maar de 
opperste vrede, het volmaakte geluk van de 
geest is voorbij alle tijdelijke verblijfplaatsen. 
32 Hoe vaak zul je niet denken dat je volmaakt 
geluk in de boezem van God voelt, zonder te 
beseffen dat dat geluk nauwelijks een 
voorproefje is van de wereld die komen gaat, 
waar je na dit leven heen moet. (296, 49 - 50) 
33 hoeveel dromen er van te sterven in de 
verwachting dat dit moment hen tot Mij zal 
brengen, zodat ze Mij dan eeuwig in de hemel 
zullen aanbidden, niet wetende dat de weg 
oneindig veel verder is dan ze hebben geloofd 
Om zelfs maar één trede van de hemelse 
ladder te beklimmen die jullie naar Mij leidt, 
moet men het menselijk leven op de juiste 
manier hebben geleefd. Onwetendheid is de 
reden waarom velen de betekenis van mijn 
leer verkeerd begrijpen. (164,30) 
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34 Door de mens werden de krachten van de 
vernietiging ontketend. De oorlog heeft zijn 
zaad in alle harten gezaaid. Wat heeft de 
mensheid veel pijn geleden! Hoeveel 
verlating, ellende, troosteloosheid en verdriet 
heeft hij op zijn pad achtergelaten! Denkt u 
dat de geesten van degenen die in de strijd 
zijn gevallen, zijn omgekomen, of dat dat deel 
van het leven, de eeuwigheid die in de mens 
woont, niet meer bestaat? 
35 Neen, mensen: de geest overleeft oorlog 
en dood. Dit deel van mijn eigen geest is 
opgestaan uit de velden van de pijn en zoekt 
onderweg een nieuwe horizon om te blijven 
leven, zich te ontvouwen en zich te 
ontwikkelen. (262, 26 - 27) 
36 Ik heb jullie de aarde gegeven zodat jullie 
haar allemaal in gelijke mate kunnen bezitten, 
zodat jullie in vrede kunnen leven en haar 
kunnen gebruiken als een tijdelijk thuis waar 
jullie je capaciteiten kunnen ontwikkelen en je 
geest kunnen voorbereiden om op te stijgen 
naar zijn nieuwe thuis. 
37 Ik heb je gezegd: "In het huis van de Heer 
zijn veel woningen. Je zult ze kennen als je 
opstaat. Elk van hen zal jullie in toenemende 
mate dichter bij Mij brengen en ze zullen door 
jullie bereikt worden volgens jullie werken, 
want alles is onderworpen aan een goddelijke 
orde en gerechtigheid. 
38 Niemand zal kunnen voorkomen dat u van 
het ene naar het andere levensniveau gaat, en 
aan het einde van elk van hen zal er vreugde 
en feest zijn in uw geest en ook in de mijne. 
39 dus ik bereid je voor zodat je weet dat de 
weg die je moet gaan lang is en dat je niet 
tevreden zult zijn met je eerste werken, 
denkend dat ze de deur naar die huizen al 
voor je zullen openen. 
40 maar ik zeg u ook dit, dat het mooi is en 
voldoende voor een geest om aan het einde 
van een fase van ontwikkeling te komen en 
om terug te kijken op de weg bedekt met zijn 
grote strijd, zijn dagen van bitterheid en zijn 
uren van vrede na het overwinnen van de 
ontelbare hindernissen. 
41 Tenslotte, de triomf, het loon en de 
gerechtigheid die om u heen schijnen, en de 
Geest van uw Vader - aanwezig, heerlijk, de 
Zoon zegenend en rustend in zijn boezem tot 
hij voorbereid is op zijn volgende levensfase. 
Zo gaat hij van de ene naar de andere tot hij 

uiteindelijk de hoogste vervulling bereikt om 
voor eeuwig bij Mij te wonen. (315, 34 - 36) 
42 De geestvonk, die de mens gelijk maakt aan 
zijn Schepper, zal steeds dichter bij de 
oneindige vlam komen waaruit hij ontspringt, 
en die vonk zal een lichtend wezen zijn - 
bewust, stralend van liefde, vol van kennis en 
kracht. Dat wezen geniet van de staat van 
perfectie waarin niet de minste pijn of 
behoefte bestaat, waarin volmaaktheid en 
ware gelukzaligheid heersen. 
43 Als dit niet het doel van uw geest was - 
voorwaar, ik zeg u, ik zou mijn leer niet door 
zoveel leringen aan u kenbaar hebben 
gemaakt, want dan zou de wet van de 'First 
Times' voor u voldoende zijn geweest om in 
vrede op aarde te leven. 
44 Maar als je bedenkt dat ik onder de 
mensen heb geleefd en hun een oneindig 
betere wereld heb beloofd dan dit leven, en 
als je je bovendien herinnert dat ik heb 
beloofd in een andere tijd terug te komen om 
met je te blijven praten en alles wat je niet 
had begrepen uit te leggen, dan zul je 
concluderen dat de geestelijke bestemming 
van de mens hoger is, veel hoger dan wat je 
kunt verwachten, en dat de beloofde 
gelukzaligheid oneindig veel groter is dan wat 
je kunt vermoeden of je kunt voorstellen. 
(277,48-49) 
 

Hoofdstuk 30 - De ontwikkeling van de 
geest door middel van reïncarnaties  
 
De wet van de ontwikkeling  
1 Ik zeg u, de mens moet weten dat zijn geest 
vele malen naar de aarde is gekomen en dat 
hij nog steeds niet in staat is geweest om via 
mijn wet naar de top van de berg te klimmen. 
(77,55) 
2 Waarom verzet de mens zich tegen de 
natuurlijke ontwikkeling van de geest, omdat 
hij getuige is geweest van de ontvouwing van 
de wetenschap en de ontdekking van wat hij 
voorheen niet zou hebben geloofd? Waarom 
verzet hij zich hardnekkig tegen datgene wat 
hem tot stilstand brengt en hem in slaap 
brengt? Omdat hij het vooruitzicht op het 
eeuwige leven schuwt! (118, 77) 
3 Begrijpt: Hoewel de schepping klaarblijkelijk 
compleet is, is alles nog steeds aan het 
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evolueren, transformeren en perfectioneren. 
Kan je geest deze goddelijke wet ontlopen? 
Nee, mijn kinderen. Niemand kan het laatste 
woord zeggen over het spirituele, over de 
wetenschap of over het leven, want het zijn 
Mijn werken die geen einde hebben. (79, 34) 
4 hoeveel mannen denken geestelijke 
grootsheid te bezitten vanwege de kennis die 
ze hebben bereikt en toch zijn ze voor mij niet 
meer dan enkele kinderen die zijn gestopt op 
de weg van de ontwikkeling Omdat ze moeten 
bedenken dat het niet alleen het ontvouwen 
van hun intellect is waardoor ze de opwaartse 
ontwikkeling van hun geest kunnen bereiken, 
maar het moet gebeuren door de 
ontwikkeling van de totaliteit van hun wezen, 
en er zijn vele vermogens in de mens die 
ontwikkeld moeten worden om de perfectie 
te bereiken. 
5 dit is de reden waarom ik - als een van mijn 
wetten van liefde en gerechtigheid - de 
reïncarnatie van de Geest heb gebruikt om 
hem een langere weg te gunnen en hem alle 
nodige mogelijkheden te geven om zijn 
volmaaktheid te bereiken. 
6 Elk aards bestaan is een korte les, want 
anders zouden de mogelijkheden van een 
mens om de vervulling van mijn wet te doen 
te klein zijn. Maar het is noodzakelijk dat je 
het doel van dit leven herkent, zodat je er de 
betekenis aan ontleent en de harmonie ervan 
bereikt, die de basis is van de menselijke 
volmaaktheid. Zodat je naar een hoger niveau 
van bestaan kunt gaan totdat je het spirituele 
leven bereikt waar ik zoveel lessen voor je 
klaar heb die ik je nog moet leren en zoveel 
openbaringen die ik nog moet geven. (156, 28 
- 29) 
7 Terwijl alle dingen voortdurend groeien, 
veranderen, perfectioneren en zich 
ontvouwen, waarom zou je geest dan 
eeuwenlang stil blijven staan? 
8 Zoals je veel dingen hebt ontdekt en geleerd 
door de wetenschap, ben je je niet onbewust 
van de onophoudelijke ontwikkeling die 
bestaat in alle wezens van de schepping. 
Daarom wil ik dat je begrijpt dat je je geest 
niet moet verlaten in die vertraging en in die 
stilstand waar je hem al heel lang brengt en 
dat je moet streven naar harmonie met alles 
wat je omringt, zodat er voor de mensen een 
dag komt waarop de natuur, in plaats van haar 

geheimen te verbergen, ze zal onthullen en in 
plaats van dat de krachten van de natuur 
vijanden voor je zijn, zullen ze dienaren, 
medewerkers, broeders worden. (305, 6, 8) 
 
De "verrijzenis van het vlees" - goed 
begrepen. 
9 Nu moet de wereld de waarheid kennen 
over de 'opstanding van het vlees', die de 
reïncarnatie van de geest is. 
10 Reïncarnatie betekent: terugkeren naar de 
materiële wereld om als mens wedergeboren 
te worden; de opstanding van de geest in een 
menselijk lichaam om zijn missie voort te 
zetten. Dit is de waarheid over de "opstanding 
van het vlees" waarover uw voorouders 
spraken en die even verdraaide als absurde 
interpretaties gaf. 
11 Reïncarnatie is een geschenk dat God aan 
je geest heeft gegeven, zodat hij zich nooit zal 
beperken tot de ellende van de materie, tot 
zijn vluchtige bestaan op aarde, tot zijn 
natuurlijke tekortkomingen, maar de geest - 
aangezien hij uit een hogere natuur komt - kan 
zoveel lichamen van de materie gebruiken als 
hij nodig heeft om zijn grote taken in de 
wereld uit te voeren. 
12 Door deze gave toont de Geest zijn 
onmetelijke superioriteit over 'vlees', over de 
dood en over alles wat aards is, het 
overwinnen van de dood, het ene lichaam na 
het andere, en het overleven van alles, hoe 
velen ook aan hem zijn toevertrouwd. Hij is de 
veroveraar van de tijd, van weerstanden en 
verleidingen. (290, 53 - 56) 
13 Hoe kon je geloven dat op de dag van het 
oordeel de lichamen van de doden zullen 
worden opgewekt en met hun geesteswezens 
zullen worden verenigd om het koninkrijk van 
God binnen te gaan? Hoe kun je op deze 
manier interpreteren wat je op andere 
momenten geleerd hebt? 
14 Het vlees is van deze wereld, en daarin 
blijft het, terwijl de geest vrijelijk opstaat en 
terugkeert naar het leven waar hij vandaan 
kwam. "Wat uit het vlees geboren is, is vlees, 
en wat uit mijn geest geboren is, is geest." De 
"opstanding van het vlees" is de herbeleving 
van de Geest, en als sommigen van u geloven 
dat dit een menselijke theorie is en anderen 
van u geloven dat het een nieuwe openbaring 
is - voorwaar, ik zeg u, ik ben begonnen met 
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het bekend maken van deze openbaring aan 
de wereld sinds het begin van de mensheid! 
Het bewijs hiervan vindt u in de tekst van de 
Schrift, die een getuigenis is van Mijn werken.  
Deze uitdrukking, bekend uit de oude 
christelijke geloofsbelijdenis, werd 
geformuleerd op het Concilie van Nicea, dat 
wil zeggen in een tijd waarin de tot dan toe 
gedeeltelijk erkende leer van de reïncarnatie 
door keizer Justinianus (!) als een valse leer 
werd veroordeeld. Zo werd de wedergeboorte 
van de geest in het "vlees" de "opstanding van 
het vlees". 
15 Maar op dit moment is deze openbaring tot 
uw geest gekomen terwijl hij zich in een hoger 
stadium van ontwikkeling bevond, en 
binnenkort zal het terecht geaccepteerd 
worden als een van de meest rechtvaardige en 
liefdevolle wetten van de Schepper. Verwerp 
het idee dat je had van de "Dag des Oordeels"; 
want het is niet een van je dagen omdat het 
een periode van tijd is, en het "einde van de 
wereld" is niet die van de planeet waarop je 
leeft, maar het einde van het egoïstische leven 
dat je erop hebt gecreëerd. (76, 41 - 43) 
16 Het mysterie van de 'opstanding van het 
vlees' werd opgelost door de openbaring van 
de reïncarnatie van de Geest. Vandaag weet u 
dat het doel van deze wet van liefde en 
gerechtigheid is dat de Geest zich 
vervolmaakt, dat hij nooit verloren gaat, 
omdat hij altijd een open deur zal vinden als 
een kans voor zijn redding die de Vader hem 
biedt. 
17 Mijn oordeel over elke geest door deze wet 
is volmaakt en onbarmhartig. 
18 Ik weet alleen hoe ik je moet beoordelen, 
want elk lot is onbegrijpelijk voor de mensen. 
Daarom wordt niemand blootgesteld of 
verraden aan anderen. 
19 nadat ze de weg kwijt zijn geraakt in hun 
zonden, na zoveel strijd en wisselvalligheden 
en na lange omzwervingen, zullen ze tot Mij 
komen vol van wijsheid vanwege hun 
ervaringen, gezuiverd door pijn, opgetild door 
hun verdiensten, moe van de lange 
pelgrimstocht, maar eenvoudig en vreugdevol 
als kinderen. (1, 61 -64)x  
 
De verschillende ontwikkelingsfasen van de 
geesten  

20 Lang geleden kwam jullie geest uit mij; nog 
steeds zijn jullie niet allemaal op dezelfde 
manier vooruitgegaan op de geestelijke weg 
van ontwikkeling. 
21 Alle lotsbestemmingen zijn verschillend, 
hoewel ze hetzelfde doel hebben. Voor 
sommigen zijn deze proeven, voor anderen 
zijn deze proeven voorbehouden. Het ene 
schepsel gaat door de ene weg, de andere 
volgt de andere. Jullie zijn niet allemaal op 
hetzelfde moment ontstaan en zullen ook niet 
allemaal op hetzelfde moment terugkeren. 
Sommigen zitten vooraan, anderen achteraan, 
maar het doel wacht op jullie allemaal. 
Niemand weet wie er dichtbij is of wie er ver 
weg is, omdat je nog te onvolwassen bent om 
deze kennis te hebben; je bent menselijk, en 
je ijdelheid zou je leiden tot de ondergang. 
(10, 77 - 78) 
22 In alle tijden, zelfs in de verre tijden van de 
geschiedenis van de mensheid, hebt u 
voorbeelden gehad van mensen met een hoge 
geest. Hoe kun je uitleggen dat er zelfs in de 
vroegste tijden mannen met een ontwikkelde 
geest waren, als die niet door opeenvolgende 
reïncarnaties was gegaan die hem hielpen zich 
te ontwikkelen? 
23 De reden hiervoor is, dat de geest niet 
tegelijk met de lichaamsschelp ontstaat en dat 
het begin van de mensheid niet samenvalt 
met dat van de geest. Voorwaar, ik zeg je, er is 
geen enkele geest die op de wereld is 
gekomen zonder eerder in het hiernamaals te 
hebben bestaan... Wie van jullie kan de tijd 
meten of weten dat hij in andere sferen leefde 
voordat hij op deze aarde kwam wonen? (156, 
31- 32) 
 
De kennis van het vroegere aardse leven en 
het eigen ontwikkelingsniveau  
24 Zolang de geest nauw verbonden is met de 
ziel, kent hij de verdiensten die hij in zijn 
vroegere leven heeft verworven niet en kan 
hij die ook niet kennen. Maar nu ervaart hij 
dat zijn leven de eeuwigheid is, een 
voortdurende ontwikkeling in het verlangen 
om de top te bereiken. Maar vandaag weet je 
nog niet welke hoogte je hebt bereikt. (190, 
57) 
25 Je geest krijgt niet de indrukken of 
herinneringen van het verleden van je geest, 
omdat het lichaam als een dikke sluier is die 



154 
 

het leven van de geest niet toelaat. Welke 
hersenen zouden de beelden en indrukken 
kunnen ontvangen die de geest in de loop van 
zijn verleden heeft ontvangen? Welke 
intelligentie zou kunnen begrijpen wat er 
onbegrijpelijk is in verband met menselijke 
ideeën? 
26 vanwege dit alles heb ik je nog niet 
toegestaan om te weten wie je geestelijk bent, 
noch hoe je verleden was. (274, 54 - 55) 
27 Al mijn werken zijn door mij opgeschreven 
in een boek dat "leven" heet. Het aantal 
pagina's is ontelbaar, de oneindige wijsheid 
ervan zal door niemand bereikt kunnen 
worden behalve door God, die de auteur 
ervan is. Maar daarin, op elk van de pagina's, 
staat een korte samenvatting waarin de vader 
elk van zijn werken op een begrijpelijke 
manier heeft gepresenteerd om het 
begrijpelijk te maken voor elk intellect. 
28 Gij schrijft ook voortdurend het boek van 
uw leven, waarin al uw werken en al uw 
stappen in de ontwikkeling worden 
opgeschreven. Dat boek zal in je geweten 
worden geschreven en zal het licht van kennis 
en ervaring zijn waarmee je morgen de weg 
van je jongere broeders en zusters kunt 
verlichten. 
29 Je bent nog niet in staat om je boek aan 
iemand te laten zien, want zelfs jij kent de 
inhoud nog niet. Maar al snel zal het licht 
worden in je wezen, en zul je in staat zijn om 
je medemensen de pagina's te laten zien die 
spreken over je ontvouwing, je verzoening en 
je ervaringen. Dan ben je een open boek voor 
mannen. 
30 Gezegend zijn zij die zich hun missie eigen 
maken. Ze zullen voelen dat ze de ladder 
beklimmen die Jakob in de droom zag, wat het 
spirituele pad is dat wezens naar de 
aanwezigheid van de Schepper leidt. (253, 6 - 
8) 
 
Liefde als noodzaak voor spirituele 
ontwikkeling  
31 Zoals je lichaam, om te kunnen leven, 
lucht, zon, water en brood nodig heeft, zo 
heeft ook de geest de leefomgeving, het licht 
en het voedsel nodig die in overeenstemming 
zijn met zijn natuur. Wanneer het wordt 
beroofd van de vrijheid om te zweven in het 
verlangen naar zijn voedsel, wordt het zwak, 

verdort en wordt het saai; net alsof een kind 
gedwongen wordt om voor altijd in zijn wiegje 
te blijven en opgesloten te worden in zijn 
kamer. Zijn ledematen zouden kreupel 
worden, hij zou verbleken, zijn zintuigen 
zouden dof worden en zijn vermogens zouden 
wegkwijnen. 
32 Weet dat zelfs de geest een kreupele kan 
zijn. Ik zou je zelfs kunnen vertellen dat de 
wereld vol is van geestelijk zwak, blind, doof 
en ziek. De geest die leeft in gevangenschap 
en zonder vrijheid om zich te ontwikkelen is 
een wezen dat niet groeit - noch in wijsheid, 
noch in kracht, noch in deugd. (258, 62 - 63) 
33 Voorwaar, ik zeg je, wat je kan verheffen is 
liefde, want je hebt in je wijsheid, gevoel en 
verheffing De liefde is een samenvatting van 
alle kwaliteiten van de goddelijkheid en God 
heeft deze vlam in elk geestelijk wezen 
ontstoken. 
34 Hoeveel lessen heb ik je gegeven om te 
leren liefhebben! Hoeveel kansen, levens en 
reïncarnaties heeft de Goddelijke 
Barmhartigheid je gegeven! De les werd zo 
vaak herhaald als nodig was, totdat hij werd 
geleerd. Eenmaal vervuld is het niet nodig om 
het te herhalen, want het kan niet worden 
vergeten. 
35 Als je mijn lessen snel zou leren, zou je niet 
meer hoeven te lijden, noch over fouten 
hoeven te wenen. Een wezen op aarde dat 
gebruik maakt van de lessen die hij erop heeft 
gekregen, kan terugkeren naar de wereld, 
maar het zal altijd gebeuren met een grotere 
volwassenheid en onder betere 
levensomstandigheden. Tussen het ene leven 
en het andere zal er altijd een rustperiode zijn, 
die nodig is om na te denken en te rusten voor 
het begin van de nieuwe dag. (263, 43 - 45) 
 
Verschillende redenen voor reïncarnaties  
36 Voorwaar, Ik zeg u, in geen enkel tijdperk 
van het menselijk leven heeft de mens een 
gebrek aan kennis van Mijn Wet; want van de 
Goddelijke Vonk die zijn Geweten is, is er 
nooit een lichtstraal in zijn geest geweest, een 
inspiratie in zijn geest, of een geschenk in zijn 
hart. 
37 maar je geest is teruggekeerd naar het 
hiernamaals met een donker verband voor je 
ogen, en ik zeg je Wie geen gebruik maakt van 
de les die het leven in deze wereld, in deze 
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vallei van beproevingen, bevat, moet er naar 
terugkeren om zijn herstel te voltooien en 
vooral om te leren (184, 39) 
38 Op andere werelden genieten de geesten 
ook vrijheid van wil en zonde en dwalen ze af, 
of ze volharden in het goede en bereiken zo 
een opwaartse ontwikkeling, zoals jullie dat op 
aarde doen. Maar als de afgesproken tijd 
komt, komen zij die voorbestemd zijn om op 
deze wereld te leven erop af om een nobele 
taak uit te voeren, en anderen om hun plicht 
tot boetedoening te vervullen. 
39 Maar afhankelijk van hoe zij deze aarde 
zullen zien, zal ze aan de een als het paradijs 
en aan de ander als de hel worden 
voorgesteld. Daarom zien zij, wanneer zij de 
barmhartigheid van hun Vader begrijpen, 
slechts een prachtig leven, gezaaid met 
zegeningen en levensleer voor de Geest - een 
weg die hen dichter bij het Beloofde Land 
brengt. 
40 Sommigen gaan weg van deze wereld met 
het verlangen om terug te keren, anderen 
doen het met de angst om terug te moeten 
keren. De reden hiervoor is dat uw menselijke 
natuur nog niet in staat is geweest om de 
harmonie te begrijpen waarin u met de Heer 
moet leven. (156, 33 -34) 
41 Niemand komt in opstand tegen het idee 
om in een ander lichaam naar deze planeet 
terug te moeten keren, noch denk je dat 
reïncarnatie een straf is voor de geest. Alle 
geesten, die bestemd zijn om op aarde te 
leven, hebben de wet van de reïncarnatie 
moeten doorstaan om hun hogere 
ontwikkeling te kunnen bereiken en de taak 
die ik hun heb toevertrouwd, te kunnen 
vervullen. 
42 Niet alleen de minder ontwikkelde geesten 
moeten weer incarneren, maar ook de 
superieure geesten komen steeds weer terug, 
totdat zij hun werk hebben voltooid. 
43 Elia is de grootste van de profeten die op 
aarde kwam; maar ondanks de grote werken 
die hij deed en de grote bewijzen die hij gaf, 
moest hij in een andere tijd, in een ander 
lichaam en met een andere naam naar deze 
wereld terugkeren. 
44 Deze wet van liefde en gerechtigheid was 
lange tijd onbekend voor de mensen, want als 
ze het eerder hadden geweten, waren ze 
misschien in de war geraakt. Toch gaf de 

Vader u enkele openbaringen en enkele 
aanwijzingen die het licht waren dat deze keer 
voorafging aan de verlichting van alle 
mysteries. (122, 25 - 28) 
 
De weg naar perfectie  
45 Ver is de manier waarop je tot de volheid 
van het licht zult komen. Geen enkel wezen 
heeft een langere weg dan die van de Geest, 
waarin de Vader, de goddelijke beeldhouwer 
die je geest vormt en gladstrijkt, hem de 
perfecte vorm geeft. (292, 26) 
46 Voorwaar, Ik zeg u, opdat u volledige 
reinheid zult bereiken, zal uw geest nog heel 
erg gezuiverd moeten worden, in deze wereld 
en in het geestelijke. 
47 zo vaak als nodig is voor jou, zul je terug 
moeten keren naar deze planeet, en hoe vaker 
je de kansen mist die je vader je geeft, hoe 
meer je je definitieve intrede in het echte 
leven zult uitstellen en je verblijf in de vallei 
der tranen zult verlengen. 
48 Elke geest moet in elk aards bestaan de 
vooruitgang en de vruchten van zijn 
ontwikkeling laten zien en daarbij telkens een 
stevige stap voorwaarts zetten. 
49 Wees je ervan bewust dat het enige goede 
dat voor je eigen bestwil is, datgene is wat uit 
ware liefde en barmhartigheid ten opzichte 
van anderen komt, en datgene wat 
onbaatzuchtig is. (159, 29 - 32) 
50 In de mens zijn er twee krachten die altijd 
in de strijd zijn: zijn menselijke natuur, die van 
voorbijgaande aard is, en zijn geestelijke 
natuur, die eeuwig is. 
51 Dit eeuwige wezen weet heel goed dat er 
zeer lange perioden moeten verstrijken 
voordat het zijn geestelijke volmaaktheid kan 
bereiken. Zij vermoedt dat zij vele 
mensenlevens heeft en dat zij daarin vele 
beproevingen moet doorstaan voordat zij het 
ware geluk bereikt. De geest vermoedt dat hij 
na de tranen, de pijn en na vele malen de 
fysieke dood te hebben meegemaakt, die piek 
zal bereiken die hij altijd heeft nagestreefd in 
zijn verlangen naar volmaaktheid. 
52 Het lichaam [de ziel] daarentegen, het 
broze en kleine ding, huilt, steekt op en 
weigert soms de roep van de geest te volgen, 
en pas als de geest zich heeft ontwikkeld, 
sterk is en ervaren wordt in de strijd met het 
'vlees' en alles wat het omringt, slaagt het erin 
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het lichaam te beheersen en zich erdoorheen 
te manifesteren. 
53 Lang is de bedevaart van de Geest, lang is 
zijn reis, veel en gevarieerd zijn zijn wegen, en 
elk moment is een ander soort beproeving. 
Maar als hij deze passeert, staat hij op, zuivert 
hij zich, vervolmaakt hij zich. 
54 op zijn reis door het leven laat hij een 
spoor van licht achter; daarom geeft de hoge 
geest vaak niet om het gejammer van zijn 
lichaam, omdat hij weet dat het voorbijgaat 
en hij zich niet moet laten tegenhouden door 
gebeurtenissen die hem klein lijken op zijn 
reis. 
55 Hij richt zijn aandacht even op de 
zwakheden van zijn "vlees", maar hij weet dat 
hij niet te veel moet houden van iets dat 
slechts een korte tijd leeft en al snel in de 
aarde verdwijnt. (18, 24, 27 - 28) 
 
De universele school van het leven  
56 Sinds het begin van de mensheid bestaat 
de reïncarnatie van de Geest als een wet van 
liefde en gerechtigheid en als een van de 
manieren waarop de Vader zijn oneindige 
genade heeft getoond. reïncarnatie is niet 
alleen een kwestie van deze tijd, maar van alle 
tijden en je moet niet denken dat ik dit 
mysterie nu pas aan je heb onthuld... Al in de 
vroegste tijden bestond in de mens de 
intuïtieve kennis van de reïncarnatie van de 
geest. 
57 Maar de mensen die materialistische 
wetenschappen en schatten van de wereld 
zochten, lieten zich overheersen door de 
hartstochten van het vlees, waardoor de 
vezels van het menselijke hart, waarmee men 
het geestelijke waarneemt, verhard werden, 
zodat de mensen doof en blind werden voor 
alles wat bij de geest hoort. (105, 52) 
58 vóór jullie schepping waren jullie in Mij; 
daarna waren jullie als geestelijke wezens op 
de plaats waar alles in volmaakte harmonie 
trilt, waar de essentie van het leven is en de 
bron van het ware Licht van waaruit Ik jullie 
voedt 
59 Pijn is niet door de vader geschapen. in de 
tijd dat ik tegen je praat, had je geen reden 
om te zuchten, je had niets om over te klagen, 
je voelde de hemel in jezelf, want in je 
volmaakte leven was je het symbool van dit 
bestaan. 

60 maar toen je dat huis verliet, gaf ik je geest 
een gewaad en zonk je steeds dieper en 
dieper. Daarna ontwikkelde je geest zich stap 
voor stap tot het niveau van het bestaan waar 
je nu bent en waar het licht van de Vader 
schijnt. (115, 4 - 5) 
61 Het doel van elke geest is om na zijn 
zuivering en volmaaktheid te versmelten met 
de goddelijkheid. Hiervoor overstroom ik je 
pad met licht en geef je kracht aan je geest 
zodat je stap voor stap opstaat... Afhankelijk 
van het niveau van ontwikkeling dat je bereikt 
hebt wanneer je deze wereld verlaat, zal je in 
het hiernamaals het spirituele thuis zijn. Want 
het universum is geschapen als een school van 
perfectie voor de geest. (195, 38) 
- Meer gedetailleerde uitleg wordt gegeven in 
de tekstpassages Ch. 23,69, & Ch. 58, 46! 
62 Als ik je alles had gegeven in dit leven, zou 
je niet langer de wens hebben om een ander 
niveau te bereiken. Maar wat je in het ene 
bestaan niet hebt bereikt, streef je na in het 
andere, en wat je niet bereikt in dat ene 
belooft je een ander, hogere, en zo gaat het 
stap voor stap verder op de eindeloze 
ontwikkelingsweg van de geest tot in alle 
eeuwigheid. 
63 Als je mijn woord hoort, lijkt het je 
onmogelijk dat je geest zo'n grote 
volmaaktheid kan bereiken; maar ik zeg je dat 
je alleen maar twijfelt aan het hoge lot van de 
geest omdat je alleen maar kijkt naar wat je 
ziet met je materiële ogen: ellende, 
onwetendheid, boosaardigheid Maar dit is 
alleen maar omdat de geest in de een ziek is, 
in de ander verlamd, in de ander blind en in de 
ander geestelijk dood. In het licht van 
dergelijke geestelijke ellende moet je twijfelen 
aan het lot dat de eeuwigheid voor je in petto 
heeft. 
64 En zo leeft u in deze tijd van liefde voor de 
wereld en voor het materialisme. Maar al het 
licht van mijn waarheid heeft u bereikt en 
heeft de duisternis van de nacht van een reeds 
verstreken tijd verjaagd en heeft met de 
dageraad de komst aangekondigd van een 
tijdperk waarin de geest door mijn leer 
verlichting zal ontvangen. (116, 17 - 18) 
65 Velen van jullie zullen geen nieuwe kans 
krijgen om terug te keren naar de aarde om je 
overtredingen goed te maken. Je zult niet 
langer dat gereedschap hebben dat je 
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vandaag de dag hebt, dat is je lichaam waar je 
op leunt. Je moet begrijpen dat het ter wereld 
komen een voorrecht is voor de geest, maar 
nooit een straf. Daarom moet je deze genade 
gebruiken. 
66 na dit leven ga je naar andere werelden om 
nieuwe lessen te krijgen, en daar vind je 
nieuwe mogelijkheden om verder te gaan met 
het opstijgen en perfectioneren van jezelf Als 
je je plichten als mens hebt vervuld, zul je 
deze wereld met voldoening verlaten omdat je 
je taak hebt volbracht, en er zal vrede zijn in je 
geest. (221,54 - 55) 
67 Mijn stem roept momenteel grote massa's 
mensen op, omdat voor veel geesten het 
einde van hun pelgrimstocht op aarde nadert. 
68 Die laagheid, die afschuw, die droefheid die 
zij in hun hart hebben, zijn het bewijs dat zij al 
verlangen naar een hoger huis, een betere 
wereld. 
69 Maar het is voor hen noodzakelijk om het 
laatste stadium te leven dat zij in de wereld 
doorlopen in gehoorzaamheid aan de 
aanwijzingen van hun geweten, zodat het 
spoor van hun laatste stappen op aarde 
gezegend wordt voor de geslachten die na hen 
komen om hun verschillende taken in de 
wereld uit te voeren. (276, 4) 
70 Deze wereld is niet eeuwig en hoeft dat 
ook niet te zijn. Zodra dit huis niet meer 
voldoet aan het doel van het bestaan dat het 
nu heeft, zal het verdwijnen. 
71 Als je geest de lessen die dit leven hier 
geeft niet meer nodig heeft omdat het andere, 
hogere lessen op een andere wereld 
verwacht, dan zal het, vanwege het licht dat in 
deze aardse strijd wordt gewonnen, zeggen: 
"Met welke duidelijkheid begrijp ik nu dat alle 
ups en downs van dit leven slechts ervaringen 
en lessen waren die ik nodig had om beter te 
begrijpen. Hoe lang leek me die levensreis, 
zolang het lijden me depressief maakte. Maar 
nu alles voorbij is, hoe kort en kortstondig lijkt 
het me in het aangezicht van de eeuwigheid. 
(230, 47 u.) 
72 Verheug je, mensen, denk dat je in deze 
wereld vol tranen, ellende en lijden vliegende 
vogels bent! Verheug je, want het is niet je 
thuis voor de eeuwigheid, er wachten betere 
werelden op je! 
73 Als jullie dus van deze aarde scheiden, doe 
het dan zonder spijt, dan zullen de zuchten 

van pijn, de problemen, de tranen hier 
achterblijven. U zult afscheid nemen van deze 
wereld en opstaan tegen hen die op u 
wachten in de hoogten van de hemel. Van 
daaruit zul je de aarde zien als een punt in de 
ruimte dat je je met liefde zult herinneren. 
(230, 51) 
 
De overtuigingskracht van de doctrine van de 
reïncarnatie 
74 Het licht van het spiritualisme openbaart 
nu aan de wereld de waarheid, de 
rechtvaardigheid, de rede en de liefde die 
inherent zijn aan het spirituele vermogen tot 
reïncarnatie. Toch zal de wereld zich in eerste 
instantie hardnekkig verzetten tegen deze 
openbaring en haar de schijn geven van een 
vreemde en valse doctrine om wantrouwen 
aan te wakkeren bij mensen van goede wil. 
75 Nutteloos en nutteloos zullen de 
inspanningen zijn die de kerkgenootschappen 
zich getroosten om hun gelovigen in de 
diepgewortelde sporen van oude 
overtuigingen en verouderde geloofssystemen 
te houden. Want niemand zal het goddelijk 
licht kunnen tegenhouden dat tot op de 
bodem van het menselijk denken doordringt 
en de geest wakker maakt voor een tijdperk 
van openbaringen, goddelijke inspiratie, 
verlichting van twijfels en mysteries, 
geestelijke bevrijding. 
76 Ook zal geen mens in staat zijn om de vloed 
die de mensheid zal vormen te stoppen 
wanneer deze zich in het verlangen naar zijn 
vrijheid van denken, van geest en van geloof 
begeeft. (290, 57 – 59) 
 
Reïncarnatietrajecten van een geest  
77 Ik roep alle pelgrims op aarde op om mijn 
stem te horen die hen uitnodigt om op te 
stijgen en het eeuwige leven te bezitten. 
78 Op die dag, als het 'Goddelijk Woord' zich 
openbaart, maak dan gebruik van zijn woord 
en laat je erdoor verlichten, want in de kennis 
is het licht en je redding. 
79 Als mijn wet jullie moraal, gerechtigheid en 
orde leert in alle handelingen van jullie leven, 
waarom zoeken jullie dan tegengestelde 
manieren om jezelf pijn te doen? Maar als je 
naar het hiernamaals vertrekt en je lichaam op 
aarde achterlaat, huil je omdat je te veel van 
deze schelp hebt gehouden. 



158 
 

80 Wanneer jullie voelen dat het lichaam niet 
meer van jullie is en dat jullie verder moeten 
gaan op de weg van de ontwikkeling totdat 
jullie tot Mij komen, dan zeg Ik jullie: "mijn 
kind, wat heb je Mij te laten zien? Heb je op 
aarde geleefd ter vervulling van mijn 
geboden?" 
81 maar jullie - beschaamd en wanhopig 
omdat jullie geen gave van liefde hebben voor 
hem die zoveel van jullie houdt en jullie zoveel 
dingen heeft gegeven - hebben kettingen 
gesmeed die jullie geest drukken, en hij lijkt 
lichtloos, huilend en jammerend over zichzelf 
omdat hij de genade heeft verloren Hij hoort 
alleen de stem van de Vader die hem roept. 
Maar omdat hij zich niet heeft ontwikkeld en 
zich niet waardig voelt om naar hem toe te 
komen, stopt hij en wacht hij. 
82 De tijd gaat voorbij, en de Geest hoort 
weer de stem, en, geheel vervuld van zijn 
lijden, vraagt hij wie er tot hem spreekt, en 
deze stem zegt hem: "Wakker worden! Weet 
je niet waar je vandaan komt en waar je 
naartoe gaat?" Dan tilt hij zijn ogen op en ziet 
hij een onmetelijk groot licht, door de 
helderheid waarvan hij zich slecht voelt. Hij 
beseft dat hij, voordat hij naar de aarde werd 
gestuurd, al bestond, dat hij al geliefd was bij 
de Vader van wie de stem afkomstig was en 
die nu, als hij hem in deze betreurenswaardige 
staat ziet, door hem lijdt. Hij erkent dat hij 
naar verschillende huizen is gestuurd om de 
weg van de strijd te gaan en zijn beloning te 
ontvangen door middel van zijn verdiensten. 
83 En het kind vraagt: "Als ik, voordat ik naar 
de aarde werd gestuurd, jullie geliefde 
schepsel was, waarom heb ik dan niet 
standvastig in deugdzaamheid gestaan en heb 
ik niet geleden en heb ik niet gezwoegd om 
naar jullie terug te keren? 
84 De stem antwoordde hem: 'Alle geesten 
zijn onderworpen aan de wet van de 
ontwikkeling en op deze manier bewaakt mijn 
Vader Geest hen voor eeuwig en Hij is blij met 
de goede werken van de kinderen. Maar ik 
heb je naar de aarde gestuurd zodat je er een 
slagveld van spirituele perfectie van maakt, 
niet een walvis van oorlog en pijn. 
85 Ik heb je gezegd dat je moet 
vermenigvuldigen, dat je niet onvruchtbaar 
moet zijn. maar als je terugkeert naar de 
"spirituele vallei" breng je geen oogst terug, je 

klaagt alleen maar en komt zonder de genade 
die ik je heb geschonken... Daarom stuur ik 
jullie nogmaals en zeg jullie: "Zuiver jullie, 
zoek datgene wat jullie verloren hebben en 
werk voor jullie geestelijke opstijging. 
86 de geest keert terug naar de aarde, op zoek 
naar een klein en delicaat menselijk lichaam 
om in te rusten en de nieuwe levensreis te 
beginnen Hij vindt het kleine kinderlichaam 
dat hem is toegewezen en gebruikt het om te 
boeten voor zijn overtredingen van mijn wet. 
Met kennis van de oorzaak komt de geest naar 
de aarde, hij weet dat hij de adem van de 
vader is en kent de opdracht die hij van hem 
geeft. 
87 In de eerste jaren is hij onschuldig en houdt 
hij zijn zuiverheid, hij blijft in contact met het 
geestelijk leven. Daarna begint hij de zonde te 
kennen, ziet hij van dichtbij de hoogmoed, de 
arrogantie en de insubordinatie van de 
mensen voor de rechtvaardige wetten van de 
Vader, en het inherent weerbarstige "vlees" 
begint te worden verontreinigd met het 
kwaad. In de verleiding om te vallen, vergeet 
hij de missie die hij naar de aarde heeft 
gebracht en gaat hij werken doen die in strijd 
zijn met de wet. Geest en lichaam [ziel] 
proeven de verboden vruchten, en wanneer 
ze tot verdoemenis zijn vervallen, verrast het 
laatste uur hen. 
88 Opnieuw is de geest in de geestelijke 
omgeving, vermoeid en gebogen door de last 
van zijn schuld. Daar herinnert hij zich de stem 
die ooit tot hem sprak en hem nog steeds 
roept, en nadat hij vele tranen heeft gelaten 
omdat hij zich verloren voelt zonder te weten 
wie hij is, herinnert hij zich dat hij eerder op 
die plek is geweest. 
89 De Vader, die hem met zoveel liefde heeft 
geschapen, verschijnt op zijn weg en zegt 
tegen hem: "Wie bent u, waar komt u 
vandaan en waar gaat u heen? 
90 De Zoon herkent in die stem het Woord 
van Hem die hem wezen, intelligentie en 
mogelijkheden heeft gegeven - de Vader, die 
hem steeds weer vergeeft, zuivert hem, 
neemt hem weg uit de duisternis en leidt hem 
naar het licht. Hij beeft omdat hij weet dat hij 
voor de rechter staat en zegt: "Vader, mijn 
ongehoorzaamheid en mijn schuldgevoel bij U 
zijn zeer groot en ik kan niet verwachten dat ik 
in Uw koninkrijk zal leven, want ik heb geen 
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verdiensten. Vandaag, als ik terug ben in de 
"Spirituele Vallei", zie ik dat ik alleen maar 
schuldgevoelens heb opgebouwd die ik moet 
uiten. 
91 Maar de liefhebbende Vader wijst hem 
opnieuw de weg, hij keert terug naar het vlees 
en behoort weer tot de mensheid. 
92 Maar nu maakt de reeds ervaren geest het 
fysieke omhulsel [de ziel] krachtiger om de 
goddelijke geboden te overwinnen en te 
gehoorzamen. Het gevecht begint; hij vecht 
tegen de zonden die de mens ten val brengen 
en wil de kans die hem is gegeven voor zijn 
verlossing aangrijpen. De mens vecht van 
begin tot eind, en wanneer het witte haar op 
zijn tempels begint te glanzen en zijn 
voorheen resistente en sterke lichaam begint 
te buigen onder het gewicht van de jaren en 
zijn kracht verliest, voelt de geest zich sterk, 
meer volwassen en ervaren. Wat een grote en 
afstotende zonde lijkt hem! Hij keert zich af en 
bereikt zijn doel. Nu wacht hij alleen nog maar 
op het moment dat de Vader hem roept, want 
hij is tot de conclusie gekomen dat de 
goddelijke wet rechtvaardig is en dat de wil 
van God volmaakt is, dat deze Vader leeft om 
zijn kinderen leven en verlossing te geven. 
93 Toen de laatste dag kwam, voelde hij de 
dood in zijn vlees en voelde hij geen pijn. Hij 
vertrok stilletjes en vroom. Hij zag zichzelf in 
de geest en alsof hij een spiegel voor zich had 
zag hij zichzelf mooi en stralend met licht. 
Toen sprak de stem tot hem en zei: "Zoon, 
waar ga je heen?" En hij, wetende wie Hij was, 
ging naar de Vader toe en liet Zijn licht 
binnengaan in Zijn wezen en zei zo: "O 
Schepper, o allesomvattende liefde, ik kom tot 
U om te rusten en U voldoening te geven". 
94 De rekening werd vereffend, en de geest 
was gezond, rein en zonder ketenen van 
zonde, en zag voor hem de grote beloning die 
op hem wachtte. 
95 Daarna voelde hij dat hij zich samenvoegde 
met het licht van die Vader, dat zijn 
gelukzaligheid toenam en hij zag een plaats 
van vrede, een heilig land, voelde een diepe 
stilte en "rustte in de boezem van Abraham". 
(33, 14 - 16) 
 

Hoofdstuk 31 - Redding, verlossing en 
eeuwig heil  
 
De correctie van misvattingen over verlossing  
1 Veel mensen geloofden dat alle tranen van 
deze wereld veroorzaakt werden door de 
zonde van de eerste bewoners van de aarde. 
In hun onvermogen om de gelijkenis te 
interpreteren, zeiden ze uiteindelijk dat 
Christus elke vlek met zijn bloed kwam 
wegspoelen. Als deze bewering juist was, 
waarom blijven mensen dan zondigen en 
lijden, ook al is dat offer al gebracht? 
2 Jezus kwam naar de aarde om de mensen de 
weg naar de volmaaktheid te wijzen - een weg 
die hij leerde met zijn leven, met zijn daden en 
met zijn woorden. (150, 43 - 44) 
3 Jullie zullen allemaal het doel bereiken door 
de vervulling van jullie taak. Ik heb u mijn 
lessen gegeven, die onuitputtelijk zijn, zodat u 
de ladder van uw ontwikkeling kunt 
beklimmen. Het is niet mijn bloed dat je redt, 
maar mijn licht in je geest zal je redden. (8, 39) 
4 Een nieuw kruis zal aan Mij worden gegeven 
in het Derde Tijdperk. dit zal niet zichtbaar zijn 
voor sterfelijke ogen, maar vanaf het 
hoogtepunt zal ik mijn Boodschap van Liefde 
naar de mensheid sturen en mijn Bloed, dat 
de spirituele essentie van mijn Woord is, zal 
worden getransformeerd in licht voor de 
Geest 
5 degenen die Mij in die dagen beoordeelden, 
brengen vandaag het licht in het hart van de 
mensen met hun geest van berouw om hun 
fouten goed te maken. 
6 Om mijn leer te laten zegevieren over de 
goddeloosheid van de mensen, moet ze eerst 
gegeseld en bespot worden als Christus aan 
de pijler van Maria. Uit elke wonde moet mijn 
licht uitstralen om de duisternis van deze 
wereld zonder liefde te verlichten. Het is 
noodzakelijk dat mijn onzichtbare bloed op de 
mensheid valt om haar opnieuw de weg naar 
haar verlossing te tonen. (49, 17 - 19) 
7 Ik zeg jullie nogmaals dat in Mij de hele 
mensheid zal worden gered; Ik ben degene die 
jullie zal redden. Dat bloedvergieten op 
Golgotha is het leven voor elke geest. Maar 
het is niet het Bloed zelf, want het is in het 
stof van de aarde gevallen, maar de 
Goddelijke Liefde die erin gesymboliseerd 
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wordt. Als ik je over mijn bloed spreek, weet 
je nu wat het is en wat de betekenis ervan is. 
8 Veel mensen hebben hun bloed vergoten in 
dienst van hun Heer en uit liefde voor hun 
medemensen, maar dit belichaamde niet de 
Goddelijke liefde, maar alleen de geestelijke, 
menselijke liefde. 
9 Maar het bloed van Jezus is de belichaming 
van de Goddelijke liefde, want er is geen smet 
op hem. In de Meester is er nooit enige zonde 
geweest en Hij heeft je tot de laatste druppel 
zijn bloed gegeven om je te laten begrijpen 
dat God alles is voor zijn schepselen, dat Hij 
zich volledig aan hen geeft, zonder 
voorbehoud, omdat Hij ze oneindig liefheeft. 
10 Toen het stof van de aarde de vloeistof 
absorbeerde die leven was in het lichaam van 
de Meester, was het zo dat je kon begrijpen 
dat mijn leer het leven van de mensen 
vruchtbaar moest maken door de goddelijke 
bevloeiing met zijn liefde, wijsheid en 
gerechtigheid. 
11 De wereld - ongelovig en sceptisch over de 
woorden en voorbeelden van de Meester - 
vecht tegen mijn leer en zegt dat, hoewel 
Jezus Zijn bloed heeft vergoten om mensen 
van de zonde te redden, de wereld niet gered 
is; dat het elke dag meer zondigt, hoewel het 
meer ontwikkeld is. 
12 Waar is de kracht van dat bloed van 
verlossing, vragen de mensen zich af, terwijl 
degenen die de echte basisideeën van mijn 
leer zouden laten zien, niet in staat zijn om de 
vragen van degenen die naar licht en kennis 
van de waarheid hongeren te bevredigen. 
13 Ik zeg u dat in deze tijd de vragen van 
degenen die het niet weten meer diepgang en 
meer inhoud hebben dan de antwoorden en 
verklaringen van degenen die beweren de 
waarheid te kennen. 
14 maar ik ben opnieuw gekomen om tot u te 
spreken en hier is mijn woord voor hen die 
denken dat dat bloed inderdaad effectief was 
om de zondaars te redden van de goddelijke 
gerechtigheid - al diegenen die verloren zijn 
gegaan en veroordeeld zijn tot zware straffen. 
15 Ik zeg het je: Als de Vader, die alles weet, 
had geloofd dat de mensen niet geleidelijk aan 
alle leerstellingen die Jezus hun in zijn 
woorden en werken heeft gegeven zouden 
gebruiken en begrijpen - voorwaar, Hij zou 
hem nooit hebben gestuurd; want de 

Schepper heeft nooit iets nutteloos gedaan - 
niets dat niet voorbestemd is om vruchten af 
te werpen. Maar als Hij Hem heeft gestuurd 
om onder de mensen geboren te worden, om 
te groeien, om te lijden en om te sterven, dan 
is dat omdat Hij wist dat dit stralende en 
vruchtbare leven van de Meester door Zijn 
werken een onuitwisbare weg zou markeren, 
een onverwoestbaar pad; dat al Zijn kinderen 
de weg zouden vinden die hen zou leiden naar 
de ware liefde en, in het volgen van Zijn leer, 
naar het huis waar hun Schepper op hen 
wacht. 
16 Hij wist ook dat dat Bloed, dat getuigt van 
oprechtheid, van oneindige liefde en tot de 
laatste druppel werd vergoten, de mensen zou 
leren de taak te vervullen met geloof in hun 
Schepper, die hen zou optillen naar het 
Beloofde Land waar ze Mij de vervulling van 
hun taak zouden kunnen aanbieden en dan 
zouden zeggen: "Heer, alles is volbracht. 
17 nu kan ik u vertellen dat het uur waarin 
mijn bloed werd vergoten aan het kruis niet 
het uur was dat het uur van de verlossing van 
de mens aangaf. Mijn Bloed bleef hier, 
aanwezig in de wereld, levend, fris en 
gemarkeerd met het bloedige spoor van Mijn 
Lijden, de weg naar jullie verzoening, 
waardoor jullie het huis bereiken dat jullie 
Vader jullie heeft beloofd. 
18 Ik heb u gezegd: 'Ik ben de fontein van het 
leven; kom en reinig u van uw vlekken, opdat 
u vrij en veilig naar uw Vader en Schepper 
kunt gaan. 
19 Mijn bron is de liefde, onuitputtelijk en 
grenzeloos. Dit is wat mijn bloed op dat 
moment wil zeggen. Het verzegelde mijn 
woord, het bevestigde mijn onderwijs. (158,23 
- 33) 
20 Vandaag de dag, vele eeuwen verwijderd 
van die gebeurtenis, zeg ik u dat, hoewel ik 
mijn bloed heb vergoten voor de hele 
mensheid, alleen zij die de weg hebben 
gevolgd die Jezus u heeft geleerd, in staat 
waren om het heil van hun geest te verkrijgen; 
terwijl al diegenen die in onwetendheid, in 
fanatisme, in dwaling of in zonde zijn 
gebleven, nog niet gered zijn. 
21 Ik zeg jullie, zelfs als Ik duizend keer mens 
zou worden en duizend keer aan het kruis zou 
sterven, zolang de mensen niet opstaan om 
Mij te volgen, zullen ze het heil van hun geest 
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niet bereiken. Het is niet mijn kruis dat je 
moet verlossen, maar het jouwe. Ik droeg de 
mijne op mijn schouders en stierf er als mens 
op, en vanaf dat moment was ik in de boezem 
van de Vader. Jullie moeten Mij in 
zachtmoedigheid en in liefde volgen en jullie 
kruis met ware nederigheid op jullie schouders 
dragen tot jullie het einddoel van jullie missie 
hebben bereikt, om dan ook bij jullie vader te 
zijn. (168, 16 - 17) 
22 er is niemand die het geluk niet wil vinden, 
en hoe permanenter het is, hoe beter; want ik 
leer je een weg die leidt naar het hoogste en 
eeuwige geluk maar toch - ik wijs je alleen de 
weg, en dan laat ik je degene kiezen die je het 
meest bevalt 
23 Ik vraag u: Als u geluk wenst, waarom zaait 
u het dan niet om daarna geoogst te worden? 
Hoe weinig zijn degenen die zich gedreven 
hebben gevoeld om er voor mannen te zijn! 
(169, 37 - 38) 
24 Vals is het idee dat je hebt van wat het 
leven op aarde is, van wat de geest is, en van 
wat de geestelijke wereld is. 
25 De meerderheid van de gelovigen denkt 
dat als ze met een zekere gerechtigheid leven, 
of als ze zich op het laatste moment van hun 
leven bekeren van hun overtredingen, de 
hemel veilig is voor hun geest. 
26 Maar dit valse idee, dat de mens zeer 
welgevallig is, is de reden waarom hij de wet 
niet aanhoudt gedurende zijn hele leven en zo 
zijn geest, als hij deze wereld verlaat en de 
geestelijke wereld binnengaat, laat zien dat hij 
naar een plaats is gekomen waar hij de 
wonderen die hij zich had voorgesteld niet 
ziet, noch de hoogste gelukzaligheid voelt 
waar hij dacht recht op te hebben. 
27 Weet je wat er gebeurt met die wezens die 
zeker naar de hemel zouden gaan en die in 
plaats daarvan alleen maar verwarring 
vonden? Omdat ze niet meer thuis waren op 
aarde omdat ze de basis van hun fysieke 
omhulsel ontbraken, en omdat ze ook niet 
konden opstaan tot die hoogten waar de 
sferen van het Spirituele Licht zich bevinden, 
creëerden ze voor zichzelf - zonder zich 
daarvan bewust te zijn - een wereld die noch 
menselijk, noch diepgaand spiritueel is. 
28 Dan beginnen de geesten zich af te vragen: 
Is dit de hemel? Is dit het huis dat God aan de 

geesten heeft gegeven nadat ze zo lang op 
aarde hebben rondgelopen? 
29 Nee - zeg maar anderen - dit kan niet de 
'schoot van de Heer' zijn waar alleen licht, 
liefde en zuiverheid kan bestaan. 
30 Geleidelijk aan, door reflectie en pijn, komt 
de geest tot begrip. Hij begrijpt de goddelijke 
gerechtigheid en verlicht door het licht van 
zijn geweten oordeelt hij over zijn vroegere 
werken en ontdekt dat ze arm en onvolmaakt 
waren, dat ze niet waardig waren om te 
verdienen wat hij had geloofd. 
31 Op basis van deze zelfreflectie verschijnt 
dan de nederigheid en het verlangen om terug 
te keren naar de wegen die hij had afgelegd, 
om de vlekken uit te wissen, om de fouten te 
herstellen en om werkelijk verdienstelijke 
dingen te doen voor zijn Vader. 
32 Het is noodzakelijk om de mensheid te 
informeren over deze mysteries, zodat zij 
begrijpt dat het leven in de materie een kans 
is voor de mens om verdiensten te verwerven 
voor zijn geest; verdiensten die hem zullen 
verheffen tot hij het verdient om te leven in 
een sfeer van hogere spiritualiteit, waar hij 
opnieuw moet handelen met verdienste, 
zodat hij niet achterblijft en blijft opstijgen van 
het toneel naar het toneel; want "in het huis 
van de Vader zijn er veel woningen". 
33 Deze verdiensten zul je door de liefde 
verwerven, zoals de eeuwige wet van de 
Vader je heeft geleerd. En zo zal je geest zich 
stap voor stap op de ladder naar de 
volmaaktheid begeven en het smalle pad leren 
dat naar het koninkrijk van de hemel leidt - 
naar de ware hemel, die de volmaaktheid van 
de geest is. (184, 40 - 45) 
34 Voorwaar, Ik zeg jullie, als Ik in deze tijd als 
mens was gekomen, zouden jullie ogen nog 
steeds Mijn wonden vers en bloedend hebben 
moeten zien, omdat de zonde van de mensen 
niet ophoudt; ook zouden ze niet verlost 
willen worden ter nagedachtenis aan dat 
Bloed dat door Mij op Golgotha werd 
vergoten, dat een bewijs was van Mijn Liefde 
voor de mensheid. Maar ik ben in de geest 
gekomen om u de schaamte te besparen om 
te kijken naar het werk van degenen die mij 
op aarde beoordeelden en veroordeelden. 
35 Alles is vergeven, maar in elke geest is er 
iets van wat ik voor iedereen aan het kruis 
vergaf. geloven niet dat die levenskracht en 
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dat bloed zijn opgelost of verloren... Zij 
belichaamden het spirituele leven dat ik vanaf 
dat moment aan alle mensen heb geschonken. 
Door dat bloed, dat mijn woord verzegelde en 
alles bevestigde wat ik sprak en deed op 
aarde, zullen de mensen zich opwaarts 
ontwikkelen in hun verlangen naar 
vernieuwing van hun geest. 
36 Mijn woord, mijn werken en mijn bloed 
waren en zijn niet tevergeefs. als het je soms 
lijkt dat mijn naam en mijn woord bijna 
vergeten zijn, zul je ze snel weer vol 
levensbloed, leven en zuiverheid zien 
verschijnen als een zaadje dat, hoewel er 
voortdurend tegen gevochten wordt, nooit 
sterft. (321,64 - 66) 
37 Het bloed van Jezus, veranderd in het licht 
van de verlossing, drong door en blijft 
doordringen tot alle geestenwezens als 
verlossing. eeuwig geeft Mijn Geest redding 
en licht, onophoudelijk laat Ik de stralen van 
Mijn licht doordringen waar het donker is, 
onophoudelijk stroomt Mijn Goddelijke Geest 
uit - niet als menselijk bloed maar als 
verlossende kracht, als geestelijk leven op al 
Mijn kinderen. (319, 36) 
 
De hemel" wil gewonnen worden  
38 De mensen, die zich laten meeslepen door 
het geweld van hun hartstochten, zijn zo laag 
gezonken in hun zonden, dat zij alle hoop op 
redding hebben opgegeven. Maar er is 
niemand die niet genezen kan worden. Want 
de Geest - als hij zichzelf ervan overtuigd heeft 
dat de menselijke stormen niet zullen stoppen 
tenzij hij naar de stem van het geweten 
luistert - zal opstaan en mijn wet vervullen 
totdat hij het doel van zijn lot bereikt, dat niet 
op aarde maar in de eeuwigheid is. 
39 Zij die geloven dat het bestaan nutteloos is, 
en die denken aan de nutteloosheid van strijd 
en pijn, weten niet dat het leven de meester is 
die zich vormt, en pijn is de beitel die 
vervolmaakt. Denk niet dat ik de pijn heb 
gecreëerd om het je in een beker te geven - 
denk niet dat ik je heb laten vallen. De mens is 
uit eigen beweging ongehoorzaam geworden 
en daarom moet hij op eigen kracht weer 
rechtzetten. Ook moet je niet denken dat 
alleen pijn je perfectioneert; nee, ook door 
liefdesactiviteit zul je mij bereiken omdat ik 
liefde ben. (31, 54 - 55) 

40 Bid meer met de geest dan met het 
lichaam, want voor het verkrijgen van het heil 
is het niet genoeg om een moment van gebed 
of een dag van liefde te hebben, maar het 
vergt een leven vol doorzettingsvermogen, 
geduld, edelmoedige werken en het 
onderhouden van mijn geboden. Hiervoor heb 
ik je grote capaciteiten en empathie gegeven. 
41 Mijn werk is als een ark van verlossing die 
iedereen uitnodigt om binnen te komen. 
Iedereen die zich aan mijn geboden houdt, zal 
niet omkomen. Als jullie je laten leiden door 
mijn woorden, zullen jullie gered worden. 
(123, 30 - 31) 
42 vergeet niet dat alleen datgene wat perfect 
is tot Mij komt Daarom zal jouw geest pas in 
mijn koninkrijk komen als hij de perfectie 
heeft bereikt. Jullie zijn uit Mij gekomen 
zonder ervaring, maar jullie zullen naar Mij 
terug moeten keren, versierd met het kleed 
van jullie verdiensten en deugden. (63, 22) 
43 Voorwaar, Ik zeg u, de geesten van de 
rechtvaardigen die bij God wonen, hebben het 
recht verdiend om die plaats met hun eigen 
werken in te nemen, niet omdat Ik het hun 
heb gegeven. Ik heb ze alleen de weg gewezen 
en aan het eind ervan heb ik ze een grote 
beloning laten zien. 
44 gezegend zijn zij die tegen Mij zeggen: 
"Heer, U bent de weg, het licht dat het verlicht 
en de kracht voor de reiziger". Jij bent de stem 
die de richting van de weg aangeeft en ons op 
de reis van het leven doet herleven; en jij bent 
ook de beloning voor degene die het doel 
bereikt". - Ja, mijn kinderen, ik ben het leven 
en de opstanding uit de dood. (63, 74 - 75) 
45 Vandaag vraagt de Vader niet: Wie is in 
staat en bereid om het menselijk ras met zijn 
bloed te redden? Jezus zal ook niet 
antwoorden: "Heer, ik ben het Lam dat bereid 
is de weg te effenen voor de verzoening van 
de mensheid met zijn bloed en zijn liefde. 
46 Ik zal ook niet mijn "woord" sturen om in 
deze tijd een man te worden. Deze leeftijd is 
voorbij voor u en liet zijn onderwijs en 
verheffing in uw geest. Nu heb ik een nieuw 
tijdperk van spirituele vooruitgang in gang 
gezet, waarin jullie de verdiensten zullen 
verwerven (80, 8 - 9) 
47 Ik wil jullie allemaal gelukkig zien, levend in 
vrede en in het licht, zodat jullie beetje bij 
beetje alle dingen bezitten, niet alleen door 
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mijn liefde maar ook door jullie verdiensten; 
want dan zullen jullie tevredenheid en jullie 
geluk compleet zijn. (245,34) 
48 Ik ben gekomen om u de schoonheid van 
een leven te tonen dat hoger is dan de mens, 
om u te inspireren tot hoge werken, om u het 
Woord te leren dat de liefde ontwaakt, om u 
het geluk te beloven dat nooit gekend is, dat 
wacht op die Geest die in staat was om de 
berg van opoffering, geloof en liefde te 
beklimmen. 
49 Al deze dingen moet je in mijn leer 
herkennen, zodat je eindelijk begrijpt dat het 
je goede werken zijn die je geest dichter bij 
het ware geluk zullen brengen. (287, 48 - 49) 
50 Als je, om van het ene continent van de 
aarde naar het andere te reizen, vele hoge en 
lage bergen, zeeën, volkeren, steden en 
landen moet oversteken tot je de bestemming 
van je reis bereikt, denk er dan aan dat je, om 
dat Beloofde Land te bereiken, ook lange 
afstanden moet afleggen om ervaring, kennis, 
ontvouwing en ontwikkeling van de geest op 
de lange reis op te doen. Dit zal de vrucht zijn 
van de Boom des Levens die je eindelijk zal 
genieten na veel strijd en huilen om het te 
bereiken. (287, 16) 
51 Jullie zijn kinderen van de Vader van het 
Licht; maar als jullie door jullie zwakheid in de 
duisternis van een leven vol ontberingen, 
dwalingen en tranen zijn gevallen, dan zal dit 
lijden voorbijgaan omdat jullie op Mijn 
roeping zullen opstaan als Ik jullie roep en 
jullie zeg: "Hier ben Ik, die jullie wereld 
verlicht en jullie uitnodigt om de berg te 
beklimmen op de top waarvan jullie 
tevergeefs alle vrede, geluk en rijkdom zullen 
vinden die jullie op aarde wilden vergaren"; Ik 
ben de Vader van het Licht, de Vader van het 
Licht, en Ik ben de Vader van de kinderen van 
de wereld. (308, 5) 
52 Elke wereld, elk bestaansvlak, werd 
geschapen opdat de geesten zich daarop 
zouden ontwikkelen en een stap zouden 
zetten in de richting van hun Schepper, en zo, 
steeds verder op de weg van de volmaaktheid, 
de gelegenheid zouden hebben om, 
vlekkeloos, zuiver en welgevormd, het doel 
van hun reisweg te bereiken, de top van de 
geestelijke volmaaktheid, die juist de woning 
in het koninkrijk van God is. 

53 Voor wie lijkt het immers onmogelijk om 
"in de boezem van God" te wonen? O, jullie 
arme mannen van begrip, die niet echt weten 
hoe ze moeten denken! Ben je al vergeten dat 
je uit mijn boezem bent ontstaan, dat wil 
zeggen, dat je er al eerder in hebt bestaan? Er 
is niets vreemds aan het feit dat alles wat uit 
de Bron van het Leven is voortgekomen, 
terugkeert naar de Bron van het Leven in zijn 
tijd. 
54 elke geest was maagdelijk zuiver toen hij 
uit Mij in wording kwam; maar daarna werden 
velen op hun weg verontreinigd Maar omdat 
alles door Mij op een wijze, liefdevolle en 
rechtvaardige manier werd voorzien, ben Ik 
onmiddellijk begonnen met het verstrekken 
van alle noodzakelijke middelen voor hun 
redding en vernieuwing op de weg die mijn 
kinderen moesten gaan. 
55 Ook al is die geestelijke maagdelijkheid 
door vele wezens bezoedeld, de dag zal 
komen dat zij zich zullen zuiveren van al hun 
overtredingen en daardoor hun 
oorspronkelijke zuiverheid terugkrijgen. De 
zuivering zal in mijn ogen zeer verdienstelijk 
zijn, want de Geest zal het hebben gewonnen 
door grote en voortdurende beproevingen van 
zijn geloof, liefde, trouw en geduld. 
56 Jullie zullen allemaal, door werk, strijd en 
pijn, terugkeren naar het koninkrijk van het 
licht, waar jullie niet langer hoeven te 
incarneren in een menselijk lichaam, noch 
hoeven te leven in een wereld van materie; 
want tegen die tijd zal jullie geestelijk 
vermogen om te handelen jullie al in staat 
stellen jullie invloed en jullie licht van het ene 
bestaansvlak naar het andere te sturen en 
tastbaar te maken. (313, 21 - 24) 
 
De krachtigste kracht voor de redding  
57 Zie, hier is de weg, wandelt daarin, en gij 
zult behouden worden. Voorwaar, Ik zeg je, 
het is niet nodig om Mij op dit moment 
gehoord te hebben om verlossing te 
verkrijgen... iedereen die in het leven mijn 
goddelijke wet van de liefde uitoefent en die 
de door de Schepper geïnspireerde liefde in 
liefdadigheid transformeert, wordt gered. Hij 
getuigt van Mij in zijn leven en in zijn werk. 
(63, 49) 
58 Als de zon licht van leven uitstraalt naar de 
hele natuur en naar alle wezens, en als de 
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sterren ook licht uitstralen naar de aarde, - 
waarom zou de Goddelijke Geest dan geen 
licht uitstralen naar de geest van de mens? 
59 nu zeg ik u: mannen, ga in u, laat het licht 
van de gerechtigheid, dat zijn oorsprong heeft 
in de liefde, zich in de wereld verspreiden laat 
u zich door mijn waarheid overtuigen dat u 
zonder echte liefde uw verlossing niet zult 
verkrijgen (89, 34 - 35) 
60 Mijn licht is voor al Mijn kinderen; niet 
alleen voor jullie die in deze wereld wonen, 
maar voor alle geesten die op verschillende 
vlakken van het bestaan leven. Ze zullen 
allemaal bevrijd worden en opstaan tot het 
eeuwige leven wanneer ze mijn goddelijk 
gebod vervullen, dat van jullie eist dat jullie 
elkaar liefhebben, met hun werken van liefde 
voor hun broeders en zusters. (65, 22) 
61 geliefden, dit is de "derde dag", waarop ik 
mijn woord onder de "doden" nieuw leven 
geef Dit is de "Derde Tijd" wanneer ik op een 
geestelijke manier voor de wereld verschijn 
om het te vertellen: "hier is dezelfde Christus 
die je aan het kruis zag sterven en Hij spreekt 
nu tot je, want Hij leeft en zal leven en zal 
altijd blijven". 
62 aan de andere kant zie ik dat de mensen 
een hart in hun lichaam hebben dat dood is 
wat betreft geloof, liefde en licht, hoewel ze 
beweren de waarheid te verkondigen in hun 
religieuze gemeenschappen. Ze denken dat ze 
hun redding hebben veiliggesteld als ze in hun 
kerken bidden en deelnemen aan hun 
rituelen. Maar ik zeg u, de wereld moet leren 
dat het heil van de Geest alleen wordt 
verkregen door de verwezenlijking van werken 
van liefde en barmhartigheid. 
63 De plaatsen van samenkomst zijn slechts 
één school. De kerken moeten zich niet 
beperken tot het uitleggen van de wet, maar 
ervoor zorgen dat de wereld begrijpt dat het 
leven een manier is om datgene toe te passen 
wat geleerd is van de goddelijke wet door mijn 
liefdesleer te beoefenen. (152, 50 - 52) 
64 Christus werd mens om de Goddelijke 
Liefde voor de wereld te manifesteren. Maar 
mensen hebben een hard hart en een 'know-
it-all mind'; ze vergeten al snel een ontvangen 
les en interpreteren die verkeerd. Ik wist dat 
beetje bij beetje mensen rechtvaardigheid en 
liefde zouden verwarren met wraak en straf. 
Daarom heb ik u een tijd aangekondigd waarin 

ik geestelijk zou terugkeren naar de wereld 
om de mensen uit te leggen wat ze niet 
begrepen hadden. 
65 die beloofde tijd is deze waarin u leeft, en 
ik heb u mijn leer gegeven zodat mijn 
gerechtigheid en goddelijke wijsheid 
geopenbaard worden als een volmaakte leer 
van de sublieme liefde van uw God Denk je 
dat ik ben gekomen omdat ik bang ben dat de 
mensen uiteindelijk de werken van hun Heer 
of zelfs het leven zelf zullen vernietigen? Nee, 
ik kom alleen uit liefde voor mijn kinderen die 
ik vol licht en vrede wil zien. 
66 Is het niet juist en gepast dat jullie ook 
alleen uit liefde tot Mij komen? Maar niet uit 
liefde voor jezelf, maar uit liefde voor de 
Vader en voor je medemensen. Denk je dat 
degene die de zonde alleen uit angst voor een 
helse kwelling vermijdt, of degene die goede 
werken doet alleen maar denkt aan de 
beloning die hij kan krijgen door ze te doen, 
om een plaats te krijgen in de eeuwigheid, 
geïnspireerd is door de Goddelijke Liefde? Wie 
zo denkt, kent Mij niet en komt ook niet uit 
liefde tot Mij. Hij handelt alleen uit liefde voor 
zichzelf. (164, 35 - 37) 
67 Al mijn wetten zijn samengevat in twee 
geboden: liefde tot God en liefde tot de 
naaste. Dit is de manier. (243, 4) 
 
Redding en verlossing voor elke geest  
68 Nu kom ik niet om de doden fysiek op te 
wekken, zoals ik met Lazarus heb gedaan in 
het Tweede Tijdperk. Vandaag komt mijn licht 
om de geest die mij toebehoort te wekken. En 
dit zal opstaan tot het eeuwige leven door de 
waarheid van mijn woord; want uw geest is de 
Lazarus, die u nu in uw wezen draagt en die ik 
uit de doden zal oprichten en genezen. (17, 
52) 
69 Zelfs het geestelijk leven wordt beheerst 
door wetten, en als je er vandoor gaat, voel je 
al snel de pijnlijke gevolgen van die 
ongehoorzaamheid. 
70 Weet hoe groot mijn verlangen is om je te 
redden. vandaag als dan neem ik het kruis op 
om je op te tillen naar het ware leven... 
71 Als Mijn Bloed op Golgotha de harten van 
de mensen schudde en hen bekeerde tot Mijn 
Leer, zal het in deze tijd Mijn Goddelijk Licht 
zijn dat de geest en de ziel zal doen schudden 
om jullie terug te brengen op de ware weg. 
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72 Ik wil dat zij die dood zijn voor het leven 
van de genade eeuwig leven. Ik wil niet dat je 
geest in de duisternis gaat wonen. (69, 9 - 10) 
73 Weet hoeveel van uw medemensen, te 
midden van hun afgoderij, wachten op de 
komst van de Messias. Denk eens na over 
hoeveel mensen in hun onwetendheid denken 
dat Ik alleen zal komen om Mijn oordeel over 
de goddelozen uit te voeren, om het goede te 
redden en de wereld te vernietigen, niet 
wetende dat Ik onder de mensen ben als 
Vader, Meester, broeder of vriend, vol van 
liefde en nederigheid, en Mijn helpende hand 
uitstrekkend om iedereen te redden, te 
zegenen en te vergeven. (170, 23) 
74 Niemand is toevallig geboren en hoe 
onbeduidend, incompetent en ellendig een 
mens ook mag denken, hij is geschapen door 
de genade van het Allerhoogste Wezen, dat 
hem evenzeer liefheeft als de wezens waarvan 
hij denkt dat ze hoger zijn, en hij heeft een 
bestemming die hem, zoals iedereen, naar de 
boezem van God zal leiden. 
75 Zie jij die mannen die op straat rondlopen 
als verschoppelingen, die ondeugden en 
ellende met zich meedragen en niet weten 
wie ze zijn of waar ze naartoe gaan? Weet u 
van de mensen die nog steeds in de bossen 
leven, die op de loer liggen te midden van 
roofdieren? Niemand wordt vergeten door 
mijn Vaderlijke Liefde, zij hebben allen een 
taak te vervullen, zij bezitten allen het zaad 
van de ontwikkeling en zijn op weg waar 
verdienste, inspanning en strijd Mij stap voor 
stap de geest zullen brengen. 
76 Waar is iemand die, al was het maar voor 
een moment, niet naar mijn vrede heeft 
verlangd en niet vrij wilde zijn van het aardse 
leven? Elke geest heeft heimwee naar de 
wereld die hij vroeger bewoonde, naar het 
huis waarin hij werd geboren. Die wereld 
wacht op al mijn kinderen en nodigt hen uit 
om te genieten van het eeuwige leven, waar 
sommigen naar verlangen, terwijl anderen 
alleen maar de dood afwachten, omdat ze een 
verwarde geest hebben en zonder hoop en 
zonder geloof leven. Wat zou deze wezens 
kunnen motiveren om te vechten voor hun 
vernieuwing? Wat zou in hen het verlangen 
naar de eeuwigheid kunnen wekken? Het 
enige wat ze verwachten is niet meer te zijn, 
stilte en het einde. 

77 maar het "licht van de wereld" is 
teruggekeerd, "de weg en de waarheid", om je 
tot leven te wekken door zijn vergeving, om je 
vermoeide gezicht te strelen, om je hart te 
troosten en om hem die zichzelf niet waardig 
vond om te bestaan, mijn stem te laten horen 
zeggen: Ik heb je lief, kom tot Mij. (80, 54 - 57) 
78 de mens kan vallen en in de duisternis 
geworpen worden en zich dan ver van mij 
vandaan voelen; hij kan geloven dat als hij 
sterft, alle dingen voor hem voorbij zullen zijn 
Voor mij, aan de andere kant, sterft er 
niemand, niemand is verloren. 
79 Hoeveel zijn er in de wereld die als 
ontaarde wezens werden beschouwd en die 
vandaag de dag vol licht zijn! Hoeveel mensen 
die de vlekken van hun zonden, ondeugden en 
misdaden als een spoor hebben 
achtergelaten, hebben hun zuivering al 
bereikt! (287, 9 - 10) 
80 Hoewel velen hun geest bevuilen, maar 
hen niet veroordelen, want zij weten niet wat 
zij doen. Ik zal hen ook redden, ongeacht het 
feit dat ze Mij voor het moment vergeten zijn 
of Mij vervangen hebben door de valse goden 
die ze in de wereld hebben geschapen. Ik zal 
hen ook in mijn koninkrijk brengen, ook al zijn 
ze nu - omdat ze de valse profeten volgen - de 
goede Christus vergeten, die Zijn leven voor 
hen heeft neergelegd om hen Zijn liefdesleer 
te leren. 
81 voor de Vader is niemand 'slecht', niemand 
kan dat zijn, omdat zijn oorsprong in Mij ligt. 
Verloren, blind, gewelddadig, rebellen - zo 
veel van mijn kinderen zijn geworden door de 
vrije wil waarmee ze werden begiftigd. Maar 
in ieder van hen zal het licht worden, en Mijn 
genade zal hen leiden op de weg naar hun 
verlossing. (54, 45 - 46) 
82 Jij bent al mijn zaad, en de Meester oogst 
het. als tussen het goede zaad het tarrazaad 
komt, neem ik het ook liefdevol in mijn 
handen om het in gouden tarwe te 
transformeren 
83 Ik zie in de harten het zaad van onkruid, 
van modder, van misdaad, van haat, en toch 
oogst en houd ik van je. Ik streel en zuiver dit 
zaad tot het als tarwe in de zon glanst. 
84 Denkt u dat de kracht van mijn liefde u niet 
kan verlossen? Ik zal u, nadat Ik u gezuiverd 
heb, in Mijn tuin zaaien, waar u nieuwe 
bloemen en nieuwe vruchten zult dragen; Ik 
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zal u in Mijn tuin zaaien, waar u nieuwe 
bloemen en nieuwe vruchten zult dragen. Het 
is een deel van mijn goddelijke taak om jou mij 
waardig te maken. (256, 19 - 21) 
85 Hoe zou een geest onherroepelijk voor mij 
verloren kunnen gaan als hij een vonk van 
mijn licht in zich draagt die nooit uitgaat en ik 
op alle mogelijke manieren bij hem ben? Het 
maakt niet uit hoe lang zijn insubordinatie 
duurt of zijn verwarring voortduurt - nooit 
zullen deze duistere krachten mijn eeuwigheid 
doorstaan. (255, 60) 
86 Voor mij is het net zo verdienstelijk 
wanneer een wezen dat bevlekt is met het 
spoor van de ernstigste overtredingen 
geïnspireerd wordt door een hoog ideaal om 
zichzelf te zuiveren als wanneer een wezen 
dat standvastig tot het einde toe zuiver blijft 
strijden om zichzelf niet te bevlekken omdat 
het van het begin af aan van het licht hield. 
87 Hoe ver van de waarheid zijn zij die denken 
dat de geesten der verwarring een ander 
karakter hebben dan de geesten van het licht! 
88 De Vader zou onrechtvaardig zijn als dit 
waar was, net zoals Hij niet langer de 
Almachtige zou zijn als Hij de wijsheid en de 
liefde ontbrak om de onreinen, de onreine, de 
onvolkomenen te redden en hen niet kon 
verenigen met alle rechtvaardigen in één en 
hetzelfde huis. (295, 15 - 17) 
89 Voorwaar, Ik zeg u, zelfs de wezens die u 
verleiders of demonen noemt, zijn slechts 
verwarde of onvolmaakte wezens die de 
Vader wijselijk gebruikt om Zijn hoge raad en 
plannen uit te voeren. 
90 maar deze wezens, waarvan de geesten 
vandaag de dag omringd zijn door duisternis 
en waarvan velen slecht gebruik hebben 
gemaakt van de gaven die Ik hen heb gegeven, 
zullen - wanneer de tijd voor hen is gekomen - 
door Mij worden gered. 
91 Want het moment zal komen, o Israël, dat 
alle schepselen van de Heer Mij voor eeuwig 
zullen verheerlijken. Ik zou niet langer God zijn 
als ik een geest niet kon redden met mijn 
kracht, mijn wijsheid en mijn liefde. (302, 31) 
92 Wanneer hielden de ouders op aarde 
alleen van de goede kinderen en 
verafschuwden zij de slechte? Hoe vaak heb ik 
ze niet liefdevol en voorzichtig gezien 
tegenover degenen die hen het meest pijn 
doen en het meest laten lijden! Hoe is het 

mogelijk dat je grotere werken van liefde en 
vergeving kunt doen dan de mijne? Wanneer 
heb je ooit ervaren dat de Meester moet leren 
van de discipelen? 
93 Weet dus dat ik niemand onwaardig acht 
en dat de weg naar de verlossing u daarom 
uitnodigt om deze voor altijd te bewandelen, 
zoals de poorten van mijn koninkrijk, die het 
licht, de vrede en het goede zijn, voor altijd 
openstaan in afwachting van de komst van 
hen die ver van de wet en van de waarheid af 
stonden. (356, 18 - 19) 
 
De glorieuze toekomst van de kinderen van 
God  
94 Ik zal niet toestaan dat één van mijn 
kinderen verdwaalt of zelfs verloren gaat. Ik 
zal de parasitaire planten in vruchtbare 
planten veranderen, want alle wezens zijn 
opgeroepen om een doel van perfectie te 
bereiken. 
95 Ik wil dat je je met mij verheugt in mijn 
werk. Al eerder heb ik je laten deelnemen aan 
Mijn attributen omdat je een deel van Mij 
bent. Omdat alles van mij is, maak ik jou ook 
eigenaar van mijn werk. (9, 17 - 18) 
96 Twijfel niet aan mijn woorden. In de 
"Eerste Dagen" heb ik Mijn belofte aan jullie 
vervuld om Israël te bevrijden van de slavernij 
van Egypte - wat afgoderij en duisternis 
betekende - om jullie naar Kanaän, het land 
van vrijheid en aanbidding van de levende 
God, te leiden. Daar werd mijn komst als mens 
aan u aangekondigd en werd de profetie 
woord voor woord in Christus vervuld. 
97 Ik, die Meester die in Jezus woonde en u in 
Hem liefhad, beloofde de wereld om in een 
andere tijd tot hem te spreken en zich in de 
Geest te openbaren. En hier is de vervulling 
van mijn belofte. 
98 Vandaag kondig ik u aan dat ik voor uw 
geest prachtige regio's, residenties, spirituele 
huizen heb gereserveerd waar u de ware 
vrijheid kunt vinden om lief te hebben, het 
goede te doen en mijn licht te verspreiden. 
Kun je daar aan twijfelen nadat ik mijn 
eerdere beloftes aan jou heb vervuld? (138, 10 
- 11) 
99 Mijn goddelijk verlangen is om je te redden 
en je te leiden naar een wereld van licht, 
schoonheid en liefde waar je vrolijk trilt door 
de verheffing van de geest, de 
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grootmoedigheid van de emoties, het ideaal 
van de perfectie Maar herken je mijn 
vaderliefde niet in dit goddelijk verlangen? 
Wie dat niet begrijpt, moet ongetwijfeld blind 
zijn. (181, 13) 
100 Onthoud: alle schoonheden van deze 
wereld zijn voorbestemd te verdwijnen om 
ooit plaats te maken voor anderen. Maar jullie 
geest zal eeuwig blijven leven en de Vader in 
al zijn glorie zien - de Vader uit wiens boezem 
jullie zijn geboren. Alle gecreëerde dingen 
moeten terugkeren naar de plaats waar ze 
vandaan komen. (147, 9) 
101 Ik ben het eeuwige licht, de eeuwige 
vrede en het eeuwige geluk, en aangezien 
jullie mijn kinderen zijn, is het mijn wil en 
plicht om jullie deelgenoot te maken van mijn 
glorie; en daarvoor leer ik jullie de Wet als de 
weg die de Geest naar de hoogten van dat 
Koninkrijk leidt. (263,36) 
102 Wees er altijd van bewust dat de geest die 
de hoge graden van goedheid, wijsheid, 
zuiverheid en liefde bereikt, boven tijd, pijn en 
afstand staat. Hij is niet beperkt tot het wonen 
op één plaats, hij kan overal zijn en kan op alle 
plaatsen een opperste gelukzaligheid vinden 
in het bestaan, voelen, weten, liefhebben en 
geliefd zijn. Dit is de hemel van de geest. 
(146,70-71) 
 

VIII Man  
 

Hoofdstuk 32 - Incarnatie, aard en 
missie van de mens  
 
De incarnatie op aarde 
1 Jullie huilen als een van jullie naar het 
'geestelijke dal' vertrekt, in plaats van dat 
jullie je rustig voelen, omdat jullie begrijpen 
dat hij weer een stap in de richting van zijn 
Heer zet. Aan de andere kant viert u een feest 
als er een nieuw wezen in uw huis komt 
zonder dat u in dit uur denkt dat dat 
geestwezen in het vlees is gekomen om 
boetedoening te doen in deze vallei van 
tranen; dan moet u er om huilen. (52, 58) 
2 jullie zijn kinderen van jullie vlees aan het 
verwekken, maar ik ben het die de geesten 
onder de gezinnen, stammen, naties en 

werelden verdeelt, en in deze voor de mensen 
ontoegankelijke gerechtigheid wordt mijn 
liefde geopenbaard. (67,26) 
3 U leeft in het heden en weet niet wat ik voor 
uw toekomst heb bepaald. Ik bereidt grote 
legioenen van geesten voor, die op aarde 
zullen wonen en die een moeilijke opdracht 
met zich meebrengen; en jullie moeten weten, 
dat velen van jullie de ouders zullen zijn van 
die wezens, waarin mijn boodschappers zullen 
worden geïncarneerd. Het is uw plicht om u 
naar binnen toe voor te bereiden om hen te 
ontvangen en te begeleiden. (128, 8) 
4 Ik wil met u spreken over vele geestelijke 
onderwerpen, maar u bent nog niet in staat 
om ze te begrijpen. Als ik je zou onthullen 
voor wat voor soort woningen je al op aarde 
bent gekomen, zou je niet kunnen begrijpen 
hoe je op zulke plaatsen hebt gewoond. 
5 Vandaag de dag kunt u ontkennen dat u de 
'Geestelijke Vallei' kent, omdat uw geest, 
terwijl hij geïncarneerd is, geen toegang heeft 
tot zijn verleden, zodat hij niet ijdel of 
depressief wordt, of wanhopig in het 
aangezicht van zijn nieuwe bestaan, waarin hij 
helemaal opnieuw moet beginnen als in een 
nieuw leven. 
6 Zelfs al zou u dat willen, dan nog zou u het 
zich niet kunnen herinneren. Ik laat je alleen 
maar een flauw vermoeden of een intuïtie 
houden van wat ik hier aan je onthul, zodat je 
volhardt in de levensstrijd en de beproevingen 
bereidwillig doorstaat. 
7 je mag aan alles wat ik je vertel twijfelen, 
maar waarlijk, die geestenwereld was echt je 
thuis zolang je geesten waren. jullie waren 
bewoners van dat tehuis waar jullie geen 
verdriet kenden, waar jullie de glorie van de 
Vader in jullie wezen voelden, omdat er geen 
smet in hem zat. 
8 Maar je had geen verdienste en daarom was 
het nodig dat je die hemel verliet en naar de 
wereld afdaalde, zodat je geest door zijn 
inspanning dat koninkrijk kon terugwinnen. 
9 Maar je zonk meer en meer moreel tot je je 
heel ver van het goddelijke en geestelijke, je 
oorsprong, voelde. (114, 35 - 36) 
10 Als de Geest op aarde komt, is hij vervuld 
met de beste bedoelingen om zijn wezen aan 
de Vader toe te wijden, om Hem in alles te 
behagen, om nuttig te zijn voor zijn naaste. 
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11 Maar zodra hij zichzelf gevangen ziet in het 
lichaam, op duizend manieren berecht en op 
zijn levensweg op de proef gesteld, wordt hij 
zwak, geeft hij toe aan de impulsen van het 
'vlees', bezwijkt hij voor verleidingen, wordt 
egoïstisch en houdt hij uiteindelijk boven alles 
van zichzelf, en alleen voor momenten geeft 
hij oor aan zijn geweten, waar het lot en de 
geloften worden geschreven. 
12 Mijn woord helpt je om je geestelijk 
verbond te herinneren en om verleidingen en 
hindernissen te overwinnen. 
13 niemand kan zeggen dat hij nooit is 
afgeweken van de manier waarop ik heb 
aangegeven maar ik vergeef je, zodat je leert 
je medemensen te vergeven... (245, 47 - 48) 
14 Er is een grote geestelijke leer nodig, zodat 
de mens in harmonie met de stem van zijn 
geweten kan leven. Want hoewel alles 
doordrongen is van goddelijke liefde, wijselijk 
geschapen voor het welzijn en het geluk van 
de mens, is de materie die hem in de wereld 
omringt een test voor de geest vanaf het 
moment dat hij een wereld bewoont waartoe 
hij niet behoort en deze verenigt met een 
lichaam waarvan de aard anders is dan die van 
hem. 
15 Hierin kun je de reden zien waarom de 
geest zijn verleden vergeet. Vanaf het 
moment dat het incarneert en opgaat in een 
onbewust wezen dat net geboren is, begint 
het een leven dat nauw verbonden is met dat 
lichaam. 
16 Van de geest blijven slechts twee 
kwaliteiten aanwezig: geweten en intuïtie; 
maar de persoonlijkheid, de verwezenlijkte 
werken en het verleden blijven een tijdje 
verborgen. Dit is de manier waarop de Vader 
het bedoeld heeft. 
17 Wat zou er van de geest worden die uit het 
licht van een hoog vaderland is gekomen om 
in de ellendige omstandigheden van deze 
wereld te leven, als hij zich zijn verleden zou 
herinneren? En welke ijdelheden zouden er 
onder de mensen zijn als de grootheid die in 
hun geest in een ander leven bestond, aan 
hen werd geopenbaard? (257, 18 - 19) 
 
Correcte evaluatie van het lichaam en de 
begeleiding ervan door de geest 
18 Ik zeg u niet alleen uw geest te reinigen, 
maar ook uw lichaam te versterken, zodat de 

nieuwe generaties die uit u komen gezond zijn 
en hun geesten hun moeilijke werk kunnen 
doen. (51, 59) 
19 Besteed aandacht aan de gezondheid van 
je lichaam, zorg voor het onderhoud en de 
vitaliteit. Mijn leer adviseert je om liefdevolle 
zorg te hebben voor je geest en voor je 
lichaam, want beide vullen elkaar aan en 
hebben elkaar nodig in de moeilijke spirituele 
opdracht die hen is toevertrouwd. (92,75) 
20 Geef niet meer belang aan je lichaam dan 
het in werkelijkheid heeft, en laat het niet de 
plaats innemen die alleen aan je geest wordt 
gegeven. 
21 Begrijp dat de lichaamsschelp slechts het 
gereedschap is dat je nodig hebt om de geest 
op aarde te laten manifesteren. (62, 22 - 23) 
22 Zie hoe deze leer nuttig is voor uw geest; 
want naarmate de lichaamsmaterie met elke 
dag die voorbijgaat dichter bij de boezem van 
de aarde komt, komt de geest aan de andere 
kant steeds dichter bij de eeuwigheid. 
23 Het lichaam is de basis waarop de geest 
rust zolang hij op aarde woont. Waarom zou je 
toestaan dat het een keten wordt die zich 
bindt, of een kerker die gevangenen 
vasthoudt? Waarom zou je toestaan dat het 
de controle over je leven is? Is het juist voor 
een blinde man om degene te begeleiden 
wiens ogen zien? (126, 15 - 16) 
24 Deze leer is eenvoudig zoals alle dingen die 
puur, goddelijk en daarom gemakkelijk te 
begrijpen zijn. Maar soms zul je het moeilijk 
vinden om het in de praktijk te brengen. De 
inspanningen van je geest vereisen 
inspanning, verzaking of opoffering van de 
kant van je lichaam, en als je geen onderwijs 
of spirituele discipline hebt, zul je eronder 
lijden. 
25 Sinds het begin der tijden is er een strijd 
geweest tussen de geest en het 'vlees' [de ziel] 
in een poging te begrijpen wat juist, 
toegestaan en goed is, om een leven te leiden 
dat in overeenstemming is met de door God 
gegeven wet. 
26 In deze zware strijd lijkt het je alsof een 
vreemde en kwaadaardige macht je 
voortdurend de rug toekeert naar de strijd, en 
je uitnodigt om gebruik te maken van je 
vrijheid van wilskracht en verder te gaan op 
het pad van het materialisme. 
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27 Ik zeg u dat er geen grotere verleiding is 
dan de zwakheid van uw lichaam: gevoelig 
voor alles wat er omheen ligt; zwak genoeg 
om te wijken; gemakkelijk neer te leggen en te 
bedriegen. Maar wie geleerd heeft de 
drijfveren, passies en zwakheden van het 
lichaam onder de knie te krijgen, heeft de 
verleiding die het in zich draagt, overwonnen. 
(271, 49 - 50) 
28 De aarde is een slagveld, daar valt veel te 
leren. Als dat niet zo was, zou een paar jaar 
leven op deze planeet genoeg zijn voor jou, en 
zou je niet steeds opnieuw geboren worden. 
Er is geen donkerder en donkerder 
begraafplaats voor de geest dan zijn eigen 
lichaam, als er vuil en materialisme aan 
vastzit. 
29 Mijn Woord tilt je uit deze graftombe op en 
geeft je daarna vleugels om op te stijgen naar 
de gebieden van vrede en geestelijk licht. 
(213, 24 - 25) 
  
De betekenis / taak van ziel, geest en 
geweten in de mens  
30 Het lichaam zou zonder geest kunnen 
bestaan, alleen door middel van het bezielde 
fysieke leven; maar dan zou het geen mens 
zijn. Het zou de ziel bezitten en zonder geest 
zijn, maar het zou dan niet in staat zijn zichzelf 
te leiden, noch zou het het hoogste wezen 
zijn, dat de wet door het geweten herkent, het 
goede van het kwade onderscheidt en elke 
goddelijke openbaring ontvangt. (59, 56) 
31 Het geweten zal de geest verlichten en de 
geest zal het lichaam (over de ziel) leiden. (71, 
9) 
32 Terwijl in de wereld sommigen achter de 
valse grootheid aan gaan, zeggen anderen dat 
de mens een onbeduidend schepsel is voor 
God, en er zijn zelfs mensen die zichzelf 
vergelijken met de worm van de aarde. zeker, 
je materiële lichaam mag dan wel klein lijken 
in het midden van mijn schepping, maar het is 
niet voor mij vanwege de wijsheid en de 
vaardigheid waarmee ik het heb geschapen 
33 Maar hoe kun je de grootheid van je wezen 
beoordelen aan de hand van de maten van je 
lichaam? Voel je er niet de aanwezigheid van 
de Geest in? Hij is groter dan jouw lichaam, 
zijn bestaan is eeuwig, zijn weg is oneindig, je 
bent niet in staat om het einde van zijn 
ontwikkeling te herkennen, net zo min als je 

zijn oorsprong kunt herkennen. Ik wil je niet 
klein zien, ik heb je gemaakt om grootsheid te 
bereiken. Weet je wanneer ik de mens als 
klein beschouw? Als hij ontaard is in de zonde, 
want dan heeft hij zijn adel en zijn 
waardigheid verloren. 
34 voor een lange tijd hebben jullie je al niet 
meer aan Mij gehouden, jullie weten niet 
meer wat jullie werkelijk zijn, omdat jullie vele 
kwaliteiten, vermogens en gaven die jullie 
Schepper in jullie heeft geplaatst, hebben 
laten sluimeren in jullie wezen. Je slaapt in 
relatie tot geest en geweten, en precies in hun 
spirituele kwaliteiten ligt de ware grootsheid 
van de mens. Je leeft als de wezens die van 
deze wereld zijn omdat ze er in opstaan en 
sterven. (85, 56 - 57) 
35 met mijn woord van liefde bewijs Ik jullie 
de waarde die jullie geest voor Mij heeft. er is 
niets in de materiële schepping groter dan uw 
geest; noch het koninklijke hemellichaam met 
zijn licht, noch de aarde met al zijn wonderen, 
noch iets anders geschapen is groter dan de 
Geest die ik u heb gegeven, want hij is een 
goddelijk deeltje, is een vlam die uit de 
Goddelijke Geest is voortgekomen. 
36 Behalve God hebben alleen geesten 
geestelijke intelligentie, bewustzijn, wil en 
vrijheid van wil. 
37 Boven de instincten en neigingen van het 
'vlees' [de ziel] stijgt een licht op dat uw geest 
is, en boven dit licht een gids, een leerboek, 
en een rechter, die het geweten is. (86, 68) 
38 De mensheid zegt in haar materialisme: 
"Bestaat het koninkrijk der geesten 
überhaupt? Maar ik antwoord u: O 
ongelovigen, u bent de Thomas van het 
"Derde Tijdperk". Gevoelens van mededogen 
en barmhartigheid, tederheid, goedheid en 
vrijgevigheid zijn geen kwaliteiten van het 
lichaam, net zo min als de gaven van genade 
die je in je draagt. Al die gevoelens die in je 
hart en je geest zijn ingeprent, al die 
vermogens behoren tot de geest, en je moet 
het niet ontkennen. Het "vlees" is slechts een 
beperkt werktuig, maar de geest is dat niet: 
het is groot omdat het een atoom van God is. 
39 Zoek de zetel van je geest in de kern van je 
wezen en de grote wijsheid in de heerlijkheid 
van de liefde. (147, 21 - 22) 
40 Voorwaar, Ik zeg u, vanaf de vroegste 
dagen van de mensheid bezat de mens de 
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intuïtieve kennis om een geestelijk wezen in 
zich te dragen - een entiteit die, hoewel 
onzichtbaar, in de verschillende werken van 
zijn leven werd geopenbaard. 
41 Uw Heer heeft u van tijd tot tijd het 
bestaan van de Geest, zijn natuur en zijn 
verborgen wezen geopenbaard. Want hoewel 
je het in je draagt, is de sluier waarin je 
materialisatie je bedekt zo dik dat je niet in 
staat bent te herkennen wat het edelste en 
zuiverste in je wezen is. 
42 Veel waarheden hebben de mens durven 
ontkennen. Toch was het geloof in het 
bestaan van zijn geest niet een van de dingen 
waar hij het meest tegen vocht, omdat de 
mens voelde en uiteindelijk begreep, dat het 
verloochenen van zijn geest hetzelfde zou zijn 
als het verloochenen van zichzelf. 
43 Toen het menselijk lichaam degenereerde 
vanwege zijn hartstochten, zijn ondeugden en 
zijn zintuiglijke genoegens, werd het een 
ketting, een donkere blinddoek, een 
gevangenis en een obstakel voor de 
ontwikkeling van de geest. Toch heeft het de 
mens in zijn uren van beproeving nooit 
ontbroken aan een vonkje innerlijk licht dat 
hem te hulp zou schieten. 
44 voorwaar, Ik zeg u, de hoogste en zuiverste 
uitdrukking van de Geest is het geweten, dat 
innerlijke Licht dat de mens de eerste, de 
hoogste, de grootste en edelste van alle 
schepselen die hem omringen maakt. (170, 56 
- 60) 
45 Ik zeg tegen alle mensen dat de hoogste en 
mooiste titel die de mens bezit die is van een 
"kind van God", hoewel het nodig is om het te 
verdienen. 
46 Het doel van de wet en de leer is om u de 
kennis van mijn waarheid te openbaren, zodat 
u waardige kinderen van die Goddelijke Vader, 
die de hoogste volmaaktheid is, kunt worden. 
(267, 53) 
47 U weet dat u bent geschapen "naar mijn 
beeld en gelijkenis"; maar als u het zegt, denkt 
u aan uw menselijke vorm. Ik zeg jullie, niet 
mijn beeld is er, maar in jullie geest, die - om 
zoals Ik te worden - zich moet vervolmaken 
door de deugden uit te oefenen. 
48 Ik ben de weg, de waarheid en het leven, ik 
ben de gerechtigheid en het goede, en dit 
alles komt voort uit de Goddelijke Liefde. 

Begrijp je nu hoe je zou moeten zijn om "naar 
mijn beeld en gelijkenis" te zijn? (31,51 - 52) 
49 je hebt een weerspiegeling van het 
Goddelijke in je, ik ben waarlijk in je de 
intelligentie, de wil, de vermogens, de 
zintuigen en de deugden die je bezit getuigen 
van de hogere natuur van het zijn waartoe je 
behoort en zijn een levend getuigenis van de 
Vader uit wie je voortkomt 
50 Op sommige momenten bevuilen en 
ontheiligen jullie, door ongehoorzaamheid en 
zonde, het beeld dat jullie van Mij in jullie 
wezen hebben. Dan ben je niet zoals Ik, want 
het is niet genoeg om een menselijk lichaam 
en een geest te hebben om een beeld van de 
Schepper te zijn. De ware gelijkenis met Mij 
bestaat in jullie licht en in jullie liefde voor al 
jullie buren. (225, 23 - 24) 
51 Ik heb jullie "naar mijn beeld en gelijkenis" 
geschapen, en aangezien ik tegelijk Drie en 
Eén ben, bestaat deze Drie-eenheid ook in 
jullie. 
52 Uw materiële lichaam staat voor de 
schepping door zijn perfecte vormgeving en 
harmonie. Uw vleesgeworden geest is een 
weerspiegeling van het "Woord" dat de mens 
is geworden om een spoor van liefde in de 
menselijke wereld achter te laten; en uw 
geweten is een stralende vonk van het 
Goddelijk Licht van de Heilige Geest. (220, 11 - 
12) 
53 Welke verdienste zou uw geest hebben als 
hij zonder wil en zonder eigen neigingen in 
een lichaam zou werken? De strijd van de 
geest met zijn lichaamsschelp [ziel] is die van 
de macht tegen de macht. Daar vindt hij de 
toetssteen waarmee hij zijn superioriteit en 
zijn spirituele grootsheid moet bewijzen. Het 
is de test waarbij de geest vaak even bezwijkt 
voor de verleidingen waaraan de wereld hem 
door het "vlees" brengt. Zo groot is het 
geweld dat deze (verleidingen) uitoefenen op 
de Geest dat je eindelijk de indruk hebt dat 
een bovennatuurlijke en kwaadaardige kracht 
je heeft meegesleept om je te ruïneren en te 
vernietigen in de hartstochten. 
54 Hoe groot is de verantwoordelijkheid van 
de Geest voor God! Het vlees heeft deze 
verantwoordelijkheid niet overgenomen. Zie 
hoe het voor altijd in de aarde rust als de dood 
komt. Wanneer zul je verdienste verdienen, 
zodat je geest waardig wordt om huizen te 
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bewonen die volmaakter zijn dan deze waarin 
je leeft? 
55 De wereld biedt u kronen aan die alleen 
getuigenis afleggen van ijdelheid, trots en 
valse grootsheid. Voor de geest die weet hoe 
hij over deze ijdelheden heen moet komen, is 
in het hiernamaals een andere kroon 
gereserveerd, die van mijn wijsheid. (53, 9 - 
11) 
56 Laat het leven meer in de geest dan in het 
lichaam geopenbaard worden. Hoevelen 
hebben in deze wereld geleefd; maar hoe 
weinigen hebben geestelijk geleefd, als 
uitdrukking van de genade die in ieder mens 
bestaat, in die Goddelijke Vonk die de 
Schepper in de mens heeft geplaatst. 
57 Als de mensen in staat waren om 
helderziendheid in hun gedachten te houden, 
dan konden ze hun verleden, hun heden en 
hun toekomst doorzien. 
58 De geest is als mijn boek van goddelijke 
wijsheid. Hoeveel zit er in?! Steeds weer heeft 
hij iets aan je te onthullen - soms zijn 
openbaringen zo diep dat ze voor jou 
onbegrijpelijk zijn. 
59 Die lichtvonk die in ieder mens aanwezig is, 
is de band die de mens aan het geestelijke 
bindt, is wat hem in contact brengt met het 
hiernamaals en met zijn Vader. (201, 37 - 40) 
60 Ah, als je materiële natuur maar kon 
ontvangen wat je geest ontvangt door zijn 
zienergave! Want je geest houdt nooit op met 
zien, ook al neemt het lichaam op grond van 
zijn materiële aard niets ervan waar. Wanneer 
zul je in staat zijn om je geest te begrijpen? 
(266, 11) 
61 Zolang jullie, die het leven niet liefhebben 
omdat jullie het wreed noemen, de betekenis 
van het geweten van de mens niet erkennen 
en je er niet door laten leiden, zullen jullie 
niets van werkelijke waarde vinden. 
62 Het geweten is wat de geest verheft tot 
een hoger leven boven de materie [de ziel] en 
haar passies. Spiritualisatie zal je de grote 
liefde van God laten voelen, als je erin slaagt 
om het te realiseren. Dan begrijp je de zin van 
het leven, zie je de schoonheid ervan en 
ontdek je de wijsheid ervan. Dan weet je 
waarom ik het "leven" heb genoemd. 
63 Wie durft het aan om deze leer te 
verwerpen, door te zeggen dat het niet waar 

is, nadat hij het heeft leren kennen en 
begrijpen? 
64 Als je begrijpt dat je ware waarde in je 
geweten gegrond is, zul je in harmonie leven 
met alles wat door je Vader is geschapen. 
65 Dan zal het geweten het arme 
mensenleven mooi maken; maar daarvoor 
moet de mens zich afkeren van alle 
hartstochten die hem van God scheiden, om 
de weg van de gerechtigheid en de wijsheid te 
volgen. Dan begint voor jou het ware leven, 
het leven waar je vandaag de dag onverschillig 
naar kijkt omdat je niet weet wat je veracht en 
geen idee hebt van de perfectie ervan. (11, 44 
- 48) 
 
De tempel van God in de mens 
66 de opvatting die de mensheid van Mij heeft 
is kinderachtig, omdat zij de openbaringen die 
Ik hun onophoudelijk heb gegeven niet 
hebben begrepen. voor degene die zich weet 
voor te bereiden, ben ik zichtbaar en 
aanraakbaar en overal aanwezig; maar voor 
degene die geen gevoel heeft omdat het 
materialisme hem heeft verhard, is het bijna 
onmogelijk te begrijpen dat ik besta en hij 
voelt dat ik onmetelijk ver weg ben, dat het 
onmogelijk is dat ik op enigerlei wijze gevoeld 
of gezien kan worden. 
67 De mens moet weten dat hij Mij in zichzelf 
draagt, dat hij in zijn geest en in het licht van 
zijn geweten de zuivere aanwezigheid van het 
Goddelijke heeft. (83, 50 - 51) 
68 Het lijden dat het volk van deze tijd 
onderdrukt, leidt hen stap voor stap, zonder 
dat zij het beseffen, naar de poorten van het 
innerlijke heiligdom, waar zij, zonder dat zij 
het kunnen, zullen vragen: "Heer, waar bent 
U? En vanuit de tempel zal de genadige stem 
van de Meester worden gehoord, die hen 
zegt: "Ik ben hier waar ik altijd heb gewoond - 
in uw geweten". (104, 50) 
69 U bent in Mij geboren. Het geestelijke en 
het materiële leven dat je van de Vader hebt 
ontvangen. En figuurlijk kan ik je vertellen dat 
op hetzelfde moment dat je in Mij geboren 
bent, Ik in jou geboren ben. 
70 Ik ben geboren in uw geweten, groei in uw 
ontwikkeling en openbaart mijzelf volledig in 
uw werken van liefde, zodat u vol vreugde 
kunt zeggen: "De Heer is met mij"; ik ben met 
u in uw werken van liefde (138, 68 - 69) 
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71 Vandaag de dag zijn jullie nog 
kinderleerlingen en kunnen jullie Mijn leer 
niet altijd goed begrijpen; maar spreek 
vooralsnog met je hart, met je gedachten tot 
God en Hij zal je vanuit het diepst van je 
wezen antwoorden. Zijn boodschap, die in je 
geweten zal spreken, zal een heldere, wijze, 
liefdevolle stem zijn, die je beetje bij beetje 
zult ontdekken en waaraan je later zult 
wennen. (205, 47) 
72 Ik zal in dit derde tijdperk de Kerk van de 
Heilige Geest in het hart van Mijn discipelen 
oprichten. Daar zal de Schepper God wonen, 
de sterke God, de God die in de Tweede Tijd 
mens is geworden, de God van de oneindige 
wijsheid. Hij leeft in u, maar als u Hem wilt 
voelen en de klank van Zijn Woord wilt horen, 
moet u zich naar binnen toe voorbereiden. 
73 Wie goed doet, voelt mijn aanwezigheid 
naar binnen, zoals hij die nederig is of in elke 
buurman een broeder ziet. 
74 In je geest bestaat de tempel van de Heilige 
Geest. Dit gebied is onverwoestbaar, er zijn 
geen stormen of orkanen die het kunnen 
afbreken. Het is onzichtbaar en onaantastbaar 
voor de menselijke blik, de pijlers ervan 
zouden het verlangen moeten zijn om te 
groeien in het goede. Zijn koepel is de genade 
die de Vader zijn kinderen schenkt, de poort is 
de liefde van de Goddelijke Moeder; want 
iedereen die aan mijn deur klopt zal het hart 
van de Hemelse Moeder raken. 
75 Discipelen, hier is de waarheid die in de 
kerk van de Heilige Geest leeft, zodat u niet 
tot degenen behoort die door valse 
interpretaties op een dwaalspoor worden 
gebracht. De stenen kerken waren slechts een 
symbool, en van hen zal geen steen op een 
andere blijven staan. 
76 Ik wil dat de vlam van het geloof altijd op je 
innerlijke altaar brandt, en dat je begrijpt dat 
je met je werken de fundamenten legt waarop 
op een dag het grote heiligdom zal rusten. Ik 
test en beïnvloed alle mensen met hun 
verschillende ideeën, want ik laat ze allemaal 
deelnemen aan de bouw van mijn tempel. 
(148,44-48) 
  

Hoofdstuk 33 - Man en vrouw, ouders 
en kinderen, huwelijk en gezin  
 

De relatie tussen man en vrouw  
1 Zelfs voordat je naar de aarde zou komen, 
kende ik al je levenspad en je neigingen; en 
om je te helpen op je levensweg, plaatste ik 
op je pad een hart dat het pad door zijn liefde 
voor jou zou verlichten. Dit hart was zowel dat 
van een man als dat van een vrouw. Hiermee 
wilde ik u helpen, zodat u een staf van geloof, 
morele kracht en barmhartigheid zou worden 
voor degenen die het nodig hebben. (256, 55) 
2 in het geluk een vader te zijn wilde ik je 
laten delen, en daarom heb ik je ouders van 
mensen gemaakt, zodat je vorm moet geven 
aan zulke wezens die net als jij zijn en in wie 
de geesten zouden incarneren, die ik je 
stuurde. Omdat er moederliefde is in het 
Goddelijke en Eeuwige, wilde ik dat er een 
wezen in het menselijk leven zou zijn dat het 
belichaamt, en dat wezen is vrouw. 
3 In het begin werd de mens in tweeën 
gedeeld, en zo werden de twee geslachten 
geschapen, het ene - de man, het andere - de 
vrouw; in hem kracht, intelligentie, 
waardigheid; in haar tederheid, genade, 
schoonheid De ene - het zaad, de andere - de 
vruchtbare aarde. Zie hier twee wezens die 
zich alleen compleet, perfect en gelukkig 
kunnen voelen als ze verenigd zijn. In hun 
harmonie zullen zij één enkel "vlees", één 
enkele wil en één enkel ideaal vormen. 
4 Als deze verbintenis is geïnspireerd door de 
Geest en door de liefde, wordt het huwelijk 
genoemd. (38, 29 - 31) 
5 Voorwaar, ik zeg het je: Ik zie dat in deze tijd 
man en vrouw van hun wegen zijn 
afgedwaald. 
6 Ik ontdek mannen die hun plichten niet 
vervullen; vrouwen die het moederschap 
ontlopen, en anderen die doordringen in de 
rijken die voor mannen bestemd zijn, hoewel 
u in de oudheid is verteld dat de man het 
hoofd van de vrouw is. 
7 de vrouw moet zich hierdoor niet 
gedegradeerd voelen; want nu zeg ik u dat de 
vrouw het hart van de man is 
8 dat wil zeggen, dit is de reden waarom ik het 
huwelijk heb ingesteld en geheiligd. Want in 
de vereniging van deze twee wezens, die 
geestelijk gelijk zijn maar fysiek verschillend, 
bestaat de perfecte staat. (66, 68 - 69) 



173 
 

9 Hoe weinigen zijn er die in het paradijs van 
vrede, licht en harmonie willen leven en met 
liefde de goddelijke wetten willen vervullen! 
10 Heel lang is de weg die de mensen zijn 
gegaan, maar toch geven ze er de voorkeur 
aan de verboden vruchten te eten, die alleen 
maar lijden en teleurstelling in hun leven 
opstapelen. Verboden vruchten zijn de 
vruchten die goed zijn omdat God ze heeft 
geschapen, maar die schadelijk kunnen 
worden voor de mens als hij zich niet goed 
heeft voorbereid of ze te veel gebruikt. 
11 De man en de vrouw nemen de vrucht van 
het leven zonder voorbereiding en beseffen 
hun verantwoordelijkheid tegenover de 
Schepper niet als zij nieuwe wezens baren om 
mens te worden op aarde. (34, 12 - 14) 
12 Sommigen vragen Mij: "Heer, is de 
menselijke liefde voor U onaanvaardbaar en 
afschuwelijk en keurt U alleen de geestelijke 
liefde goed? 
13 Nee, mensen. hoewel de geest recht heeft 
op de hoogste en zuiverste gevoelens van 
liefde, stop ik ook een hart in het menselijk 
lichaam zodat het kan liefhebben en ik gaf het 
gevoelens zodat het via hen alles wat hem 
omringt kan liefhebben. 
14 De liefde, waarvan de wortels alleen in het 
fysieke liggen, is eigen aan irrationele wezens, 
omdat het hen ontbreekt aan een geweten 
dat hun weg verlicht. Ik zeg u ook dat goede 
associaties altijd goede vruchten 
voortbrengen en dat daarin wezens van licht 
zullen incarneren (127,7 - 8, 10) 
15 Ik vraag u niet om bovenmenselijke offers. 
Ik heb niet geëist dat de man ophoudt een 
man te zijn om Mij te volgen, noch heb Ik 
geëist dat de vrouw ophoudt een man te zijn 
om een spirituele taak te vervullen. Ik heb de 
man niet van zijn metgezel gescheiden, noch 
heb Ik haar van haar man verwijderd zodat ze 
Mij kon dienen; noch heb Ik de ouders gezegd 
hun kinderen te verlaten of hun werk op te 
geven om Mij te volgen. 
16 Ik heb hen beiden duidelijk gemaakt, toen 
ik hen tot "werkers in deze wijngaard" 
maakte, dat zij, om mijn dienaren te zijn, niet 
ophouden menselijk te zijn, en dat zij daarom 
moeten begrijpen om aan God te geven wat 
God is en aan de wereld wat haar toekomt. 
(133, 55 - 56) 
 

De aard en de taak van de man  
17 Aan jullie mannen heb ik een erfenis 
toegekend, een goede, een vrouw die jullie 
toevertrouwd is om van haar te houden en 
voor haar te zorgen. en toch is je metgezel 
naar Mij toe gekomen en heeft hij voor Mij 
geweend en gehuild vanwege jouw gebrek 
aan begrip... 
18 Ik heb je gezegd dat je sterk bent, dat je 
gemaakt bent 'naar mijn beeld en gelijkenis'. 
Maar ik heb je niet bevolen om de vrouw te 
vernederen en haar tot je slaaf te maken. 
19 Ik heb jullie sterk gemaakt om Mij in jullie 
huis te vertegenwoordigen: sterk in 
deugdzaamheid, in begiftiging, en Ik heb jullie 
vrouw gegeven als een aanvulling in jullie 
leven op aarde als metgezel, zodat jullie in 
wederzijdse liefde de kracht vinden om 
beproevingen en veranderende 
lotsbestemmingen tegemoet te treden. (6, 61) 
20 Vergeet niet, mannen, dat jullie het vaak 
waren die deugdzame vrouwen in hun netten 
neerhaalden, op zoek naar de gevoelige en 
zwakke kanten. Maar de spiegels die helder 
waren en die vandaag de dag bewolkt zijn, zul 
je ze weer de zuiverheid en schoonheid van 
hun geest laten weerspiegelen. 
21 Waarom veracht je vandaag de dag 
diezelfde mensen die je in het verleden een 
verspild leven hebt gemaakt? Waarom klaag je 
over de ontaarding van vrouwen? Begrijp dat 
als je haar had geleid op de weg van mijn wet, 
die de wet van het hart en de geest is, van 
respect en liefdadigheid, haar liefhebben met 
de liefde die opstijgt en niet met de passie die 
vernedert, je geen reden zou hebben om te 
huilen en te klagen en dat ze niet zou zijn 
gevallen. 
22 De man zoekt en verwacht deugden en 
schoonheid van de vrouw. Maar waarom eist 
u wat u niet verdient? 
23 Ik zie dat je nog steeds grote verdiensten 
hebt, hoewel je er weinig hebt. Herbouw met 
je werken, woorden en gedachten wat je hebt 
vernietigd, en geef eer, moraal en deugd de 
waarde die ze hebben. 
24 Als jullie je op deze manier inspannen, 
mannen, zullen jullie Jezus helpen in zijn 
verlossingswerk, en jullie hart zal vervuld zijn 
van vreugde als jullie de huizen zien die 
geëerd worden door goede vrouwen en 
eerbare moeders. Je vreugde zal groot zijn als 
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je ziet dat de deugd terugkeert naar degenen 
die het verloren hadden. 
25 Verlossing is voor iedereen. Waarom zou 
zelfs de grootste zondaar niet verlost worden? 
Daarom zeg Ik jullie mannen: werk samen met 
Mij om degenen die jullie in de ondergang 
hebben gestort te redden door hen nieuwe 
hoop te geven met het licht van Mijn Leer. 
Laat mijn liefdevolle gedachten hun gedachten 
en harten bereiken. Breng mijn berichten ook 
naar de gevangenissen en ziekenhuizen, zelfs 
naar de plaatsen van de smurrie. Want daar 
zullen ze huilen van wroeging en pijn omdat ze 
niet sterk genoeg waren toen de wereld met 
zijn verleidingen hen tot de ondergang bracht. 
26 Elke vrouw was ooit een kind, elke vrouw 
was ooit een maagd, daarom kon je haar hart 
met gevoeligheid bereiken. 
27 Ik zal gebruik maken van die mannen die 
deze deugden niet hebben bezoedeld, en ik 
zal hen deze taak geven. Vergeet niet dat ik je 
heb gezegd: "Door je werk zul je bekend 
worden." Laat de Geest spreken door de 
aardse manifestatie. 
28 maar tegen hen die niet bereid waren om 
de charmes te respecteren die ik in dat wezen 
had geplaatst, zeg ik: waarom zeggen dat je 
liefhebt als het geen liefde is die je voelt? 
waarom geef je aanleiding om anderen te 
laten vallen, en niets weerhoudt je ervan? 
Denk eens na: wat zou je hart voelen als wat 
je met die ontbladerde bloemen doet, met je 
moeder, je zus of je geliefde en dus 
gerespecteerde vrouw gedaan zou worden? 
Heb je ooit gedacht aan de wonden die je hebt 
toegebracht aan de ouders van degenen die 
ze met zoveel liefde hebben opgevoed? 
29 Vraag je hart in een echte test in het licht 
van het geweten, of je kunt oogsten wat je 
niet hebt gezaaid. 
30 Wat bereidt u voor op uw toekomstige 
leven, als u uw buurman blijft kwetsen? 
Hoeveel slachtoffers zullen er zijn? Wat zal je 
einde zijn? Ik zeg je, je hebt veel slachtoffers 
gemaakt in de wervelwind van je passies; 
sommige behoren tot je heden en andere tot 
je verleden... 
31 Ik wil dat het hart en de mond, die een 
bolwerk van ontrouw en van leugen waren, 
een bolwerk van waarheid en van kuise liefde 
worden. 

32 Verlicht de weg van uw naaste door het 
woord en door uw voorbeeld, zodat u de 
redders van de gevallen vrouwen kunt zijn. 
Oh, als ieder van jullie maar ten minste één 
van hen zou verlossen! 
33 Doe geen kwade uitspraken over die 
vrouw, want het kwetsende woord dat men 
pijn doet, zal iedereen die het hoort pijn doen, 
want vanaf dat moment zullen ook zij 
kwaadaardige rechters worden. 
34 Respecteer de wegen en geheimen van 
anderen, want het is niet aan u om ze te 
beoordelen. Ik geef de voorkeur aan mensen 
die in zonde zijn gevallen en die ik weer zal 
opvoeden, boven huichelaars die reinheid en 
toch zonde vertonen; ik ben geen huichelaar, 
maar een mens die in zonde is gevallen en die 
ik zal opvoeden. Ik geef de voorkeur aan een 
grote zondaar, maar die oprecht is, boven de 
schijn van valse deugden. Als je jezelf wilt 
versieren, laat het dan de feestelijke 
kledingstukken van de oprechtheid zijn. 
35 Als je een deugdzame vrouw met hoge 
gevoelens vindt en je voelt je onwaardig om 
naar haar toe te komen, ook al hou je van 
haar, en als je haar dan vernedert en veracht, 
en nadat je hebt geleden en je wangedrag 
hebt gezien, je je tot haar wendt voor troost, 
dan klop je tevergeefs op haar deur. 
36 Als alle vrouwen die een rol hebben 
gespeeld in het leven van iedere man het 
woord en het gevoel van liefde, respect en 
begrip van hem hadden gekregen, zou uw 
wereld niet op het hoogtepunt van de zonde 
zijn waarin ze is (235,18 - 32) 
 
De vrouw, de vrouw en de moeder  
37 Vrouwen, jullie zijn het die door jullie 
gebed de kleine vrede op aarde bewaren - zij 
die er als trouwe bewakers van het huis voor 
zorgen dat het niet aan de warmte van de 
liefde ontbreekt. Op deze manier verenigt u 
zich met Maria, uw Moeder, om de menselijke 
trots te breken. (130, 53) 
38 vrouwen, jullie die de weg van deze wereld 
bevochtigen met jullie tranen en jullie weg 
door dit leven met bloed markeren Rust met 
Mij, zodat jullie nieuwe kracht krijgen en het 
bolwerk van de Liefde blijven, het vuur van 
het huis, het sterke fundament van het huis 
dat Ik jullie op aarde heb toevertrouwd. Zodat 
je ook de leeuwerik kunt blijven wiens 
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vleugels de man en de kinderen bedekken. Ik 
zegen je. 
39 Ik til de man en de vrouw op aan de 
rechterhand van de man. Ik heilig het huwelijk 
en zegen de familie. 
40 in deze tijd kom ik met het zwaard van de 
liefde om alle dingen recht te zetten, omdat ze 
eerder door de mens zijn ontroerd. (217, 29 - 
31) 
41 Voorwaar, Ik zeg u, de menselijke 
vernieuwing moet beginnen met de vrouw, 
zodat haar vruchten, die de mannen van 
morgen zullen zijn, vrij zullen zijn van de 
smetten die u hebben doen ontaarden. 
42 Daarna is het aan de man om zijn deel te 
doen aan dit herstelwerk; want iedereen die 
een vrouw heeft gecorrumpeerd, zal haar 
weer op moeten zetten. 
43 Vandaag heb Ik jullie geinspireerd om de 
vrouw te redden die op haar weg struikelde; 
en dan, als jullie Mij degene tonen die jullie 
gered hebben, zal Ik haar een bloem geven, 
een zegen en een zeer grote vrede, zodat ze 
niet weer zal vallen. 
44 Als je deze taak op deze manier uitvoert, 
zullen de wezens die door de wereld gewond 
zijn geraakt, de liefde van Jezus in hun hart 
voelen. 
45 Ik zal het horen als ze in hun gebeden 
zeggen: "Mijn Vader, kijk niet naar mijn zonde, 
maar naar mijn pijn. beoordeel niet mijn 
ondankbaarheid, kijk alleen naar mijn lijden". 
op dat moment zal mijn troost op dat 
gekwelde hart neerdalen en het zal gezuiverd 
worden met tranen... Wist je maar dat het 
gebed van de zondaar sterker is dan dat van 
de trotse man die zichzelf rechtvaardig en 
zuiver vindt. (235, 16 - 17, 43 - 45) 
46 Van de liefde waarmee ik je leven heb 
gegeven laten mannen slechts weinig 
bewijzen of kenmerken zien. van alle 
menselijke emoties, degene die het meest lijkt 
op de Goddelijke Liefde is de moederlijke 
liefde, want daarin zit onbaatzuchtigheid, 
zelfverloochening en het verlangen om het 
kind gelukkig te maken, ook al kost het offers. 
(242, 39) 
47 Tegen jullie onvruchtbare vrouwen zegt de 
Meester: Jullie hebben verlangd en gevraagd 
dat jullie lichaam een bron van leven zou 
worden, en hebben gehoopt dat op een avond 
of ochtend het kloppen van een teder hart in 

jullie zou worden gehoord. Maar de dagen en 
nachten zijn voorbijgegaan en alleen nog maar 
snikken zijn aan je borst ontsnapt, omdat er 
geen enkel kind aan je deur heeft geklopt. 
48 hoeveel van jullie die Mij horen en die door 
de wetenschap van alle hoop zijn beroofd, 
zullen vruchtbaar moeten worden om in Mijn 
kracht te geloven en velen zullen Mij kennen 
door dit wonder. Kijk en wees geduldig. 
Vergeet mijn woorden niet! (38, 42 - 43) 
 
Het onderwijs aan kinderen en jongeren  
49 familievaders, vermijdt fouten en slechte 
voorbeelden Ik eis geen perfectie van je, 
alleen liefde en zorg voor je kinderen. Bereid 
je geestelijk en lichamelijk voor, want in het 
hiernamaals wachten grote legioenen van 
geestwezens op het moment dat ze mens 
worden onder jullie. 
50 Ik wil een nieuwe mensheid, die niet alleen 
in aantal toeneemt, maar ook in 
deugdzaamheid, zodat de mensen de 
beloofde stad in de buurt kunnen zien en hun 
kinderen in het nieuwe Jeruzalem kunnen 
wonen. 
51 Ik wil dat de aarde gevuld wordt met 
mensen van goede wil, die de vruchten van de 
liefde zijn. 
52 Vernietig de Sodom en Gomorrha van die 
dagen, en laat je hart niet wennen aan hun 
zonden, en maak het niet gelijk aan hun 
inwoners. (38, 44 -47) 
53 Wijs uw kinderen ijverig de weg, leer hen 
de wetten van de geest en de materie te 
vervullen; en als zij die overtreden, berisp hen 
dan, omdat u als ouders Mij op aarde 
vertegenwoordigt. Denk dan aan Jezus die, vol 
van heilige toorn, de kooplieden van 
Jeruzalem een lesje leerde voor alle tijden, 
waarbij hij de zaak van God, de 
onveranderlijke wetten, verdedigde. (41, 57) 
54 Jullie zijn vandaag de dag geen kleine 
kinderen meer en jullie kunnen de betekenis 
van mijn leer begrijpen. Je weet ook dat je 
geest niet tegelijk met het lichaam dat je bezit 
is geboren en dat de oorsprong van het ene 
niet de oorsprong van het andere is. Die kleine 
kinderen die je in je armen houdt, dragen 
onschuld in hun hart, maar in hun geest 
dragen ze een verleden dat soms langer en 
sinisterder is dan dat van hun eigen ouders. 
Hoe groot is de verantwoordelijkheid van 
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degenen die deze harten moeten voeden, 
zodat hun geesten zich verder kunnen 
ontwikkelen. 
55 Kijk daarom niet met minder liefde naar uw 
kinderen. Vergeet niet dat je niet weet wie ze 
zijn of wat ze hebben gedaan. Vergroot liever 
je genegenheid en liefde voor hen en bedank 
je Vader dat hij zijn barmhartigheid in jou 
heeft gelegd om je tot gidsen en adviseurs van 
je geestelijke broeders en zusters te maken 
voor wie je tijdelijke ouders in lichaam en 
bloed bent. (56, 31 - 32) 
56 Ik zeg tegen de vaders van de gezinnen dat 
ze zich, net zoals ze zich zorgen maken over de 
materiële toekomst van hun kinderen, ook 
zorgen moeten maken over hun geestelijke 
toekomst, vanwege de zending die ze in dit 
opzicht naar de wereld hebben gebracht. (81, 
64) 
57 Weet dat de Geest, wanneer hij incarneert, 
al zijn vermogens met zich meebrengt, dat zijn 
lot al is opgeschreven en dat hij daarom niets 
in de wereld te ontvangen heeft. Hij brengt 
een boodschap of een verzoeningsopdracht 
mee. Soms oogst hij een (goed) zaadje, en 
andere keren betaalt hij een schuld. Maar 
altijd krijgt hij in dit leven een les in liefde van 
zijn Vader. 
58 Jullie, die jullie kinderen door dit leven 
leiden, zorgen ervoor dat wanneer de tijd van 
kinderachtige onschuld voorbij is, zij de weg 
van mijn wet zullen gaan. Wek hun gevoelens, 
openbaart hen hun vermogens en inspireert 
hen altijd om goed te doen, en waarlijk, Ik zeg 
jullie, wie jullie op deze manier tot Mij 
brengen, hij zal overspoeld worden door het 
Licht dat uitstraalt van dat Goddelijke Vuur, 
dat Mijn Liefde is. (99, 64 - 65) 
59 Geestelijk ben je al een heel eind gekomen, 
en nu sta je versteld van de intuïtie en de 
ontvouwing die de nieuwe generaties uit hun 
meest tedere jeugd onthullen. Want het zijn 
geesteswezens die veel hebben meegemaakt 
en nu terugkeren om de mensheid vooruit te 
helpen - sommigen in de wegen van de geest, 
en anderen in de wegen van de wereld, 
afhankelijk van hun capaciteiten en missie. 
Maar bij allemaal zullen de mensen innerlijke 
rust vinden. Deze wezens waarover ik met u 
spreek, zullen uw kinderen zijn. (220, 14) 
60 Denkt u dat een kind, geconfronteerd met 
het slechte voorbeeld van een aardse vader 

die boosaardig of kwaadaardig is, zich vergist 
als hij zijn levenswijze niet volgt? Of denkt u 
dat het kind verplicht is de stappen van zijn 
ouders te volgen? 
61 Voorwaar, Ik zeg u, het is het geweten en 
de rede die u op het rechte pad zullen leiden. 
(271, 33 - 34) 
62 Gezegende onschuld is besmet met de 
verdorvenheid van de wereld, jonge mensen 
volgen de weg in een adembenemende loop, 
en ook maagden hebben schaamte, kuisheid 
en ingetogenheid verloren. Al deze deugden 
zijn uit hun hart verdwenen. Ze hebben de 
wereldse passies gevoed en verlangen alleen 
naar de geneugten die hen naar de ondergang 
leiden. 
63 Ik spreek tot u in alle duidelijkheid, opdat u 
een stevige stap zet in de ontwikkeling van uw 
geest. (344, 48) 
64 Ontsteek in de jeugd de liefde van de 
naaste, geef grote en nobele idealen, want het 
zullen de jongeren zijn die morgen zullen 
strijden om een bestaan te bereiken waarin 
gerechtigheid, liefde en de heilige vrijheid van 
de Geest zullen schitteren Bereid je voor, op 
de grote strijd waar de profetieën over 
spreken is nog niet gekomen. (139, 12) 
 
Een woordje voor de kinderen en de 
maagden  
65 Jullie kinderen hebben allemaal in Mij een 
Goddelijke Vader, en als Ik jullie menselijke 
ouders in het materiële leven heb gegeven, 
dan was dat om jullie lichaam leven te geven 
en jullie Hemelse Vader onder jullie te 
vertegenwoordigen. Ik heb je gezegd: "Je zult 
God meer liefhebben dan alle geschapen 
dingen," en ik heb toegevoegd "Gij zult uw 
Vader en uw moeder eren." Verwaarloos dus 
niet je plichten. Als je de liefde van je ouders 
niet dankbaar hebt erkend en je hebt het nog 
steeds in de wereld, zegen hen dan en erken 
hun verdiensten. (9, 19) 
66 Op deze dag spreek ik vooral tot de meisjes 
die morgen door hun aanwezigheid het leven 
van een nieuw huis moeten verlichten, 
wetende dat het hart van de vrouw en dat van 
de moeder lichtbronnen zijn die dat heiligdom 
verlichten, zoals de Geest de innerlijke tempel 
verlicht. 
67 bereidt u zich nu al voor, zodat uw nieuwe 
leven u niet zal verrassen; bereidt u nu al de 
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weg voor die uw kinderen zullen gaan - die 
geestwezens die wachten tot het uur om uw 
schoot te benaderen om vorm te krijgen en 
het menselijk leven om een taak te 
volbrengen. 
68 Wees mijn medewerkers in mijn 
restauratieplannen, in mijn werken van 
vernieuwing en gerechtigheid 
69 Wend je af van de vele verleidingen die in 
deze tijd op je pad komen. Bid voor de zondige 
steden waar zoveel vrouwen omkomen, waar 
zoveel heiligdommen worden ontheiligd en 
waar zoveel lampen uitgaan. 
70 Verspreid door uw voorbeeld het zaad van 
het leven, van de waarheid en van het licht, 
dat een einde maakt aan de gevolgen van het 
gebrek aan vergeestelijking in de mensheid. 
71 maagden van dit volk: ontwaak en bereid u 
voor op de strijd. Laat u niet verblinden door 
de hartstochten, laat u niet verblinden door 
het onwerkelijke. Ontwikkel je gaven van 
intuïtie, inspiratie, gevoeligheid en tederheid. 
Word sterk in de waarheid, en je zult je beste 
wapens hebben uitgerust om de strijd van dit 
leven aan te gaan. 
72 om de liefde met je bloed door te geven, 
om je kinderen te helpen met de essentie van 
het leven, die de liefde is waar ik zo veel over 
praat, moet je het eerst ervaren, laten 
doordringen en diep voelen. Dit is wat mijn 
leer in jullie harten wil doen. (307, 31 - 36) 
 
Huwelijk en familie  
73 De wet van het huwelijk kwam naar 
beneden als een licht dat sprak door de geest 
van de patriarchen, zodat zij konden weten 
dat de vereniging van man en vrouw een 
verbond is met de Schepper. De vrucht van 
deze vereniging is het kind waarin het bloed 
van zijn ouders samenvloeit als bewijs dat wat 
voor God verenigd is, niet op aarde mag 
worden opgelost. 
74 Dat geluk dat de vader en de moeder 
voelen als ze een kind hebben gebaard, is 
vergelijkbaar met het geluk dat de Schepper 
beleefde toen hij vader werd en zijn geliefde 
kinderen het leven gaf. Als ik je later via 
Mozes wetten gaf, zodat je zou begrijpen hoe 
je je metgezel te kiezen en niet de vrouw van 
je buurman te verlangen, dan was dat omdat 
de mannen waren afgedwaald in de wegen 

van overspel en passies vanwege hun vrijheid 
van wilskracht. 
75 Na deze tijd ben ik in Jezus ter wereld 
gekomen en heb Ik het huwelijk en daarmee 
de menselijke moraal en deugdzaamheid 
vergroot door Mijn genadige leer, die altijd de 
wet van de liefde is. Ik sprak in gelijkenis om 
mijn woord onvergetelijk te maken en maakte 
van het huwelijk een heilige instelling. 
76 Nu ik weer onder jullie ben, vraag ik jullie, 
mannen en vrouwen... Wat heb je met het 
huwelijk gedaan? Hoe weinig mensen kunnen 
een bevredigend antwoord geven! Mijn 
heilige instelling is ontheiligd, uit die bron van 
leven komt dood en pijn. Op het pure wit van 
dit wetsblad staan de vlekken en sporen van 
man en vrouw. Het fruit dat zoet moet zijn is 
bitter, en de beker die mensen drinken zit vol 
gal. 
77 Gij gaat van mijn wetten af, en als gij 
struikelt, vraagt gij u angstig af: Waarom is er 
zoveel pijn? Omdat de lusten van het vlees 
altijd de stem van het geweten hebben 
afgeluisterd. Nu vraag ik je: waarom heb je 
geen rust als ik je alles heb gegeven wat nodig 
is om gelukkig te zijn? 
78 Ik heb een blauwe mantel in de hemel 
uitgespreid zodat je er je "liefdesnesten" 
onder kunt bouwen, zodat je daar, ver van de 
verleidingen en verstrikkingen van de wereld, 
kunt leven met de eenvoud van de vogels; 
want in eenvoud en oprecht gebed mag je de 
vrede van mijn koninkrijk en de openbaring 
van vele mysteries voelen. 
79 iedereen die zich in het huwelijk verenigt 
voor Mijn Goddelijkheid - ook al wordt zijn 
vereniging door geen enkele geestelijke 
bevestigd - sluit een pact met Mij, een 
contract dat in het boek van God blijft staan, 
waarin alle lotsbestemmingen zijn vastgelegd 
80 Wie kan deze twee met elkaar verweven 
namen daar vandaan wissen? Wie kan in de 
wereld oplossen wat verenigd is in mijn wet? 
81 Als ik jullie zou scheiden, zou ik mijn eigen 
werk vernietigen... als jullie Mij gevraagd 
hebben om op aarde verenigd te zijn en Ik heb 
het jullie gegeven; waarom houden jullie je 
dan niet aan je geloften en verloochenen jullie 
je eed? Is dit niet een aanfluiting van mijn wet 
en mijn naam? (38, 32 - 37, 39 - 41) 
82 Ik heb gesproken tot het hart van de 
vrouw, moeder en echtgenoot, die niet in 
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staat was om reinheid in haar hart te 
bewaren, noch om de warmte van tederheid 
en begrip aan haar partner en kinderen te 
geven. 
83 Hoe zouden mannen en vrouwen hun 
spiritualiteit kunnen vergroten als zij niet 
eerder de ernstige fouten in hun menselijk 
leven hebben gecorrigeerd? 
84 Mijn werk maakt het noodzakelijk dat zijn 
discipelen er door de oprechtheid en de 
waarheidsgetrouwheid van de handelingen in 
hun leven van kunnen getuigen. 
85 Ik vraag het sommigen zoals anderen, 
Hebben jullie kinderen? Heb dan medelijden 
met hen. Als je hun geesten ook maar even 
kon zien, zou je je onwaardig voelen om je 
hun ouders te noemen. Geef ze geen slechte 
voorbeelden, pas op voor het opvoeden van 
een schreeuw in het bijzijn van kinderen. 
86 Ik weet dat er op dit moment, zoals nooit 
tevoren, problemen zijn binnen het huwelijk - 
problemen waarvoor de betrokkenen slechts 
één oplossing vinden: scheiding, 
echtscheiding. 
87 Als de mens de nodige kennis van 
geestelijke kennis had, zou hij niet zulke 
ernstige fouten maken, want hij zou in het 
gebed en de vergeestelijking de inspiratie 
vinden om de moeilijkste verwikkelingen op te 
lossen en de moeilijkste beproevingen te 
doorstaan. 
88 Mijn Licht bereikt alle harten, zelfs de 
verdrukte en depressieve, om hen nieuwe 
moed te geven om te leven. (312, 36 - 42) 
89 in het "Tweede Tijdperk" ben ik het huis 
binnengegaan van vele echtparen die 
getrouwd waren volgens de Wet van Mozes 
en weet je hoe ik veel van hen heb ontmoet? 
Worstelen, het vernietigen van de zaden van 
vrede, liefde en vertrouwen. Ik zag 
vijandschappen en onenigheid in hun harten, 
aan hun tafel en in hun kamp. 
90 Ik ben ook het huis van velen 
binnengekomen die, zonder dat hun 
huwelijksleven door de wet is bevestigd, van 
hen hielden en leefden zoals de leeuweriken 
in hun nest, en die hun kleine lieveling 
verzorgen en beschermen. 
91 Hoeveel zijn er niet die onder één en 
hetzelfde dak wonen en elkaar toch niet 
liefhebben, en omdat ze elkaar niet 
liefhebben, zijn ze ook niet verenigd, maar 

geestelijk gescheiden! Maar zij laten hun 
verdeeldheid niet kennen, uit angst voor de 
goddelijke straf of de menselijke wetten of het 
oordeel van de maatschappij, en dit is geen 
huwelijk; met deze mensen is er geen 
gemeenschap of waarheidsgetrouwheid. 
92 Toch tonen zij hun valse 
gemeenschappelijkheid, bezoeken zij gezinnen 
en kerken, gaan zij wandelen, en de wereld 
veroordeelt hen niet omdat zij hun gebrek aan 
liefde weten te verbergen. Hoeveel mensen 
daarentegen, die elkaar liefhebben, moeten 
zich verstoppen, hun ware eenheid verbergen 
en onbegrip en onrechtvaardigheid 
verdragen? 
93 De mens heeft zich niet sterk genoeg 
ontwikkeld om het leven van zijn buurman te 
doorzien en juist te beoordelen. De mensen 
die de geestelijke en wereldse wetten in 
handen hebben, passen geen echte 
rechtvaardigheid toe om dergelijke gevallen te 
bestraffen. 
94 maar die tijden van begrip en 
onderscheiding, die Ik u aankondig, waarin de 
mensheid vervolmaakt zal worden, zullen 
komen, en dan zult u ervaren, zoals in de tijd 
van de patriarchen voor Mozes, dat de 
vereniging van geliefden zal gebeuren zoals Ik 
deze dag met mijn kinderen heb gedaan: op 
een geestelijke manier. Zo zult u ook in die 
toekomstige tijden doen: in de aanwezigheid 
van de ouders van degenen die zich zullen 
verenigen, vrienden en verwanten, in de 
grootste spiritualiteit, broederschap en 
vreugde. (357, 25 - 27) 
 

Hoofdstuk 34 - Vrijheid van wil en 
geweten  
 
Het belang van het geweten en de 
wilsvrijheid  
1 Geef oor, discipelen: de mens heeft vrijheid 
van wil en geweten als geestelijke gaven; allen 
komen ter wereld begiftigd 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 er passies en boze neigingen mee, en die 
zijn in de strijd met de deugden. 
2 God laat dit op deze manier gebeuren, want 
zonder strijd is er geen verdienste, en daarom 
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is het nodig dat je op de geestelijke weg 
opstijgt. Wat zou de verdienste van de 
kinderen van God zijn als ze niet zouden 
vechten? Wat zou je doen als je vol geluk zou 
leven, zoals je naar de wereld verlangt? Kun 
je, omringd door comfort en rijkdom, 
spirituele vooruitgang verwachten? Je zou 
stilstaan, want waar geen strijd is, is geen 
verdienste. 
3 maar begrijp het niet verkeerd; want als ik 
het over strijd heb, bedoel ik degene die je 
ontwikkelt om je zwakheden en passies te 
overwinnen. Deze strijd is de enige die ik de 
mensen laat doen, zodat ze hun egoïsme en 
hun materiële aspiraties onder de knie krijgen, 
zodat de geest, verlicht door het geweten, zijn 
ware plaats inneemt. 
4 Ik keur deze innerlijke strijd goed, maar niet 
datgene wat de mens in het verlangen naar 
zelfrealisatie, verblind door ambitie en 
kwaadwilligheid, bevecht. (9, 42 - 44) 
5 De geest worstelt om zijn opstijging en 
vooruitgang te bereiken, terwijl 'het vlees' [de 
ziel] steeds weer bezwijkt onder de wereldse 
driften. Maar geest en lichaam [ziel] zouden 
met elkaar in harmonie kunnen zijn als beiden 
alleen gebruik zouden maken van wat 
rechtmatig van hen is, en dit is wat mijn leer je 
laat zien. 
6 Hoe kunt u te allen tijde mijn wet 
uitoefenen? Door te luisteren naar de stem 
van het geweten, die de rechter is van uw 
daden. Ik beveel je niet om iets te doen wat je 
niet zou kunnen doen. Ik wil je overtuigen dat 
De Weg naar een Gelukkig Leven geen 
fantasie is, maar dat het bestaat en ik onthul 
je hier hoe je het kunt reizen... 
7 U bent vrij om de weg te kiezen, maar het is 
mijn plicht als Vader om u de ware te tonen, 
de kortste - degene die altijd verlicht wordt 
door het licht van het goddelijke baken, wat 
mijn liefde voor u is. Want jullie zijn discipelen 
die dorsten om steeds weer nieuwe woorden 
te horen die jullie kennis bevestigen en jullie 
geloof verlevendigen. (148,53 - 55) 
8 Ik heb het geweten in uw wezen gelegd, 
opdat het in al uw wegen de leidraad zou zijn, 
want het geweten is in staat het goede van 
het kwade te onderscheiden, en het goede 
van het kwade. Met dit licht zal je niet 
bedrogen worden, noch zal je onwetend 
worden genoemd. Hoe zou de spiritualist zijn 

naaste kunnen bedriegen of proberen zichzelf 
te bedriegen als hij de waarheid kent? (10, 32) 
9 De mens op aarde is een vorst aan wie mijn 
liefde en mijn gerechtigheid deze titel hebben 
gegeven, en de opdracht die hij van het begin 
af aan heeft gekregen was om over de aarde 
te heersen. 
10 boven de Goddelijke gave van zijn 
wilsvrijheid heb ik een stralende vuurtoren 
geplaatst om zijn levensweg te verlichten: het 
geweten. 
11 De vrijheid om te werken en het licht van 
het geweten om een verschil te maken tussen 
goed en kwaad, zijn twee van de grootste 
geschenken die de liefde van mijn Vader aan 
jullie geest heeft gegeven. Ze zijn in de mens 
nog voor hij geboren is, en ook nadat hij 
gestorven is. Het geweten leidt hem en 
scheidt niet van hem in wanhoop, noch in het 
verlies van het verstand, noch in de 
doodsstrijd, want het is diep verenigd met de 
geest. (92, 32 - 34) 
12 De Geest geniet de vrijheid van de wil, 
waardoor hij zich verdienstelijk maakt om het 
heil te verkrijgen. 
13 Wie begeleidt, oriënteert of adviseert de 
geest in zijn vrije ontwikkeling, om het wettige 
van het onwettige te onderscheiden en dus 
niet te dwalen? geweten. 
14 Geweten is de goddelijke vonk, is een 
hoger licht en kracht die de mens helpt om 
niet te zondigen. Welke verdienste zou er in 
de mens zijn als het geweten de materiële 
kracht bezat om hem te dwingen in het goede 
te blijven? 
15 Ik wil dat je weet dat het de verdienste is 
om naar die stem te luisteren, om er zeker van 
te zijn dat hij nooit liegt of zich vergist in wat 
hij zegt, en in het trouw gehoorzamen aan zijn 
bevelen. 
16 Zoals je zeker kunt begrijpen, vereist het 
training en concentratie op jezelf om die stem 
duidelijk te kunnen horen. Wie van jullie 
oefent op dit moment deze gehoorzaamheid 
uit? Geef antwoord. 
17 Het geweten heeft zich altijd in de mens 
gemanifesteerd; maar de mens heeft niet de 
noodzakelijke ontwikkeling bereikt om zich 
zijn hele leven door dat licht te laten leiden. 
Hij heeft wetten, leerstellingen, voorschriften, 
religies en advies nodig. 
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18 Wanneer de mens in contact komt met zijn 
geest, en in plaats van het spirituele aan de 
buitenkant te zoeken, zal hij de zachte, 
overtuigende, wijze en rechtvaardige stem die 
altijd in hem heeft geleefd kunnen horen 
zonder ernaar te luisteren, en hij zal begrijpen 
dat in het geweten de aanwezigheid van God 
is, dat het de ware bemiddelaar is waardoor 
de mens contact moet maken met zijn Vader 
en Schepper. (287, 26 - 30) 
19 Jullie hebben allemaal mijn licht in jullie, 
elke geest heeft deze genade; maar terwijl 
voor sommigen dit licht steeds sterker is 
geworden, groeiend, naar buiten komend om 
zich bekend te maken, blijft het voor anderen 
slechts in een geheime, verborgen, onbewuste 
staat. Maar waarlijk, Ik zeg jullie: hoezeer een 
mens ook geestelijk gehandicapt is, hij zal 
altijd in staat zijn om onderscheid te maken 
tussen goed en kwaad, en daarom zijn jullie 
allemaal verantwoordelijk voor jullie werken. 
20 Ik moet u zeggen dat uw 
verantwoordelijkheid zal toenemen naarmate 
uw kennis toeneemt, want u zult dan steeds 
gevoeliger worden voor de instructies van het 
geweten. (310, 69 - 70) 
21 Ik wil dat je weet dat je onder alle 
schepselen van deze wereld de voorkeur hebt, 
begiftigd met geest en geweten. Ik heb jullie 
de vrijheid van wil gegeven, zodat jullie naar 
eigen goeddunken de juiste weg inslaan, die 
naar Mij leidt. Het is geen bloemrijke weg die 
ik je aanbied, maar die van gebed, berouw en 
strijd, en op deze weg zal je geweten je leiden. 
(58, 42) 
22 Wat zou er van de Geest worden als hij van 
zijn wilsvrijheid werd beroofd? In de eerste 
plaats zou hij geen geest zijn en daarom zou 
hij geen schepsel zijn dat de Allerhoogste 
waardig is. Hij zou zoiets zijn als die machines 
die je maakt, iets zonder eigen leven, zonder 
intelligentie, zonder wil, zonder streven. (20, 
37) 
23 Ik gaf de mens de vrijheid van wil. Maar als 
hij in zijn blindheid zo ver moet gaan om mij 
dit te verwijten, zal ik hem zeggen dat ik hem 
ook wilskracht en verstand heb gegeven. 
Tegelijkertijd heb ik hem mijn wet 
geopenbaard, die de weg is om niet te 
struikelen of te verdwalen, en heb ik in hem 
het licht van het geweten aangestoken, dat 

het innerlijke baken is dat de weg van de geest 
verlicht en hem naar het eeuwige leven leidt. 
24 Waarom is de zonde daar, en het kwaad 
weegt zwaarder dan de oorlog? Want de mens 
luistert niet naar de stem van het geweten en 
maakt slecht gebruik van zijn wilsvrijheid. (46, 
63 - 64) 
25 de wereld hoort mij niet omdat de stem 
van deze lichamen waardoor ik mij bekend 
maak slechts een klein bereik heeft Daarom is 
het de stem van het geweten, die mijn 
wijsheid is, die tot de mensen spreekt en 
velen verrast die, in de ban van hun egoïsme, 
anders doof zijn voor de roep van die stem, 
alleen maar aandacht hebben voor vleierij en 
aards prestige en bedwelmd zijn door hun 
sociale positie en macht. (164, 18) 
 
Het misbruik van de wilsvrijheid  
26 Vandaag ontmoet ik een mensheid die 
geestelijk verzwakt is als gevolg van het 
misbruik dat zij heeft begaan met de gave van 
de vrijheid van de wil. Ik schetste een pad van 
rechtvaardigheid, liefde, barmhartigheid en 
goedheid. De mens heeft een ander schijnbaar 
licht gecreëerd dat hem tot de ondergang 
heeft gebracht. 
27 Bij mijn volgende komst zal mijn woord 
jullie de weg wijzen die jullie niet wilden gaan 
en het zou onrechtvaardig en onredelijk zijn 
om te zeggen dat deze leer jullie verward of 
onverschillig zou maken. (126, 5 - 6) 
28 Kijk naar de mensen, hoe zij elkaar 
vernietigen en haten, elkaar de macht 
ontnemen, niet krimpen voor misdaad, bedrog 
of verraad. Er zijn mensen die met miljoenen 
mensen sterven als slachtoffer van hun 
medemens, en anderen die omkomen onder 
het effect van ondeugd. Zit er licht in? Spreekt 
de geest die in hen leeft? Dat wat er is, is 
duisternis en pijn, het resultaat van het 
misbruik van de gave van de vrije wil en van 
het niet luisteren naar de innerlijke stem; en 
omdat de mensen hun aandacht niet hebben 
gericht op het licht van die Godsvonk die jullie 
allemaal in je wezen dragen, die de goddelijke 
lichtstraal is die jullie het geweten noemen. 
(79, 31) 
29 De vrijheid van de wil is de hoogste 
uitdrukking, is het meest volmaakte geschenk 
van de vrijheid die de mens in de loop van zijn 
leven heeft gekregen, zodat zijn volharding in 
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het goede dat hij door de raad van het 
geweten en door de strijd om de 
beproevingen te doorstaan heeft verkregen, 
hem in de boezem van de Vader zal doen 
terechtkomen. Maar de wilsvrijheid is 
vervangen door losbandigheid, het geweten 
wordt genegeerd; er wordt alleen geluisterd 
naar de eisen van de wereld en de 
spiritualiteit is vervangen door materialisme. 
30 In het licht van zoveel verwarring en zoveel 
afwijkingen zal mijn leer absurd lijken voor de 
mensen van die tijd. maar ik zeg u dat het de 
juiste leer is om te bereiken dat mannen zich 
bevrijden van de lethargie waarin ze zijn 
gevallen... (157, 15 - 16) 
31 Mijn Woord is de Weg, is de goddelijke 
Wet die u naar de volmaaktheid leidt, het is 
het Licht dat de Geest opheft, maar dat 
vertroebeld was toen het 'vlees' [de ziel] met 
zijn onverzettelijkheid de overhand kreeg en 
niet luisterde naar de innerlijke roep van zijn 
Geest. 
32 voor de geest, die zich onder de impuls van 
het "vlees" liet leiden en zich liet leiden door 
de invloed van de wereld die haar omringt, en 
haar positie van leider veranderde voor die 
van een weerloos wezen, heen en weer 
gedreven door menselijke hartstochten en 
zwakheden, zoals de droge bladeren als ze 
zonder richting door de wind worden 
weggeblazen 
33 De man die het meest van vrijheid houdt, is 
bang om zich te onderwerpen aan de 
Goddelijke Wil, uit angst dat zijn geest hem 
uiteindelijk zal onderwerpen en hem veel 
menselijke bevredigingen zal ontnemen 
waarvan hij weet dat ze schadelijk voor hem 
zijn; en dus verlaat hij de weg die hem naar 
het ware leven leidt. (97, 36) 
34 De tijd dat de mensen de vrijheid van de 
wil hebben gebruikt om deze te gebruiken 
voor genoegens, basispassies, vijandschappen 
en wraak komt nu tot een einde. Mijn 
gerechtigheid blokkeert de wegen van de 
zonde en opent in plaats daarvan de weg van 
verzoening en vernieuwing, zodat de mensen 
de weg van de vrede kunnen vinden die ze 
tevergeefs met andere middelen hebben 
gezocht. (91, 80) 
35 Ik heb jullie het geschenk van de 
wilsvrijheid gegeven en heb die gezegende 
vrijheid van mijn kinderen gerespecteerd. 

maar ik heb ook het Goddelijk Licht van het 
geweten in je wezen geplaatst zodat je, geleid 
door Hem, je capaciteiten in de juiste richting 
zou sturen... Maar ik zeg het je: In de strijd 
tussen de geest en het lichaam [de ziel] heeft 
de geest een nederlaag geleden, een pijnlijke 
val, die hem geleidelijk aan steeds verder weg 
heeft gebracht van de Bron der Waarheid, die 
ik ben. 
36 Zijn nederlaag is niet definitief, het is 
tijdelijk; want hij zal uit de diepte van zijn 
afgrond komen als hij zijn honger, zijn dorst, 
zijn naaktheid en zijn duisternis niet meer kan 
verdragen. Pijn zal zijn redding zijn, en 
wanneer hij dan de stem van zijn geweten 
hoort, zal hij sterk en stralend, vurig en 
geïnspireerd opstaan en zijn capaciteiten 
opnieuw gebruiken. Maar niet meer met die 
vrijheid om ze te gebruiken voor goed of 
kwaad, maar door ze uitsluitend te wijden aan 
de vervulling van de goddelijke wetten, wat de 
beste aanbidding is die je aan Mijn Geest kunt 
bieden. (257, 65 - 66) 
 
De noodzakelijke naleving van de impulsen 
van het geweten  
37 Hoe ver van de werkelijkheid zijn er op dit 
moment miljoenen wezens die alleen voor 
hun materiële aanwezigheid leven! Hoe 
konden ze hun ogen openen voor de realiteit? 
Alleen door te luisteren naar de stem van het 
geweten - de stem die moet worden 
verzameld, bezonnen en gebeden om te 
worden gehoord. (169, 16) 
38 Wanneer je wilt weten of de weg die je 
volgt die van de opwaartse ontwikkeling is, 
moet je je geweten raadplegen, en wanneer 
er vrede in zit, en liefdadigheid en goede wil 
ten opzichte van je medemensen thuis is in je 
hart, zul je er zeker van zijn dat je licht nog 
steeds schijnt, en je woord troost en geneest. 
39 Maar als je zou ontdekken dat in je hart 
hebzucht, kwade wil, materialisme en 
vleselijkheid wortel hebben geschoten, kun je 
er zeker van zijn dat je licht duisternis is 
geworden, bedrog. Als de Vader zich u 
herinnert, wilt u dan een vuile oogst in plaats 
van gouden tarwe? (73,45) 
40 Discipelen: Als u geen behoefte hebt om 
een fout of vergissing te maken, onderzoek 
dan uw handelingen in het licht van uw 
geweten, en als er iets is dat het vertroebelt, 
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onderzoek uzelf dan grondig, en u zult de vlek 
ontdekken zodat u het kunt corrigeren. 
41 Er is een spiegel in je, waarin je naar jezelf 
kunt kijken en zien of je schoon bent of niet. 
42 De spiritualist moet erkend worden door 
zijn daden, die, om zuiver te zijn, gedicteerd 
moeten worden door het geweten. Wie op 
deze manier handelt, zal het gevoel hebben 
dat hij zich terecht mijn discipel noemt. 
43 Wie zou me kunnen bedriegen? Niemand. 
Ik beoordeel u niet op wat u doet, maar op de 
intentie waarmee u het doet. Ik ben in je 
geweten en daarbuiten Hoe kun je geloven 
dat ik je daden en hun motieven niet kan 
kennen? (180, 11 - 13) 
 
De strijd tussen vrijheid van wil en geweten  
44 Toen de eerste mensen de aarde 
bewoonden, plaatste de Schepper Zijn liefde 
in hen en gaf hen een geest, die Zijn licht in 
hun geweten ontstak, terwijl Hij hun 
tegelijkertijd vrijheid van wil gaf. 
45 Maar terwijl sommigen pijn deden om 
standvastig te blijven in het goede, bestreed 
men alle verzoekingen met de bedoeling 
zuiver te blijven, de Heer waardig en in 
overeenstemming met hun geweten, anderen, 
van zonde tot zonde en van de ene 
overtreding tot een andere ledemaat, 
smeedde men een keten van zonden, alleen 
geleid door de stem van de zintuigen, 
gedomineerd door hun hartstochten; en 
zaaide men dwaling en verzoekingingen onder 
de medemensen. 
46 Maar naast deze verwarde geesten zijn ook 
mijn profeten gekomen als 
engelenboodschappers van mijn godheid, om 
de mensheid te wekken, om hen te 
waarschuwen voor de gevaren en om mijn 
komst aan te kondigen (250, 38 - 39) 
47 Het 'vlees' [de ziel] was te koppig en 
onhandelbaar om de aanwijzingen van dat 
innerlijke licht, dat ze geweten noemen, op te 
volgen, en het was veel gemakkelijker voor 
haar om de impulsen te volgen die haar tot de 
losbandigheid van haar instincten en 
hartstochten leidden. 
48 De mensheid heeft lange tijd de weg van 
het leven op deze aarde bewandeld in een 
zware strijd tussen het geweten, dat nooit stil 
is geweest, en 'vlees', dat zijn cultus en wet wil 
maken uit materialisme, zonder dat materie 

[ziel] of geest heeft gewonnen, aangezien de 
strijd voortduurt. 
49 Gij vraagt Mij, wie zal de overhand 
hebben? En ik zeg u, dat het niet veel langer 
duurt tot de absolute overwinning van het 
geweten, die door middel van de geest in 
"vlees" wordt bewerkstelligd. 
50 Weet u niet dat het lichaam, dat menselijk 
en vergankelijk is, na zoveel strijd en zo lange 
strijd, plaats moet maken voor het geweten 
dat mijn eeuwig licht is? 
51 Begrijpt dat de mens na zo'n lange strijd 
eindelijk de gevoeligheid en de zwierigheid zal 
bereiken die hij nog nooit eerder heeft gehad 
ten opzichte van die stem en dat geestelijk 
leven dat in zijn wezen trilt en leeft. 
52 Jullie gaan allemaal naar dit punt toe 
zonder het te beseffen. Maar als je op een dag 
op aarde de overwinning van het goede en de 
gerechtigheid ziet, zul je de reden van de 
strijd, de gevechten en de beproevingen 
begrijpen. (317, 21 - 26) 
53 Zie hoe de mens voor en vooral om hem 
heen staat; dat hij de enige is die begiftigd is 
met vrijheid van wil en geweten. Vanuit deze 
wilsvrijheid hebben alle afwijkingen, 
valpartijen en zonden van de mens hun 
oorsprong. Maar dit zijn vergankelijke 
overtredingen voor de gerechtigheid en de 
eeuwigheid van de Schepper. Want achteraf 
zal het geweten zegevieren over de 
zwakheden van het lichaam en de 
verleidelijkheid van de geest. Daarmee zal de 
overwinning van het licht komen, dat is kennis 
over de duisternis, wat onwetendheid 
betekent. Het zal de overwinning zijn van het 
goede, dat is liefde, rechtvaardigheid en 
harmonie, op het kwade, dat is egoïsme, 
losbandigheid en onrechtvaardigheid. (295, 
49) 
54 niets is onmogelijk voor mij; mijn wil is en 
wordt altijd vervuld, ook al lijkt het soms alsof 
het de wil van de mens is die regeert en niet 
die van mij. 
55 De weg van de wilsvrijheid van de mens, 
zijn heerschappij over de aarde, de 
overwinningen van zijn trots, de dwang die hij 
soms door zijn gebruik van geweld oplegt, zijn 
zo vluchtig in vergelijking met de eeuwigheid 
dat ze op een bepaalde manier de goddelijke 
plannen kunnen veranderen; maar morgen of 
in de loop van hun uitvoering zal de wil van 
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mijn geest meer en meer geopenbaard 
worden over alle wezens, waardoor het goede 
zal bestaan en het onreine zal worden 
verwijderd. (280, 9 - 10) 
56 De tijd zal komen dat de grenzen van deze 
wereld worden opgeheven door de liefde en 
dat de werelden dichter bij elkaar komen door 
de vergeestelijking. 
57 Tot die tijd zal de strijd tussen geweten en 
wilsvrijheid doorgaan, die de mens zal 
gebruiken en exploiteren om van zijn leven te 
maken wat hij wil. 
58 De strijd tussen deze twee krachten zal zijn 
hoogtepunt bereiken en de overwinning zal 
aan de kant van de Geest staan die, in een 
absolute gave van liefde voor zijn Vader, tegen 
hem zal zeggen: "Heer, ik doe afstand van mijn 
wilsvrijheid, doe uw wil in mij alleen". 
59 Ik zal hem zegenen die zo voor Mij komt en 
hem in Mijn Licht hullen; maar Ik zal hem laten 
weten dat Ik hem nooit zal beroven van die 
gezegende vrijheid waarmee hij is gegeven. 
Want wie de wil van zijn Vader doet, wie 
trouw en gehoorzaam is, is het vertrouwen 
van zijn Heer waardig. (213, 61 - 64) 
 
Aanscherping van het geweten door het 
nieuwe woord van God  
60 Mijn leer vol licht en liefde versterkt de 
geest, zodat hij zijn macht over het 'vlees' [de 
ziel] kan uitoefenen en hem zo gevoelig maakt 
dat de ingevingen van het geweten steeds 
gemakkelijker waarneembaar worden. 
61 Spiritualiteit is het doel dat de mens moet 
nastreven, omdat het hem in staat zal stellen 
om volledig één te worden met zijn geweten 
en uiteindelijk het goede van het kwade te 
onderscheiden. 
62 Want door het gebrek aan geestelijke 
verheffing van de mens kon die diepe en 
wijze, onwrikbare en rechtvaardige innerlijke 
stem niet voldoende gehoord en 
geïnterpreteerd worden, en daarom heeft de 
mens geen ongeschikte kennis verworven die 
hem werkelijk in staat zou stellen om het 
goede van het kwade te onderscheiden. 
63 Maar niet alleen dit, maar hij moet in 
zichzelf de kracht vinden die nodig is om elke 
goede impuls te volgen en elke lichtgevende 
inspiratie te gehoorzamen, terwijl hij elke 
verleiding, elke oneerlijke of slechte gedachte 
of emotionele impuls afwijst. (329, 56 - 57) 

64 Hoe gemakkelijk zal het voor de mensen 
zijn om elkaar te begrijpen als ze in zichzelf 
zwijgen en de stem van hun hogere rede 
horen, de stem van die rechter die ze niet 
willen horen omdat ze weten dat hij hen 
opdraagt om het tegenovergestelde te doen 
van wat ze doen. 
65 Ik kan u bovendien zeggen dat als u niet 
bereid was om naar de aanwijzingen van uw 
geweten te luisteren, u niet gehoorzaamde en 
niet bereid was om mijn onderwijs uit te 
voeren. Je herkent ze in theorie, maar past ze 
niet toe in de praktijk. Je schrijft er de 
goddelijke essentie aan toe - zeg dat Christus 
zeer groot was en dat zijn leer volmaakt is. 
Maar niemand wil groots zijn zoals de 
Meester, niemand wil naar hem toe komen 
door hem echt als voorbeeld te nemen. Maar 
je moet weten dat ik niet alleen ben gekomen 
om te weten dat ik geweldig ben, maar ook 
om te weten dat jullie allemaal geweldig zijn. 
(287, 35 - 36) 
66 Ik zal alle mensen en alle volken om mijn 
nieuwe boodschap heen verzamelen, hen 
roepen zoals de herder zijn schapen roept, en 
hen de vrede van een stal geven waar ze een 
toevluchtsoord vinden voor ruw weer en 
storm. 
67 U zult nog zien hoeveel mensen, hoewel ze 
blijkbaar geen enkel spoor van geloof of 
spiritualiteit hebben, de onsterfelijke principes 
van het geestelijk leven in hun geest hebben 
bewaard; u zult nog zien hoeveel van degenen 
die u geen aanbidding van God lijken te 
hebben, nog steeds een onverwoestbaar 
altaar in de diepte van hun wezen in zich 
hebben. 
68 Voor dit binnenste altaar zullen de mensen 
geestelijk moeten knielen om te wenen voor 
hun overtredingen, hun kwade werken en hun 
beledigingen, in oprechte bekering voor hun 
ongehoorzaamheid. Daar, voor het altaar van 
het geweten, zal de menselijke arrogantie 
ineenstorten, zodat de mensen zichzelf niet 
meer als superieur zullen beschouwen 
vanwege hun ras. Dan komt de verzaking, de 
genoegdoening en tenslotte de vrede, als de 
wettige vrucht van de liefde en de 
nederigheid, het geloof en de goede wil. 
(321,9 - 11) 
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Hoofdstuk 35 - De kracht van 
gedachten, gevoelens en wilskracht  
 
Het zenden en ontvangen van gedachten en 
hun effecten 
1 Er zijn krachten die - niet zichtbaar voor het 
menselijk oog en niet waarneembaar voor de 
menselijke wetenschap - je leven voortdurend 
beïnvloeden. 
2 Er zijn goed en er zijn kwaad; sommigen 
geven je gezondheid, en anderen veroorzaken 
je ziekten; er zijn licht en donker. 
3 Waar komen die krachten vandaan? Vanuit 
de geest, de discipelen, het verstand en de 
gevoelens. 
4 Elke geest, of hij nu geïncarneerd is of niet, 
zendt bij het denken trillingen uit; elk gevoel 
oefent een invloed uit. Je kunt er zeker van 
zijn dat de wereld vol is van deze trillingen. 
5 Nu is het gemakkelijk voor u om te begrijpen 
dat waar men denkt en leeft in goedheid, er 
genezende krachten en invloeden moeten zijn, 
en dat waar men leeft buiten de wetten en 
regels die goedheid, rechtvaardigheid en 
liefde kenmerken, er onheilspellende krachten 
moeten zijn. 
6 Beiden vullen de ruimte en vechten tegen 
elkaar; ze hebben invloed op het gevoelsleven 
van de mensen, en als ze in staat zijn om te 
onderscheiden, accepteren ze de goede 
ingevingen en verwerpen ze de slechte 
invloeden. Maar als ze zwak zijn en niet 
getraind zijn in het volbrengen van het goede, 
kunnen ze deze trillingen niet weerstaan en 
lopen ze het gevaar om slaaf te worden van 
het kwaad en toe te geven aan de 
heerschappij ervan. (40, 58 - 63) 
7 Alles wat spiritueel is in het universum is een 
bron van licht, zichtbaar of onzichtbaar voor 
jou, en dit licht is macht, is macht, is inspiratie. 
Licht stroomt ook uit ideeën, woorden en 
werken, naar de zuiverheid en majesteit die ze 
bezitten. Hoe hoger het idee of het werk is, 
des te delicater en fijner is de trilling en de 
inspiratie die ervan uitgaat, hoewel het voor 
de slaven van het materialisme moeilijker is 
om het waar te nemen. Desalniettemin - het 
effect dat de hoge gedachten en werken 
geestelijk hebben is groot. (16, 16) 
8 Als een idee of gedachte van licht uit je 
geest komt, zal het tot zijn doel komen om zijn 
liefdadigheidsdoel te vervullen. Als er, in 

plaats van gedachten van goedheid, onzuivere 
stralen uit je geest voortkomen, zullen ze 
alleen maar schade veroorzaken waar je ze 
ook naartoe stuurt. Ik zeg je dat gedachten 
ook werken, en als zodanig blijven ze 
opgeschreven in het boek dat in je geweten 
bestaat. 
9 Of je werken nu goed of slecht zijn, je zult 
vele malen terugkrijgen wat je voor je 
medemensen wilde. Het zou beter voor u zijn 
om uzelf kwaad te doen dan het te wensen 
aan een van uw buren. 
10 daarom heb ik je in de "Tweede keer" 
gezegd: "wat je zaait, oogst je"; want het is 
noodzakelijk dat je je ervaringen in dit leven 
herkent en je herinnert dat je oogsten je 
hetzelfde zaad zullen geven dat je hebt 
gezaaid, maar dan in vermenigvuldiging. 
11 O mensheid, u bent niet bereid geweest 
om rekening te houden met de leer van uw 
meester, om te voelen of om te leven. (24, 15 
- 18) 
12 dit is de reden waarom ik je heb verteld dat 
je de kracht van het denken niet kende... 
vandaag vertel ik je dat gedachte is stem en 
gehoor, het is wapen en schild... Het creëert 
net zo goed als het vernietigt. De gedachte 
verkort de afstand tussen verafgelegen 
bewoners en vindt degenen waarvan het 
spoor verloren is gegaan. 
13 Ken je wapens voordat de strijd begint. Hij 
die zich weet voor te bereiden zal sterk en 
onoverwinnelijk zijn. Het zal niet nodig zijn om 
moordwapens te gebruiken. Uw zwaard zal 
zuiver en zuiver denken zijn, en uw schild 
geloof en liefdadigheid. Zelfs in de stilte zal je 
stem weerklinken als een boodschap van 
vrede. (76, 34) 
14 Pas op, zorg ervoor dat je je geest niet 
onrein maakt met onreine gedachten. Hij is 
creatief, en als je een slecht idee onderdak 
geeft, zal het zijn weg naar lagere niveaus 
vinden, en zal je geest gehuld zijn in 
duisternis. (146, 60) 
15 De verenigde gedachten van een grote 
groep mensen zullen in staat zijn om de kwade 
invloeden neer te halen en de afgoden van 
hun sokkels te duwen. (160, 60) 
16 Vandaag kan ik u verzekeren dat in de 
toekomstige communicatie door middel van 
gedachten een grote ontvouwing zal bereiken; 
en door middel van dit communicatiemiddel 
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zullen vele barrières verdwijnen die vandaag 
de dag nog steeds volkeren en werelden 
verdelen; ik ben er zeker van dat u zult zien 
dat de communicatie een groot succes zal zijn. 
Wanneer je leert om je met je Vader in 
gedachten te verbinden, wanneer je de 
gemeenschap van geest tot geest bereikt, wat 
kan dan nog de moeilijkheid zijn om met je 
broeders en zusters te communiceren, 
zichtbaar of onzichtbaar, aanwezig of afwezig, 
dichtbij of veraf? (165, 15) 
17 uw gedachten bereiken mij altijd, hoe 
onvolmaakt ze ook zijn, en ik hoor uw 
gebeden, ook al ontbreekt het u aan geloof, 
dat u er altijd in moet leggen. De reden 
hiervoor is dat mijn geest de trillingen en 
gevoelens van alle wezens absorbeert. 
18 Maar de mannen die door hun egoïsme 
afstand van elkaar houden, ver van het 
geestelijk leven als gevolg van het 
materialisme waarin ze tegenwoordig verstrikt 
zijn geraakt, zijn niet bereid om met elkaar te 
kunnen communiceren door middel van hun 
gedachten. 
19 maar ik zeg je dat het nodig is dat je je 
geest begint te trainen... Om dit te bereiken 
"spreekt" u tot de geesten, ook als u van hen 
geen duidelijk waarneembaar antwoord krijgt. 
20 Morgen, als iedereen geleerd heeft te 
geven, zullen ze meer en meer aanwijzingen 
krijgen van een geestelijk begrip zoals de 
mensen er nooit van gedroomd hebben. 
(238,51) 
  
De kracht van gevoelens, verlangens of 
angsten 
21 Op elk moment gaan mentale of spirituele 
trillingen van je af, maar in de meeste gevallen 
straal je egoïsme, haat, geweld, ijdelheid en 
basispassies uit. Je hebt pijn en voelt wanneer 
je gekwetst bent: maar je houdt niet van en 
daarom voel je niet wanneer je geliefd bent, 
en met je pathologische gedachten verzadig je 
de omgeving waarin je leeft meer en meer 
met pijn en vul je je bestaan met ongemak. 
Maar ik zeg je: verzadig alles met vrede, met 
harmonie, met liefde, dan zul je gelukkig zijn. 
(16, 33) 
22 Denk nooit slecht na over degenen die niet 
van je houden en wees niet verbitterd over 
degenen die je niet begrijpen, omdat je zelf 
het innerlijkste gevoel dat je hebt naar je 

naaste in gedachten overdraagt aan hen. (105, 
37) 
23 Zie je die mannen die met geweld machtig 
willen zijn? Binnenkort zul je ze veroordeeld 
zien voor hun fout. 
24 Ik zal hen bewijzen dat alleen door de 
goedheid die de uitstraling van de liefde is, 
men werkelijk groot en krachtig kan zijn. (211, 
22 - 23) 
25 het ontbreekt je aan geloof om je gezicht 
op te tillen en hopelijk te glimlachen en in het 
gezicht van de toekomst te kijken zonder 
angst, zonder achterdocht, want in de 
toekomst ben ik 
26 Hoe vaak ben je ziek, gewoon omdat je dat 
denkt! Want bij elke beurt denk je dat het 
onheil achter je aankomt en de pijn achter je 
aankomt. Dan trek je duistere krachten aan 
door je denken, waarmee je je materiële leven 
en je spirituele opstijgpad overschaduwt. 
27 maar ik ben hier bij u om het geloof in het 
leven opnieuw te ontsteken, in de waarheid, 
in de eeuwigheid, in volmaakte vrede en ook 
om u te leren het licht aan te steken. (205, 28 
- 29) 
 
Het gebrek aan zelfverovering  
28 De mens is dubbel schuldig: niet alleen 
omdat hij geen enkele moeite doet om het 
verband te verwijderen dat hem de kennis van 
de hoogste leer ontzegt, maar ook omdat hij 
zich niet heeft bevrijd van de ketenen van de 
materie, die hem, in tegenstelling tot de 
geestelijke genoegens, hebben verleid tot 
lichamelijke genoegens. Dit is de reden 
waarom hij zichzelf tot slaaf heeft gemaakt 
onder de heerschappij van de passies en zijn 
geest laat lijken op een kreupele man die niets 
doet om beter te worden. 
29 Op alle gebieden zie ik de meerderheid van 
de mannen onstabiel; overal kom ik alleen de 
zwakke man tegen. En waaraan is dat te 
wijten? Om het feit dat je niet de moed en 
genoeg wilskracht hebt om uit het vuil te 
komen waarin je je bevindt, om de traagheid 
te overwinnen die de ketens die zich binden 
aan de materie, en dit is de oorsprong van alle 
ondeugden, alle fouten, smeedt. 
30 Maar de mens wil geen gebruik maken van 
de macht waarmee hij is begiftigd, die de wil 
is; de wil, die de onbeperkte wetgever moet 
zijn, die de opperste leider moet worden, en, 
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ondersteund door het verstand, moet vechten 
- macht tegen de macht, heerschappij tegen 
de heerschappij. Aan de ene kant de passies 
en verlangens, aan de andere kant de rede en 
de wil, totdat deze laatste de strijd winnen en 
je kunt zeggen dat je bevrijd bent. 
31 Dan zullen jullie de grote profeten zijn, de 
grote verlichte die "supermensen" kunnen 
zijn. Dan kun je met de wilde dieren leven en 
met reptielen spelen. want echt, ik zeg je, het 
zijn de belastende overtredingen die je bang 
maken voor die kleine broertjes van je en dit is 
ook de reden waarom ze je aanvallen... 
32 Maar als je de tijd neemt om naar het volk 
te kijken, zul je zien dat er mensen zijn die 
wilder zijn dan de tijgers en die meer gif 
hebben dan de cobra. 
(203,3-6) 
 

IX Leer van de Goddelijke Wijsheid  
 

Hoofdstuk 36 - Geloof, waarheid en 
kennis  
 
Geloof dat alles overwint  
1 Om zwakheid, ellende, ellende en 
hartstochten te overwinnen en twijfel weg te 
nemen, zijn geloof en goede werken 
onontbeerlijk, die deugden zijn die het 
onmogelijke overwinnen; naar hen toe 
verdwijnt het moeilijke en onbereikbare als 
schaduwen. 
2 Ik zei tegen de mensen die in Mij geloofden 
in het Tweede Tijdperk: "Jullie geloof heeft 
jullie geholpen. Ik heb het zo uitgelegd omdat 
het geloof een genezende kracht is, een 
transformerende kracht en zijn licht de 
duisternis vernietigt. (20, 63 - 64) 
3 zij die nog lang niet vergeestelijkt zijn, willen 
Mij zien in de gelijkenis van Jezus om tegen 
Mij te zeggen: "Heer, Ik geloof in U, want Ik 
heb U gezien". Tegen hen zeg ik: gezegend zijn 
zij die geloofden zonder te zien, want zij 
hebben het bewijs geleverd dat zij dankzij hun 
vergeestelijking Mij in hun hart hebben 
gevoeld. (27, 75) 
4 Ik wil dat je weet wat geloof is, zodat je 
begrijpt dat hij die het heeft de eigenaar is van 
een onvergelijkbare schat. 

5 Wie door dit innerlijke licht verlicht leeft, zal 
zich nooit afgewezen, in de steek gelaten, 
zwak of verloren voelen, hoe arm de wereld 
ook denkt dat hij is. Zijn geloof in de Vader, in 
het leven, in zijn lot, en ook in zichzelf, zal 
hem nooit laten vergaan in de strijd van het 
leven; en hij zal ook altijd in staat zijn om 
grote en verbazingwekkende werken te 
volbrengen. (136, 4 - 5) 
6 Geloof is als een vuurtoren die licht geeft 
aan je manier van leven totdat je in de veilige 
haven van de eeuwigheid komt. 
7 Het geloof mag niet dat van die lauwe en 
angstige geesteswezens zijn, die vandaag een 
stap vooruit zetten en morgen een stap terug, 
die niet met hun eigen pijn willen vechten en 
in de overwinning van de geest willen geloven, 
alleen vanwege de barmhartigheid van de 
Vader. 
8 Geloof is datgene wat de Geest voelt, die, 
wetende dat God in hem is, zijn Heer liefheeft 
en blij is Hem in zichzelf te voelen en zijn 
medemensen lief te hebben. Het geloof in de 
gerechtigheid van de Vader is zo groot dat hij 
niet verwacht dat zijn naasten hem 
liefhebben, beledigingen en overtredingen 
vergeven, maar gelooft dat hij morgen vervuld 
zal zijn met licht, want door zijn verdiensten 
heeft hij zijn zuivering bereikt. 
9 Wie geloof heeft, heeft vrede, heeft liefde 
en heeft goedheid in zich. 
10 Hij is rijk aan geest en zelfs aan materiële 
dingen; maar in ware rijkdom, niet in degene 
die je bedoelt. (263, 12 - 16) 
11 Ik geef u nu het bewijs van het bestaan van 
het ware geloof: wanneer het hart de hoop 
niet opgeeft in het uur van de beproeving; 
wanneer in de meest kritieke momenten de 
vrede de geest vervult. 
12 Wie geloof heeft, is het met Mij eens, want 
Ik ben het leven, de gezondheid en het heil. 
Wie in werkelijkheid deze haven en deze 
vuurtoren zoekt, zal niet omkomen. 
13 Wie deze deugd heeft, doet wonderen die 
alle menselijke wetenschap te boven gaan en 
getuigt van de geest en het hogere leven. 
(237,69 - 71) 
 
De erkenning van de waarheid van God  
14 Als het hart te goeder trouw is en de geest 
vrij is van vooroordelen en vage ideeën, wordt 
het leven beter gewaardeerd en wordt de 
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waarheid met meer duidelijkheid gezien. Aan 
de andere kant, als er twijfel of ijdelheid in het 
hart en fout in het verstand is, lijkt alles 
onduidelijk en verschijnt zelfs het licht als 
duisternis. 
15 Zoek de waarheid, die het leven is, maar 
zoek haar met liefde, met nederigheid, met 
volharding en met geloof. (88, 5 - 6) 
16 bid, vraag je Vader in je gebed, dan 
ontvang je in je meditatie een vonkje van mijn 
oneindige licht Verwacht niet dat je de hele 
waarheid in één moment ontvangt. Er zijn 
geesten die al lang op zoek zijn naar de 
waarheid, die alle mysteries zoeken en 
proberen te doorgronden, maar nog niet het 
gewenste doel hebben bereikt. 
17 Christus, de gezalfde, heeft u de weg 
gewezen met de woorden: 'Heb elkaar lief. 
Kunt u zich de reikwijdte van dit sublieme 
gebod voorstellen? Het hele leven van de 
mens zou worden getransformeerd als je 
volgens deze leer leefde. Alleen de liefde zal in 
staat zijn om je de waarheden van de 
goddelijke mysteries te onthullen, want zij is 
de bron van je leven en van alles wat je 
creëert. 
18 Zoek ijverig naar de waarheid, zoek de zin 
van het leven, heb lief en word sterk in het 
goede, en je zult zien hoe, stap voor stap, alles 
wat vals, oneerlijk of onvolmaakt was, van je 
wezen af zal vallen. Als je van dag tot dag 
gevoeliger bent voor het licht van de 
goddelijke genade, dan kun je je Heer direct 
vragen om alles wat je wilt weten en wat je 
geest nodig heeft om de hoogste waarheid te 
bereiken. (136, 40 - 42) 
19 Ik ben het "Woord" dat de mensen bezoekt 
omdat ze niet tot Mij konden komen. Het is 
mijn waarheid die ik aan hen onthul, want de 
waarheid is het koninkrijk waarin jullie 
allemaal volgens mijn wil moeten binnengaan. 
20 hoe ga je de waarheid ontdekken als ik je 
niet van tevoren vertel dat er veel verzaking 
nodig is? 
21 Om de waarheid te vinden, is het soms 
nodig om afstand te doen van wat men heeft, 
zelfs om afstand te doen van zichzelf. 
22 De zelfgenoegzame, de materialistische, de 
onverschillige mens kan de waarheid niet 
kennen, tenzij hij de muren waarbinnen hij 
leeft afbreekt. Het is noodzakelijk dat hij zijn 

passies en zwakheden terzijde schuift om mijn 
licht in de ogen te zien. (258, 44 - 47) 
23 Gezegend is hij die de waarheid zoekt, 
want hij is een dorst naar liefde, licht en 
goedheid. Zoek en je zult vinden, zoek de 
waarheid, en het zal komen om u te 
ontmoeten. Blijf denken, raadpleeg ook het 
boek van de goddelijke wijsheid en het zal u 
antwoorden, want de Vader heeft nooit 
gezwegen of onverschillig gestaan tegenover 
hem die hem vurig ondervraagt. 
24 hoeveel van hen die de Waarheid zoeken in 
boeken, onder geleerden en in de 
verschillende wetenschappen, zullen het 
uiteindelijk in zichzelf ontdekken, aangezien ik 
in het binnenste van ieder mens een zaadje 
van de Eeuwige Waarheid heb geplant. (262, 
36 - 37) 
25 Ik kan je niet bedriegen. Ik ben nooit in een 
daad van leugenachtigheid, ik verberg me niet 
in het donker Mijn waarheid is altijd naakt. 
Maar als de mensen de naaktheid van Mijn 
Geest niet konden zien, dan is dat alleen maar 
omdat ze dat niet wilden. Ik verberg mijn 
waarheid niet voor je met een of ander 
kledingstuk. Mijn naaktheid is goddelijk en 
zuiver, mijn naaktheid is heilig en ik zal het 
aan alle wezens van het universum laten zien. 
Als symbool van hen kwam ik als mens naakt 
ter wereld en naakt ging ik van je weg. 
26 Ik wil dat de waarheid altijd overheerst 
onder degenen die de mijne zijn, want ik ben 
en zal altijd in jouw waarheid zijn. Ik wil de 
liefde tussen jullie zijn en mijn liefde zal altijd 
in jullie liefde zijn. 
27 Er is maar één waarheid, één ware liefde; 
en als deze waarheid en deze liefde in jou is, 
zal jouw liefde en jouw waarheid de mijne zijn, 
en mijn waarheid en mijn liefde de jouwe. 
(327, 33 - 34) 
28 Mijn licht is in elke geest. Je bent nu in de 
tijd dat mijn geest op de mannen zal 
uitstorten. dit is waarom ik jullie vertel dat 
jullie allemaal snel mijn aanwezigheid zullen 
voelen - de geleerde zowel als de onwetende, 
de grote zowel als de kleine, de machtige 
zowel als de arme... 
29 Het een en het ander zal beven over de 
waarheid van de levende en ware God. (263, 
33 - 34) 
 
De kennis van het spirituele en goddelijke  
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30 Het is voor geen van mijn kinderen 
mogelijk om mij te vergeten, omdat zij in hun 
geest het geweten hebben dat het licht van 
mijn geest is, waardoor zij mij vroeg of laat 
moeten kennen. 
31 Voor sommigen is het gemakkelijk om in de 
zin van mijn woord binnen te treden en daar 
het licht te vinden; maar voor anderen is mijn 
woord een raadsel. 
32 Ik zeg u dat niet iedereen op dit moment 
de spiritualiteit van mijn boodschap kan 
begrijpen. Zij die niet kunnen wachten tot er 
nieuwe tijden aanbreken, zodat hun geest de 
ogen kan openen voor het licht van mijn 
openbaringen. (36, 4 - 6) 
33 als ik je vertel dat mijn wijsheid de jouwe 
zal zijn - geloof je dat één aardse leven genoeg 
kan zijn om alles te weten wat ik je moet 
onthullen? als ik je vertel dat je de menselijke 
wetenschap niet kunt bereiken zonder de 
lange weg van de ontwikkeling te gaan, kun je 
nog minder de kennis van het spirituele 
verwerven zonder een volledige ontwikkeling 
van je geest. 
34 Ik zet de vergeestelijking niet tegenover de 
wetenschap, want deze fout was die van de 
mensen, nooit die van mij. Integendeel, ik leer 
je het geestelijke met het materiële in 
overeenstemming te brengen, het menselijke 
met het goddelijke, het vergankelijke met het 
eeuwige. Toch leg ik u uit dat men, om de 
wegen van het leven te bewandelen, eerst de 
weg moet kennen die voor u is uitgestippeld 
door het geweten, waarvan de geestelijke wet 
voortkomt uit de Goddelijke Geest. (79, 38 - 
39) 
35 Je bent zo laag gezonken en zo ver van het 
spirituele afgevallen, dat je denkt dat al deze 
dingen bovennatuurlijk zijn, die - zoals ze bij 
de geest horen - volkomen natuurlijk zijn. Zo 
noem je het goddelijke bovennatuurlijke en 
beschouw je ook alles wat bij je geest hoort, 
en dat is een vergissing. 
36 De reden hiervoor is dat je alleen ziet en 
waarneemt wat binnen het bereik van je 
zintuigen of binnen het bereik van je 
menselijke intelligentie ligt, en je hebt gedacht 
dat wat buiten de zintuigen en het verstand 
ligt, bovennatuurlijk is. (273, 1) 
37 Zowel de mens die het licht van de kennis 
in de natuur zoekt als degene die mijn 
wijsheid in geestelijke openbaringen zoekt, 

moet het pad bewandelen waarlangs hij al die 
waarheden zal vinden die hij niet op andere 
paden kan ontdekken, op zijn eigen voeten. 
Dat is precies de reden waarom ik jullie geest 
heb gestuurd om het ene leven na het andere 
te leven hier op aarde, zodat hij door zijn 
ontwikkeling en ervaring alles wat er in zit en 
in datgene wat er omheen zit, kan ontdekken. 
38 Als u wilt, bestudeert u mijn woorden 
grondig, maar bestudeert u het leven vanuit 
hun standpunt, zodat u de waarheid in alles 
wat ik tegen u gezegd heb, kunt achterhalen. 
39 Er zullen momenten zijn dat het u lijkt alsof 
er een tegenstrijdigheid is tussen wat ik u 
vandaag vertel en wat u in het verleden is 
geopenbaard, maar die bestaan niet. Het zijn 
mannen die zich vergissen. Maar nu komt alles 
aan het licht. (105, 54 - 56)X 
 
Voorwaarden voor spiritueel inzicht  
40 Nederigheid is het licht van de Geest en 
daartegenover staat de afwezigheid van 
dezelfde duisternis in hem. IJdelheid is de 
vrucht van onwetendheid. Hij die groot is door 
kennis en gerespecteerd wordt door de 
deugd, bezit ware nederigheid en spirituele 
nederigheid. (101, 61) 
41 Laat alle kwade gedachten van u 
weggenomen worden, en laat ze op nobele 
gedachten komen. Geluk is niet in wat men 
materieel bezit, maar in wat men spiritueel 
realiseert. Erkenning is het bezitten van en het 
handelen in overeenstemming daarmee. 
42 Wie echte kennis heeft, is van nederige 
geest. Hij is niet trots op de aardse wijsheid, 
die er alleen maar naar streeft om alles te 
weten (aardse) en ontkent alles wat zij niet 
heeft begrepen. Degene die het licht van 
geïnspireerde kennis in zich draagt, is in staat 
om op het juiste moment openbaringen te 
ontvangen, net zoals hij ze kan verwachten. 
Geleerden hebben zich velen genoemd, maar 
de zon, die dag in dag uit in het volle licht 
schijnt, is voor hen een mysterie geweest. 
43 velen hebben geloofd alles te weten, maar 
voorwaar, ik zeg u, de mier die ongemerkt zijn 
pad kruist, bevat voor hem ook een 
ondoorgrondelijke raadselachtigheid. 
44 De mens zal vele wonderen van de natuur 
kunnen onderzoeken, maar zolang hij dat niet 
doet op de weg van de goddelijke liefde, zal hij 
niet de ware wijsheid bereiken die in het 
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onsterfelijke leven van de geest besloten ligt. 
(139, 67 - 70) 
 
De noodzakelijke uitbreiding van het 
menselijk bewustzijn 
45 Ik heb de mens vanaf het begin de vrijheid 
van denken gegeven. Maar hij is altijd een 
slaaf geweest - soms uit fanatisme, en in 
andere gevallen als slaaf van de valse 
wereldbeelden van "Farao" en "Keizer". Dat is 
de reden waarom hij op dit moment verblind 
is met het oog op de vrijheid die de geest nu 
bereikt en de helderheid die aan zijn ogen 
wordt gepresenteerd. Want zijn geest is nog 
niet gewend aan deze vrijheid. 
46 De mens had de kracht van zijn begrip van 
het geestelijke verminderd, en daardoor viel 
hij in fanatisme en liep hij op kronkelige 
paden, en was hij als een schaduw van de wil 
van anderen. 
47 Hij had zijn vrijheid verloren, was niet 
meester van zichzelf noch van zijn gedachten. 
48 Maar nu is het tijdperk van het licht 
gekomen, de tijd waarin je de ketenen moet 
breken en je vleugels moet uitslaan, om 
vrijelijk op te staan in de oneindigheid van je 
verlangen naar waarheid. (239, 4 - 7) 
49 Deze eeuw waarin je leeft laat twee 
aspecten zien: het ene is de ontwikkeling van 
de geest, en het andere is spirituele stagnatie. 
50 Voorwaar, het goddelijke licht schijnt op de 
vermogens van de geest, en daarom komt 
mijn grote inspiratie daaruit voort, waarvan de 
vruchten de mensheid verbazen; want de 
geest verlangt nu naar vrijheid en uitbreiding 
van de kennis. De mens verdiept zich in de 
studie van de natuur; hij zoekt, ontdekt, 
verheugt zich, verwondert zich, maar is nooit 
besluiteloos. 
51 Maar wanneer de gedachte in hem opkomt 
om de relatie met het geestelijke te 
verduidelijken, met de waarheid die buiten de 
hem bekende materie ligt, is hij bang, hij is 
bang om op te rukken naar het onbekende, 
naar datgene wat hij als verboden beschouwt, 
naar datgene wat (naar zijn mening) alleen 
voor hoge wezens waardig is om de geheimen 
van God te onderzoeken. 
52 Toen bewees hij zich zwak en dwaas te zijn, 
niet in staat om door wilskracht de 
vooroordelen die hem tegenhouden te 

overwinnen. Dan is gebleken dat hij een slaaf 
is van verdraaide interpretaties. 
53 Nooit zal het ontvouwen van de menselijke 
intelligentie voltooid zijn totdat het zich ook 
op geestelijk niveau ontwikkelt. Weet hoe 
groot de achterlijkheid van je geest is, omdat 
je je alleen maar hebt toegelegd op de 
realisatie van het aardse leven. 
54 De mens is een slaaf van de wil van 
anderen, een slachtoffer van spreuken, 
veroordelingen en bedreigingen. Maar wat 
heeft dit opgeleverd? Dat hij al zijn verlangens 
opgeeft om te begrijpen en de hoogste kennis 
te bereiken die de mens verondersteld wordt 
te bezitten; dat hij verhindert dat hij kan 
verduidelijken wat hij absurd genoeg altijd als 
een mysterie heeft beschouwd: het geestelijk 
leven. 
55 Denkt u dat het leven van de Geest een 
eeuwig mysterie voor de mens op aarde zal 
zijn? Als je dat denkt, zit je in een grote fout. 
Voorwaar, ik zeg u, totdat u uw oorsprong 
kent en niets meer weet van wat er met de 
Geest te maken heeft, zult u, met alle 
vooruitgang van uw wetenschappen, slechts 
wezens zijn die tussen planten en dieren leven 
in een ellendige wereld. Jullie zullen elkaar 
blijven bestrijden in jullie oorlogen, en de pijn 
zal jullie leven blijven beheersen. 
56 Als je niet ontdekt wat je in je wezen 
draagt, noch in je naaste de geestelijke 
broeder ontdekt die in iedereen woont, kun je 
dan echt van elkaar houden? Nee, 
mensenkinderen, zelfs als jullie zeggen dat 
jullie me kennen en me volgen. Als je mijn 
onderwijs oppervlakkig neemt, zullen je 
geloof, je kennis en je liefde verkeerd zijn. 
(271, 39 - 45) 
57 in Mij zullen de mensen de moed vinden 
om zich te bevrijden van het juk van hun 
onwetendheid 
58 Hoe kun je verwachten dat de vrede op 
aarde en de oorlogen ophouden, dat de 
mensen zich vernieuwen en dat de zonde 
afneemt, als ze geen geestelijke kennis 
hebben die de voorwaarde, de oorsprong en 
het fundament van het leven is? 
59 Voorwaar, ik zeg u, zolang mijn waarheid 
niet begrepen of gehoorzaamd wordt, zal uw 
bestaan op aarde zijn als een gebouw dat 
gebouwd is op drijfzand. (273, 24 - 26) 
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60 Ik zeg tegen de mens dat hij een 
onbekende is omdat hij niet tot zijn innerlijk is 
doorgedrongen, omdat hij zijn geheim niet 
kent, omdat hij zijn ware aard niet kent. Maar 
ik wil hem in deze tijd de inhoud van het voor 
hem zo lang gesloten "boek" leren, waarin alle 
geheimen worden bewaard, die ik beloofde 
om u al in de "tweede keer" met het licht van 
mijn geest te verlichten. 
61 Nu zullen jullie elkaar werkelijk leren 
kennen en doordringen tot in het binnenste 
van je geest. Dan zul je kunnen zeggen dat je 
begint te weten wie je bent. 
62 De mens zal zijn oorsprong kennen, zijn 
doel, zijn taak, zijn vermogens, en al dat 
oneindige en eeuwige leven dat om hem heen 
leeft en weeft. Hij zal zijn naaste niet meer 
kunnen kwetsen, zal het bestaan van zijn 
medemens niet meer in gevaar kunnen 
brengen en zal niets meer durven 
verontreinigen van alles wat hem omringt, 
omdat hij tot het besef is gekomen dat alles 
heilig is. 
63 Hij zal weten wat zijn geest bevat en 
verbergt, en dan zal hij een duidelijk idee en 
een diep geloof hebben dat - zoals de geest 
wonderbaarlijk is - het huis dat zijn Vader voor 
hem in de eeuwigheid heeft gepland, ook 
wonderbaarlijk moet zijn. (287, 4 - 6) 
 

Hoofdstuk 37 - Het juiste begrip van 
bijbelse teksten  
 
De interpretatie van bijbelse woorden en 
beloften 
1 Mensen hebben zich toegelegd op de studie 
van het Oude Testament, waarbij ze hun 
hersenen hebben gerekt in het onderzoek en 
de interpretatie van de profetieën en beloftes. 
Degenen onder hen zijn het dichtst bij de 
waarheid gekomen die de spirituele betekenis 
van mijn leer hebben gevonden. Voor hen die 
koppig vasthouden aan het aardse - materiële 
interpretatie en de geestelijke betekenis van 
mijn openbaringen niet willen begrijpen of 
vinden, zullen zij moeten lijden onder 
verwarring en teleurstelling zoals het Joodse 
volk leed toen de Messias kwam, die zij zich 
hadden voorgesteld en verwachtten op een 
andere manier dan de werkelijkheid hem liet 
zien. (13, 50) 

2 Het valse idee dat de mens in de eerste 
keren had over mijn gerechtigheid zal voor 
altijd verdwijnen om plaats te maken voor de 
ware kennis ervan. Goddelijke gerechtigheid 
zal uiteindelijk worden begrepen als het licht 
dat voortkomt uit de volmaakte liefde die in je 
Vader bestaat. 
3 Dat God, waarvan de mensen dachten dat 
hij wraakzuchtig, wreed, wraakzuchtig en 
onvergeeflijk was, uit de grond van hun hart 
zal worden gevoeld als een vader die zijn 
vergeving geeft voor de beledigingen die zijn 
kinderen hebben begaan, als een vader die de 
zondaar liefdevol overtuigt, als een rechter 
die, in plaats van degene te veroordelen die 
ernstig tekort schoot, hem een nieuwe kans 
op verlossing biedt. 
4 hoeveel onvolkomenheden de mensen in 
hun onwetendheid aan Mij toeschreven 
omdat ze dachten dat Ik in staat was om 
boosheid te voelen, hoewel boosheid slechts 
een menselijke zwakheid is! toen de profeten 
tot u spraken over de "heilige toorn van de 
Heer", vertel ik u nu dat u die uitdrukking 
moet interpreteren als goddelijke 
gerechtigheid. 
5 Het volk van de "Eerste Dagen" zou geen 
enkele andere uitdrukkingsvorm hebben 
begrepen, noch zouden de ongebreidelde of 
de libertijnen de vermaningen van de profeten 
serieus hebben genomen als ze niet in die 
vorm tot hen hadden gesproken. Het was 
noodzakelijk dat de inspiratie van mijn 
boodschappers werd uitgedrukt in woorden 
die indruk zouden maken op de hersenen en 
de harten van de mensen met weinig 
spirituele ontwikkeling. (104, 11 - 14) 
6 De geschriften van de "Eerste Dagen" gaven 
de geschiedenis van het volk Israël weer, met 
behoud van de naam van hun kinderen, hun 
successen en hun mislukkingen, hun 
geloofswerken en hun zwakheden, hun glorie 
en hun ondergang, zodat dit boek tot elke 
nieuwe generatie van de ontwikkeling van dat 
volk in hun aanbidding van God zou kunnen 
spreken. Dat boek gaf zowel de namen van de 
patriarchen die van deugd en gerechtigheid 
hielden, de modellen van de kracht van het 
geloof, als de namen van de profeten, de 
zieners van de toekomst, door wiens mond de 
Heer sprak als Hij zijn volk op de rand van het 
gevaar zag staan. Het gaf ook de namen van 
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de goddelozen, de verraders, de 
ongehoorzame, want elk incident, elk 
voorbeeld is een leer en soms een symbool. 
 7 Toen ik in Jezus onder de mensen woonde, 
maakte ik gebruik van de essentie van die 
geschriften, van de betekenis van die werken, 
alleen als het nodig was, om mijn leer over te 
brengen; het materiële en het niet-
substantiële heb ik nooit geprezen. Herinnert 
u zich niet dat ik de rechtvaardige Abel 
noemde, dat ik het geduld van Job prees en de 
wijsheid en de glorie van Salomo herinnerde? 
Heb ik Abraham niet vaak herinnerd en 
gesproken over de profeten, en heb ik u niet 
met betrekking tot Mozes gezegd dat ik niet 
was gekomen om de wet die hij had 
ontvangen te ontbinden, maar om deze te 
vervullen? (102, 31 – 32) 
8 je moet de goddelijke openbaringen die ik je 
heb gegeven te allen tijde bestuderen; je moet 
de beeldtaal begrijpen waarin tot je is 
gesproken; je moet op deze manier je 
geestelijke zintuigen gevoelig maken, zodat je 
weet wat het Woord van God is en wat het 
Woord van de mens is, zodat je de betekenis 
van mijn leer kunt ontdekken 
9 Alleen vanuit geestelijk oogpunt zult u de 
juiste en waarheidsgetrouwe interpretatie van 
mijn woord kunnen vinden - zowel datgene 
wat ik u door de profeten heb gezonden als 
datgene wat ik u door Jezus heb gegeven of 
dat woord dat ik u door middel van de 
spreekbuizen van de "derde keer" heb 
gegeven. 
10 Als deze mensheid de ware betekenis van 
de wet, van de leer, van de profetie en de 
openbaring heeft gevonden, zal zij het 
mooiste en het diepste van haar bestaan 
hebben ontdekt. 
11 Dan zullen de mensen de ware 
gerechtigheid kennen, en hun hart zal de ware 
hemel zien; dan zult u ook weten wat 
verzoening, zuivering en genoegdoening is. 
(322, 39 - 42) 
12 de geschriften van vervlogen tijden zullen u 
misschien onthullen wat ik vandaag voor u 
herhaal; maar de mens heeft het aangedurfd 
om mijn waarheden te vervalsen om ze 
vervalst te verspreiden En zo heb je nu een 
geestelijk zieke, vermoeide en eenzame 
mensheid. 

13 dit is de reden waarom mijn wake-up call 
kan worden gehoord door de stemdrager, 
want ik wil niet dat je in verwarring raakt. 
(221, 14 - 15) 
14 Als de geschriften van mijn discipelen, die u 
in het Tweede Tijdperk mijn woord hebben 
nagelaten, in uw handen komen, zal ik u doen 
weten wat de ware woorden van Jezus zijn. 
Uw geest zal degenen die niet in 
overeenstemming zijn met het goddelijke 
concert van mijn liefde als vals beschouwen. 
(24, 19) 
15 Nooit is de mens zonder mijn openbaringen 
geweest, die het licht van de Geest zijn; maar 
hij is bang geweest om ze tot op de bodem uit 
te zoeken. Nu vraag ik je: Wat kun je weten 
van de waarheid en van het eeuwige als je het 
spirituele hardnekkig ontwijkt? 
16 Denk aan de materialistische interpretatie 
die je aan mijn openbaringen van de Eerste en 
Tweede Tijd hebt gegeven, hoewel ze alleen 
over het goddelijke en het geestelijke spreken. 
Zie hoe je de materiële natuur verwart met 
het spirituele, met welk gebrek aan respect je 
het diepe in het oppervlakkige verandert en 
het hoge in het lage. Maar waarom heb je dit 
gedaan? Want in je verlangen om iets te doen 
in het werk van God zoek je de weg om mijn 
leer aan te passen aan je aardse leven, aan je 
menselijke gemakken die je het meest 
dierbaar zijn. (281, 18 - 19) 
17 in deze tijd zal Ik ervoor zorgen dat de leer 
die Ik jullie in het "Tweede Tijdperk" heb 
gegeven, die velen niet hebben begrepen en 
anderen zijn vergeten, door iedereen wordt 
begrepen, en dat het ook wordt gevolgd 
vanwege Mijn nieuwe leerstellingen. (92, 12) 
18 Het licht van Mijn Heilige Geest komt op 
jullie neer; maar waarom maken jullie Mij in 
de vorm van een duif? Die beelden en 
symbolen moeten niet meer worden 
aanbeden door mijn nieuwe discipelen. 
19 Begrijp mijn leer, mensen: in die 'tweede 
keer' manifesteerde mijn Heilige Geest zich bij 
de doop van Jezus in de vorm van een duif, 
want deze vogel lijkt in zijn vlucht op het 
blazen van de Geest, zijn wit spreekt van 
reinheid en in zijn zachte en milde blik is er 
een schijnsel van onschuld. 
20 Hoe was het mogelijk om die ongeschoolde 
mensen het goddelijke te laten begrijpen, als 
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ze niet de vormen van de hen bekende 
wezens in de wereld aannamen? 
21 Christus, die op dit moment tot u spreekt, 
werd vertegenwoordigd door een lammetje, 
en zelfs Johannes zag Mij zo in zijn profetisch 
visioen Dit alles is te wijten aan het feit dat als 
jullie Mij zoeken in elk van Mijn werken, jullie 
in de hele schepping altijd een beeld van de 
Auteur van het leven zullen vinden. (8,1 - 3) 
22 Ik heb je eens verteld dat een kameel liever 
door het oog van een naald gaat dan dat een 
rijke vrek het Koninkrijk der Hemelen 
binnengaat... Vandaag zeg ik u dat die harten 
zich moeten bevrijden van hun egoïsme en 
liefdadigheid moeten beoefenen ten opzichte 
van hun medemensen, zodat hun geest de 
smalle weg van de verlossing kan afleggen. 
Het is niet nodig om zich te bevrijden van 
bezittingen en eigendommen, maar alleen van 
egoïsme. (62, 65) 
23 Ik ben op dit moment bezig met de 
wederopbouw van de Tempel waarnaar ik 
verwees toen ik tegen mijn discipelen die de 
Tempel van Salomo bewonderden zei: 
'Voorwaar, ik zeg u, er zal geen steen van 
overblijven op een andere steen, maar ik zal 
hem over drie dagen herbouwen'; ik zal hem 
niet kunnen herbouwen zonder een steen op 
een andere steen; ik zal hem over drie dagen 
herbouwen 
24 Hiermee bedoelde ik dat elke uitwendige 
cultus, hoe prachtig die ook voor de mensen 
mag lijken, uit het hart van de mensen zal 
verdwijnen en dat ik in plaats daarvan de ware 
geestelijke tempel van mijn goddelijkheid zal 
oprichten. nu is het de "derde keer", dat wil 
zeggen, de derde dag dat ik de reconstructie 
van mijn tempel afmaak... (79, 4) 
25 God heeft geen vorm, want als Hij die had, 
zou Hij een beperkt wezen zijn, net als de 
mens, en dan zou Hij niet God zijn. 
26 Zijn "troon" is volmaaktheid, 
rechtvaardigheid, liefde, wijsheid, 
scheppingskracht, eeuwigheid. 
27 "De hemel" is de hoogste gelukzaligheid die 
een geest bereikt op zijn weg naar 
volmaaktheid, wanneer hij zo hoog in wijsheid 
en liefde opstaat dat hij een mate van 
zuiverheid bereikt die geen enkele zonde of 
pijn meer kan bereiken. 
28 Als mijn profeten over het geestelijk leven 
spraken, dan deden ze dat soms door middel 

van menselijke manifestaties en voorwerpen 
die u bekend waren. 
29 De profeten zagen tronen als die van 
koningen op aarde - boeken, wezens in 
menselijke vorm, paleizen met wandtapijten, 
kandelaars, het Lam, en vele andere wezens. 
Maar vandaag moet u begrijpen dat dit alles 
slechts een allegorie was, een symbool, een 
goddelijke betekenis, een openbaring die voor 
u in een figuurlijke vorm moest worden 
uitgedrukt, omdat u niet in staat was een 
andere, hogere vorm te begrijpen. 
30 nu is het tijd voor u om de betekenis van al 
mijn gelijkenissen en leerstellingen die ik u 
door middel van allegorieën heb 
geopenbaard, correct te interpreteren, zodat 
de betekenis in uw geest doordringt en de 
allegorische vorm verdwijnt 
31 Als je tot deze kennis komt, zal je geloof 
waar zijn, omdat je het op de waarheid hebt 
gegrondvest. (326, 37 - 42) 
32 Als al degenen die geroepen zijn zich naar 
de tafel van de Heer zouden haasten, waar het 
voedsel op de tafel wordt gelegd die de geest 
te eten geeft, zou het vol zijn; maar niet al 
degenen die uitgenodigd zijn, zijn gekomen. 
33 Het is de natuur van de mens om de goede 
werken van God niet te waarderen, en 
daarom heb je veel van je medemensen zich 
zien afwenden toen je de oproep tot hen 
deed. 
34 maar ik zeg u dat deze weinigen die aan 
mijn tafel zitten en volharden om naar mij te 
luisteren om van mij te leren, degenen zullen 
zijn die aan de menigte de grootsheid van mijn 
Woord bekend zullen maken, de betekenis 
van deze leer die de mensen oproept om een 
wereld die aan zijn einde is gekomen opnieuw 
op te bouwen en plaats te maken voor een 
meer stralende en hogere wereld. (285, 33 - 
35) 
  
De Openbaring van Jezus door de apostel 
Johannes 
35 Alles staat in het boek van de Zeven Zegels, 
dat in God is, en waarvan het bestaan aan de 
mensheid is geopenbaard door de apostel en 
de profeet Johannes. 
36 De inhoud van dat boek werd u alleen 
geopenbaard door het Goddelijke Lam, omdat 
er geen rechtvaardige Geest was, noch op 
aarde, noch in de hemel, die u de diepe 
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geheimen van de liefde, het leven en de 
gerechtigheid van God kon uitleggen. Maar 
het Goddelijke Lam, dat Christus is, brak de 
zegels die het Boek des Levens sloten om de 
inhoud ervan aan zijn kinderen te onthullen. 
(62, 30) 
37 Als het boek van Johannes' profetieën door 
sommigen als een ondoordringbaar mysterie 
wordt beschouwd en door anderen in een 
verkeerde interpretatie, dan komt dat omdat 
de mensheid nog niet de spiritualiteit heeft 
bereikt die nodig is om te begrijpen wat daar 
wordt gepresenteerd; en ik kan u ook 
vertellen dat het niet eens is begrepen door 
de profeet aan wie het is gegeven. 
38 Johannes hoorde en zag, en toen hij 
hoorde dat hij orders had gekregen om het op 
te schrijven, gehoorzaamde hij onmiddellijk; 
maar hij begreep dat deze boodschap 
bestemd was voor mannen die nog lang na 
hem zouden komen. (27, 80 - 81) 
39 Wanneer zullen de mensen hun aandacht 
richten op wat mijn geliefde discipel op schrift 
heeft achtergelaten? Vreemd is de manier 
waarop zijn openbaring is opgeschreven, 
mysterieus is de betekenis ervan, diepgaand 
tot het onmetelijke zijn zijn woorden. Wie kan 
ze begrijpen? 
40 Mensen die zich beginnen te interesseren 
voor de Openbaring van Johannes verdiepen, 
interpreteren, observeren en bestuderen 
deze. Sommigen komen iets dichter bij de 
waarheid, anderen denken dat ze de 
betekenis van de Openbaring hebben ontdekt 
en deze aan de hele wereld verkondigen; weer 
anderen zijn verward of te moe om hun 
onderzoek voort te zetten en ontkennen die 
boodschap uiteindelijk elke goddelijke 
betekenis. 
41 Discipelen van de 'derde leeftijd', nu zeg ik 
u dat als u werkelijk dit heiligdom wilt 
betreden en de werkelijke betekenis van die 
openbaringen wilt kennen, u kennis moet 
maken met het gebed van geest tot geest - het 
gebed dat Johannes in zijn ballingschap 
beoefende. 
42 U moet eerst begrijpen dat de goddelijke 
openbaring, hoewel ze wordt voorgesteld 
door aardse figuren en beelden, helemaal gaat 
over de geest van de mens, zijn ontwikkeling, 
zijn strijd, zijn verleidingen en valpartijen, zijn 
ontheiligingen en ongehoorzaamheid. Het 

gaat over mijn gerechtigheid, mijn wijsheid, 
mijn koninkrijk, mijn liefdesbewijzen en mijn 
communicatie met de mensen, hun ontwaken, 
hun vernieuwing en tenslotte hun 
vergeestelijking. 
43 Ik heb u daar de geestelijke levensreis van 
de mensheid geopenbaard, verdeeld in 
perioden, zodat u de ontwikkeling van de 
geest beter kunt begrijpen. 
44 Dus, discipelen - aangezien openbaring 
verwijst naar uw geestelijk leven, is het gepast 
dat u het vanuit een geestelijk oogpunt 
bestudeert en overweegt; want als u het 
alleen door middel van aardse gebeurtenissen 
wilt interpreteren, zult u verward zijn zoals 
vele anderen. 
45 Toegegeven, veel aardse gebeurtenissen 
hebben een verband met de vervulling van die 
openbaring en zullen dat ook in de toekomst 
blijven doen. Maar u moet weten, dat de 
daarin vervatte gebeurtenissen en tekens ook 
figuren, afbeeldingen en voorbeelden zijn, die 
u moeten helpen, mijn waarheid te begrijpen 
en uw bestemming te vervullen, u tot mij te 
verheffen op de weg van de zuiverheid van de 
geest, waarvan mijn leerling Johannes u een 
lichtend voorbeeld heeft nagelaten, dat de 
mensheid millennia lang is voorgegaan in de 
dialoog van geest tot geest met zijn Heer. 
(309, 47-51) 
  

Hoofdstuk 38 - De drie openbaringen 
en de zeven zeehondenperioden  
 
De ontwikkelingsafhankelijkheid van Gods 
openbaringen  
1 in alle drie de perioden waarin Ik de 
ontwikkeling van de mensheid heb verdeeld, 
heb Ik jullie met Mijn Licht dezelfde rechte en 
nauwe weg laten zien voor het opstijgen van 
de Geest, de ene weg van liefde, waarheid en 
gerechtigheid 
2 Ik heb jullie van het onderwijs naar het 
onderwijs geleid, van de openbaring naar de 
openbaring, tot deze tijd kwam, toen Ik jullie 
vertelde dat jullie al met Mij verenigd kunnen 
zijn van geest tot geest. Zou de mensheid zich 
op deze manier hebben kunnen verbinden in 
de "First Times"? - Nee, ze werd gedwongen 
gebruik te maken van materiële aanbidding, 
riten en ceremonies, traditionele feesten en 
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symbolen, zodat ze het goddelijke en 
spirituele dichtbij kon voelen. Uit dit 
onvermogen om het spirituele te benaderen, 
om op te staan tot het goddelijke, om het 
diepere te erkennen en om de mysteries te 
ontrafelen, ontstonden de verschillende 
religies, elk overeenkomend met de mate van 
spirituele achterstand of spirituele 
vooruitgang van de mens, de een meer 
toegewijd aan de waarheid dan de ander, de 
ander meer spiritueel dan de ander, maar 
allemaal met hetzelfde doel als doel voor 
ogen. Het is de weg die de geesten door de 
eeuwen heen volgen - de weg die de 
verschillende religies aangeven. Sommigen 
zijn slechts met de grootste traagheid 
vooruitgegaan, anderen zijn gestopt, en weer 
anderen zijn op een dwaalspoor geraakt en 
zijn bezoedeld. (12, 92 - 93) 
3 vandaag kom ik in de geest, en ik zeg u echt: 
sommigen denken dat ik in de beginperiode 
dichter bij u was dan vandaag. ze vergissen 
zich, want met elke komst ben ik steeds 
dichter bij je gekomen... 
4 Vergeet niet dat ik me in de "eerste dagen" 
op een berg heb gevestigd en van daaruit mijn 
in steen geschreven wet naar beneden heb 
gestuurd. in de "Second Time" verliet ik de 
berghoogtes en daalde ik af in jullie valleien, 
en werd ik een man om onder jullie te leven. 
En in deze tijd, om nog dichter bij u te zijn, 
heb ik uw hart tot mijn woonplaats gemaakt 
om mij daar te manifesteren en met mannen 
van binnenuit te spreken. (3, 31) 
5 jullie begrijpen nu dat ik mijn goddelijke 
openbaring in drie grote tijdsperiodes heb 
verdeeld 
6 Het was in de geestelijke kindertijd van de 
mensheid toen de Vader haar de wet gaf en 
haar een Messias beloofde die de deur naar 
een nieuw tijdperk zou openen. 
7 De Messias was Christus, die tot de mensen 
kwam toen zij in hun geestelijke jeugd waren. 
Hij leerde de mensen een hogere manier om 
de wet te vervullen die ze in het verleden van 
de Vader hadden gekregen en wist niet hoe ze 
die moesten vervullen. Het "Woord" van God 
sprak door de lippen van Jezus en daarom zeg 
ik u dat de wereld door de liefdesleer van de 
volmaakte Meester de stem en het bevel van 
hun Vader bleef horen. 

8 Jezus van zijn kant bood aan om de mensen 
de 'Geest van de waarheid' te zenden, zodat 
ze al die dingen zouden begrijpen die ze niet 
begrepen hadden uit zijn leer. 
9 Nu dan, geliefde mensen - dit eenvoudige, 
nederige woord dat je op dit moment hoort is 
de stem van de Geest van de Waarheid, is het 
Geestelijke Licht van God dat in je wezen 
stroomt, zodat je je ogen kunt openen voor de 
New Age. Dit licht, dat je alle openbaringen 
van je Meester beetje bij beetje duidelijk 
maakt, is het licht van je Vader, de Heilige 
Geest, die de mensheid verrast op een hoger 
geestelijk niveau van ontwikkeling, dat wil 
zeggen, als het de volwassenheid nadert om 
de openbaringen van God te begrijpen. 
10 in alles wat dit licht u openbaart, zult u de 
leer van de Vader ontvangen; want 'het 
Woord' is in Mij en de Heilige Geest is Mijn 
eigen wijsheid. (132, 10 - 15) 
11 Vroeger sprak ik niet zo tegen je. In de 
"Eerste Tijden" verlichtte de Wet de 
menselijke ziel; in de "Tweede Tijden" 
verlichtte Christus het hart van de mens door 
het licht van de liefde. Vandaag de dag verlicht 
het licht van de Heilige Geest je geest om hem 
boven de mensheid uit te tillen. 
12 Van één en dezelfde God heb je deze drie 
boodschappen ontvangen, en er is een 
tijdperk voorbij gegaan tussen hen allen - de 
tijd die nodig is voor de ontwikkeling van de 
geest om de nieuwe boodschap of het nieuwe 
onderwijs op te nemen. 
13 Nu kunt u begrijpen waarom ik u 
'discipelen van de Heilige Geest' heb 
genoemd. (229, 50 - 52) 
14 Als ik u alles had verteld in de eerste 
openbaringen, zou het niet nodig zijn geweest 
voor de Meester, de Messias, om u nieuwe 
leringen te leren, noch zou het nodig zijn 
geweest voor de Heilige Geest om op dit 
moment te komen om u de heerlijkheden van 
het Spirituele Leven te laten zien. 
15 dit is waarom ik je vertel om je niet vast te 
klampen aan wat je vroeger werd 
geopenbaard, alsof het het laatste woord van 
mijn leer is. 
16 Ik ben opnieuw tot de mensen gekomen en 
ik heb me al heel lang bekend gemaakt door 
hun intellect en toch kan ik u zeggen dat mijn 
laatste woord nog niet gesproken is. 
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17 Zoek altijd het laatste woord in mijn boek 
van wijsheid, de nieuwe pagina, die u de 
betekenis, de inhoud van wat eerder gegeven 
is, openbaart, zodat u mijn discipelen in 
waarheid kunt zijn. (149, 44 - 45) 
 
De drie testamenten van God  
18 Mozes, Jezus en Elia - dit is de weg die de 
Heer aan de mens heeft gegeven, om hem te 
helpen op te gaan naar het koninkrijk van 
vrede, licht en volmaaktheid. 
19 Voel in je leven de aanwezigheid van de 
boodschappers van de Heer. Geen van hen is 
gestorven; ze leven allemaal om de weg te 
verlichten van mensen die zijn afgedwaald, 
om hen te helpen uit hun val te komen en om 
hen te versterken, zodat ze zich in de 
beproevingen van hun schuld met liefde 
kunnen wijden aan het. 
20 Herken het werk dat Mozes op aarde 
volbracht heeft door de inspiratie van Jehova. 
Bestudeer de leer van Jezus, door wie het 
"Goddelijke Woord" sprak, grondig en zoek de 
spirituele betekenis van mijn nieuwe 
openbaring, waarvan de leeftijd wordt 
vertegenwoordigd door Elia. (29,20 - 22) 
21 Als in de "Tweede Tijd" mijn geboorte als 
mens een wonder was, en mijn geestelijke 
opstanding na mijn fysieke dood een ander 
wonder was - voorwaar, ik zeg het je - dan is 
mijn manifestatie in deze tijd door middel van 
een menselijk verstand een geestelijk wonder. 
22 Mijn profetieën zullen in deze tijd tot het 
laatst toe in vervulling gaan. Ik laat je mijn drie 
testamenten na, die samen één vormen. 
23 Wie de Vader in het verleden gekend heeft 
als liefde, opoffering en vergeving, laat hem 
Hem in deze tijd volledig leren kennen, zodat 
hij Hem liefheeft en eer geeft in plaats van zijn 
gerechtigheid te vrezen. 
24 in de "First Times", toen je gehecht was 
aan de wet, was het uit angst dat de 
goddelijke gerechtigheid je zou kastijden; 
daarom heb Ik je mijn "Woord" gestuurd, 
zodat je zou weten dat God Liefde is. 
25 Vandaag komt mijn licht tot u, opdat u niet 
afdwaalt en het einde van de weg bereikt in 
getrouwheid aan mijn wet. (4,43 - 47) 
26 Mijn nieuwe leer is de bevestiging van de 
leer die ik jullie in het tweede tijdperk heb 
gegeven, maar ze is nog ingrijpender. Vergeet 

niet: toen sprak ik tot het hart van de mensen, 
nu spreek ik tot de Geest. 
27 Ik ontken geen van mijn woorden die ik u in 
het verleden heb gegeven; integendeel, ik 
geef ze de juiste vervulling en de juiste 
interpretatie. Ik zei toen ook tegen de 
Farizeeën die geloofden dat Jezus de wet 
wilde vernietigen: "denk niet dat ik ben 
gekomen om de wet of de profeten te 
vernietigen; integendeel, ik kom om ze te 
vervullen". Hoe kon ik die wet en de 
profetieën ontkennen als ze het fundament 
vormen van de Tempel die in drie eeuwen in 
het hart van de mensen moest worden 
gebouwd en de aankondiging van mijn komst 
in de wereld? (99, 24 - 25) 
28 Vandaag zeg Ik jullie opnieuw: "Ik ben de 
Weg, de Waarheid en het Leven" en als jullie 
in deze tijd de betekenis van Mijn Woord 
zoeken, zullen jullie daarin de Eeuwige Wet 
van Liefde vinden, de weg die Ik voor jullie op 
aarde heb uitgestippeld. 
29 In die tijd geloofden velen dat Christus op 
een dwaalspoor was geraakt en de wet 
vervalste. Daarom vochten en vervolgden ze 
hem. Maar de waarheid heeft, net als het licht 
van de zon, altijd voorrang op de duisternis. 
Nu zal mijn woord opnieuw worden bestreden 
omdat sommigen geloven dat er 
tegenstrijdigheden, dubbelzinnigheden en 
fouten in de betekenis ervan zijn. Maar zijn 
licht zal weer schijnen in de duisternis van 
deze tijd en de mensheid zal erkennen dat de 
weg en de wet, die ik u heb geopenbaard, 
dezelfde zijn als in die tijd en altijd zullen zijn. 
(56, 69 - 70) 
30 deze leer is de weg naar het eeuwige leven; 
iedereen die in deze leer een verheffende 
kracht en volmaaktheid ontdekt, zal weten 
hoe hij zich kan verenigen met degene die ik je 
heb geleerd toen ik op aarde was, omdat de 
essentie ervan dezelfde is. 
31 Wie niet in staat is de waarheid in mijn leer 
te vinden, zal zelfs kunnen bevestigen, dat 
deze leer niet tot hetzelfde doel leidt als de 
leer van Jezus; de geesten, die verblind zijn 
door slechte interpretaties of verward zijn 
door religieus fanatisme, zullen de waarheid 
van deze openbaringen niet onmiddellijk 
kunnen begrijpen. Ze moeten een pad van 
beproevingen doorlopen om vrij te worden 
van de aardse geest die hen verhindert mijn 
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gebod te begrijpen en te vervullen, dat jullie 
leert elkaar lief te hebben. (83, 42 - 43) 
32 Tevergeefs zullen veel mensen zeggen dat 
deze leer nieuw is, of dat ze geen verband 
houdt met de goddelijke openbaringen die u 
in het verleden zijn gegeven. Ik verzeker u dat 
alles wat ik u in deze tijd door middel van het 
menselijk verstand heb verteld zijn wortels en 
zijn fundamenten heeft in wat u al in de Eerste 
en Tweede Wereldoorlog voorspeld werd; ik 
zeg u dat ik u vertel dat alles wat ik u in deze 
tijd door middel van het menselijk verstand 
heb verteld zijn wortels en zijn fundamenten 
heeft in wat u al in de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog voorspeld werd. 
33 Maar de verwarring waarvan ik tot u 
spreek zal komen, omdat degenen die deze 
openbaringen hebben geïnterpreteerd, hun 
interpretaties aan de mensen hebben 
opgedrongen, en deze waren deels waar en 
deels vals. Ook zal het gebeuren omdat dat 
spirituele licht van mijn leer voor de mensen 
werd achtergehouden en soms in vervalste 
vorm werd gegeven. Daarom hebben veel 
mensen vandaag, nu de tijd is gekomen dat 
mijn licht je bevrijdt van de duisternis van je 
onwetendheid, ontkend dat dit het licht van 
de waarheid kan zijn, omdat het volgens hen 
niet overeenkomt met wat ik je eerder heb 
geleerd. 
34 Ik verzeker u dat geen van Mijn woorden 
verloren zal gaan en dat de mensen van deze 
tijd zullen weten wat Ik u in het verleden 
daadwerkelijk heb verteld. Dan, als de wereld 
leert over spiritualisme, zal het zeggen: 
"Inderdaad, Jezus heeft dit alles al gezegd! 
35 Ik heb u inderdaad al alles verteld, ook al 
heb ik van veel van de geopenbaarde 
waarheden alleen de basis ervan aan u 
bekend gemaakt. Ik liet ze aan u over zodat u 
ze geleidelijk aan zou leren begrijpen, omdat 
de mensheid toen nog niet in staat was om 
alles wat ik u nu laat zien, volledig te 
begrijpen. (155, 24 -27) 
 
Het derde tijdperk 
36 dit is het "Derde Tijdperk" waarin ik je de 
les heb geleerd om de mensheid geestelijk te 
verenigen Want het is mijn wil dat de talen, de 
rassen, de verschillende ideologieën geen 
belemmering meer vormen voor hun 
vereniging. De spirituele essentie van waaruit 

ik een geest heb geschapen is dezelfde die 
allen bezitten, en de stoffen die het bloed 
vormen dat door de aderen van de mensen 
stroomt zijn in alle opzichten hetzelfde. 
Daarom zijn allen gelijk en waardig aan Mij, en 
voor allen ben Ik opnieuw gekomen. (95, 9) 
37 De veranderingen die het menselijk leven 
doormaakt zullen zo groot zijn dat het voor 
jou lijkt alsof de ene wereld aan zijn einde 
komt en de andere wordt geboren. 
38 Net als altijd is het leven van de mens 
verdeeld in tijdperken of tijdperken, en elk 
van hen heeft zich onderscheiden door iets - 
hetzij door zijn ontdekkingen, hetzij door de 
goddelijke openbaringen die hij heeft 
ontvangen, hetzij door zijn ontvouwing in de 
zin van schoonheid, die de mens "kunst" 
noemt, of door zijn wetenschap - dus de tijd 
die nu begint, de tijd die al als een nieuwe 
dageraad aanbreekt, zal worden gekenmerkt 
door het ontvouwen van de gaven van de 
geest - die kant van je wezen die je had 
moeten cultiveren om jezelf zoveel kwaad te 
besparen, maar die je altijd hebt uitgesteld tot 
later. 
39 Gelooft u niet dat het menselijk leven 
volledig kan worden getransformeerd 
wanneer het de spiritualiteit ontwikkelt, de 
geestelijke gaven ontvouwt en de wet in 
werking stelt die in deze wereld door het 
geweten wordt gedicteerd? 
40 Weldra zullen alle volkeren begrijpen dat 
God tot hen heeft gesproken in alle tijden, dat 
de goddelijke openbaringen de ladder zijn 
geweest die de Heer tot de mensen heeft 
neergelaten om hen tot Hem te doen 
opstijgen. 
41 Deze nieuwe tijd zal door sommigen de tijd 
van het licht worden genoemd, door anderen 
de tijd van de Heilige Geest, en door anderen 
de tijd van de waarheid. maar ik zeg u dat het 
de tijd zal zijn van spirituele opwaartse 
ontwikkeling, van spiritueel herstel, van 
terugwinning... 
42 dit is het tijdperk dat ik al lang in het hart 
van de mens heb willen zien leven en dat 
voortdurend door de mens zelf is bestreden 
en vernietigd - een tijdperk waarvan de 
helderheid door iedereen wordt gezien en 
waaronder alle kinderen van de Heer zich 
verenigen: niet aan een religieuze 
gemeenschap van mensen, die de een 



197 
 

verwelkomt en de ander verwerpt, die haar 
eigen waarheid vertroebelt en aan de ander 
ontkent, die onwaardige wapens gebruikt om 
zich te doen gelden, of die de duisternis geeft 
in plaats van licht. (135,53- 54, 57-59) 
43 Dit is het "Derde Tijdperk", waarin de geest 
van de mens zich moet bevrijden van de 
ketens van het materialisme. Dit zal de strijd 
van het wereldbeeld met zich meebrengen, 
die heviger zal zijn dan de geschiedenis van de 
mensheid weet. 
44 Boosaardigheid, egoïsme, trots, ondeugd, 
leugens en alles wat je leven overschaduwd 
heeft, zal als gebroken afgoden aan de voeten 
van degenen die ze aanbaden vallen, om 
plaats te maken voor nederigheid. (295,64 - 
65) 
 
De zeven tijdperken van de heilsgeschiedenis  
45 De eerste van deze geestelijke 
ontwikkelingsstadia in de wereld wordt 
vertegenwoordigd door Abel, de eerste 
dienaar van de Vader, die zijn brandoffer aan 
God offerde. Hij is het symbool van het offer. 
De wrok is tegen hem gewekt. 
46 De tweede fase wordt vertegenwoordigd 
door Noah. Hij is het symbool van het geloof. 
Hij bouwde de ark door goddelijke inspiratie 
en leidde de mensen naar binnen om hen te 
redden. De menigte stond op tegen hem met 
hun twijfel, spot en heidendom. Maar Noah 
heeft zijn zaad van het geloof achtergelaten. 
47 De derde periode wordt gesymboliseerd 
door Jakob. Hij belichaamt de macht, hij is 
Israël, de sterke. Hij zag geestelijk de ladder 
van de hemel waarop jullie allemaal zullen 
opstijgen om "aan de rechterhand van de 
Schepper" te zitten. Tegen hem stond de 
engel van de Heer op om zijn kracht en 
doorzettingsvermogen te testen. 
48 De vierde wordt gesymboliseerd door 
Mozes, hij belichaamt de wet. Hij laat de 
tabletten zien waarop het is opgeschreven 
voor de mensen van alle tijden. Hij was het 
die, met zijn onmetelijke geloof, het volk 
bevrijdde om hen te leiden op de weg van de 
verlossing naar het Beloofde Land. Hij is het 
symbool van de wet. 
49 Het vijfde tijdvak wordt vertegenwoordigd 
door Jezus, het 'Goddelijke Woord', het 
Onbevlekte Lam, die te allen tijde tot u heeft 
gesproken en tot u zal blijven spreken. Hij is 

de liefde waarvoor hij mens is geworden, om 
in de menselijke wereld te leven. Hij leed aan 
de pijn van hetzelfde en toonde de mensheid 
de weg van opoffering, liefde en 
barmhartigheid, waarop zij het heil van al haar 
zonden zou moeten bereiken. Hij kwam als 
Meester om te leren hoe je ondanks je 
afkomst in eenvoudige omstandigheden in de 
liefde kunt leven, om zo ver te gaan als 
zelfopoffering en om liefdevol, 
vergevingsgezind en zegenend te sterven. Hij 
belichaamt de vijfde fase, en zijn symbool is 
liefde. 
50 De zesde periode wordt vertegenwoordigd 
door Elijah. Hij is het symbool van de Heilige 
Geest. Hij komt op zijn "strijdwagen van vuur" 
en brengt het licht naar alle volkeren en alle 
werelden die jullie niet kennen, maar die Mij 
bekend zijn omdat Ik de Vader ben van alle 
werelden en van alle schepselen. Dit is het 
stadium waarin je nu leeft - dat van Elia. Het is 
zijn licht dat je verlicht. Hij is de 
vertegenwoordiger van de leer die in deze tijd 
verborgen was en aan de mensen zal worden 
geopenbaard. 
51 De zevende periode wordt door de Vader 
zelf belichaamd. Het is het einddoel, het 
hoogtepunt van de ontwikkeling. In hem is de 
tijd van genade, het Zevende Zegel. 
52 Hiermee is het mysterie van de zeven 
zeehonden opgelost. Daarom zeg ik u dat het 
huidige tijdperk het zesde zegel bevat. voor 
vijf van hen is het al voorbij, de zesde is nu 
opgelost en de zevende blijft gesloten, de 
inhoud ervan is nog niet gekomen, het is nog 
geen tijd voor deze fase om naar u toe te 
komen. Als het er is, zullen genade, perfectie 
en vrede zegevieren. Maar om het te bereiken 
- hoeveel tranen zal de mens nog moeten 
plengen om zijn geest te zuiveren! (161,54 - 
61) 
53 Het Boek der Zeven Zegels is het verhaal 
van je leven, van je ontwikkeling op aarde, 
met al zijn strijd, passies, confrontaties en 
uiteindelijk de overwinning van goed en 
gerechtigheid, liefde en vergeestelijking op de 
passies van het materialisme. 
54 Geloof in waarheid dat alles voor een 
geestelijk en eeuwig doel is, zodat u elke les 
de juiste plaats geeft die het verdient. 
55 Zolang het licht van het zesde zegel u 
verlicht, zal er een tijd van twist, verzaking en 
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zuivering zijn; maar als deze tijd voorbij is, zult 
u een nieuwe tijd hebben bereikt waarin het 
zevende zegel u nieuwe openbaringen zal 
brengen. Hoe tevreden en gelukkig zal de 
geest van degene die puur en voorbereid is 
gevonden de nieuwe tijd ontvangen. Zolang 
het Zesde Zegel je verlicht, zullen lichaam en 
geest gezuiverd worden. (13, 53 – 55) 
56 Het boek dat in de hemel werd verzegeld, 
werd geopend in het zesde hoofdstuk Het is 
het Boek van de Zeven Zeehonden, dat 
wijsheid en oordeel bevat en dat door mijn 
liefde voor jou is opengemaakt, om je de 
diepe leer te onthullen. 
57 De mens heeft vijf perioden op aarde 
geleefd, aangemoedigd door de goddelijke 
adem van de Geest Toch heeft hij de spirituele 
betekenis van het leven, het doel van zijn 
bestaan, zijn lot en zijn wezenskern niet 
begrepen. Alles was een ondoordringbaar 
geheim voor zijn geest en voor zijn geest, een 
verzegeld boek waarvan hij de inhoud niet kon 
interpreteren. 
58 Vaag vermoedde hij het geestelijk leven, 
maar zonder echt de ontwikkelingsladder te 
kennen, die de wezens dichter bij God brengt. 
Hij kende zijn zeer hoge missie op aarde niet 
en kende niet de deugden en gaven die bij zijn 
geest horen om te winnen in de strijd, om 
boven de menselijke behoeften uit te stijgen 
en zich geestelijk te vervolmaken om in het 
Eeuwige Licht te vertoeven. 
59 Het was noodzakelijk dat het goddelijke 
"boek" geopend zou worden en de mensen 
zouden nadenken over de inhoud ervan om 
zich te kunnen redden van de duisternis van 
de onwetendheid, die de bron is van alle 
kwaad dat in de wereld bestaat. Wie zou dit 
boek kunnen openen? Een theoloog, een 
wetenschapper of een filosoof? Nee, niemand, 
zelfs de rechtvaardige geesten konden de 
inhoud ervan aan u openbaren, want wat het 
boek bevatte was de wijsheid van God. 
60 Alleen Christus, het "Woord", Hij alleen, de 
Goddelijke Liefde kon het doen; maar zelfs 
dan was het nodig om te wachten tot de 
mensen in staat waren om de Goddelijke 
Boodschap te ontvangen zonder verblind te 
worden door de pracht van mijn geestelijke 
aanwezigheid. Zo moest de mensheid vijf 
stadia van beproevingen, leerstellingen, 
ervaring en ontwikkeling doorlopen om de 

juiste ontvouwing te bereiken die haar in staat 
zou stellen de geheimen te kennen die het 
Boek van Wijsheid van God voor de mensheid 
bewaarde. 
61 De wet van God, zijn goddelijk Woord 
gegeven door Christus, en alle boodschappen 
van profeten, boodschappers en afgezanten 
waren het zaad dat het geloof van de 
mensheid in stand hield in een goddelijke 
belofte die altijd licht, redding en 
gerechtigheid voor alle mensen aankondigde. 
62 Nu is de verwachte tijd voor de Grote 
Openbaring, waardoor jullie alles moeten 
begrijpen wat Ik jullie door de tijd heen heb 
geopenbaard en moeten weten wie jullie 
Vader is, wie jullie zelf zijn en wat de reden 
van jullie bestaan is. 
63 Nu is de tijd gekomen dat u, vanwege de 
geestelijke ontwikkeling die u hebt bereikt, de 
beproevingen die u hebt doorstaan en de 
ervaring die u hebt opgedaan, van mijn geest 
tot de uwe, het licht van wijsheid mag 
ontvangen dat in mijn schatkisten wordt 
bewaard in afwachting van uw voorbereiding. 
En aangezien de mensheid de noodzakelijke 
graad van ontwikkeling heeft bereikt om mijn 
boodschap te ontvangen, heb ik het de eerste 
straal van mijn licht gestuurd, dat is deze hier, 
die de ongeschoolde en eenvoudige mannen 
die als stemdragers van mijn bezwaar dienen, 
in vervoering heeft gebracht. 
64 Deze lichtstraal is alleen maar 
voorbereidend geweest; het is als het licht van 
de dageraad als het de nieuwe dag 
aankondigt. Later zal mijn licht je volledig 
bereiken en je bestaan verlichten en zelfs de 
laatste schaduw van onwetendheid, zonde en 
ellende wegnemen. 
65 Deze keer, waarvan u de dageraad in het 
oneindige bewondert, is het zesde tijdperk dat 
in het geestelijke leven van de mensheid 
aanbreekt - het tijdperk van het licht, van de 
openbaringen, van de vervulling van oude 
profetieën en vergeten beloften. Het is het 
zesde zegel dat, wanneer het opgelost is, zijn 
inhoud van wijsheid in jullie geest zal 
uitstralen in een boodschap van 
gerechtigheid, verlichting en openbaring. (269, 
10 - 18) 
66 discipelen, ik wil dat de deugden van je 
hart de kledingstukken zijn die de naaktheid 
van je geest bedekken Zo spreekt de 
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Troostergeest tot u, die in de Tweede 
Wereldoorlog werd beloofd. 
67 De Vader wist al van de pijn en de 
beproevingen die de mensheid zouden 
treffen, en van de mate van corruptie die de 
mensheid zou bereiken. De komst van de 
Trooster betekent voor u het verbreken van 
het zesde zegel, dat wil zeggen het begin van 
een nieuwe fase in de evolutie van de 
mensheid. Vanaf dat moment is een goddelijk 
oordeel van kracht voor alle mensen; elk 
leven, elk werk, elke stap wordt streng 
beoordeeld. Het is het einde van een tijdperk, 
niet het einde van het leven. 
68 Het is de afsluiting van de tijden van de 
zonde en het is noodzakelijk dat alle inhoud 
van dit Zesde Zegel van het Boek Gods op de 
geestenwezens wordt uitgestort en uit hun 
lethargie wordt geplukt, zodat de mens zich 
kan verenigen en de harmonie van zijn geest 
met de hele schepping kan ervaren, en zich 
kan voorbereiden op de tijd dat door het Lam 
het Zevende Zegel zal worden verbroken, dat 
de laatste gisten van de beker van het lijden 
zal brengen, maar ook de triomf van de 
waarheid, de liefde en de goddelijke 
gerechtigheid. (107, 17 - 19) 
69 Ik wil dat de mensheid zich in deze tijd 
voorbereidt, zodat wanneer het laatste zegel 
wordt verbroken, de mensen zich daarvan 
bewust worden en zich haasten om de inhoud 
van de nieuwe openbaringen te horen en te 
begrijpen. Ik wil dat de naties en volkeren 
sterk worden om het lijden van die dagen te 
weerstaan. 
70 Ik zal gezegend zijn met hen die de 
beproevingen van die tijd weten te doorstaan 
en Ik zal hen een beloning geven voor hun 
volharding en hun geloof in Mijn macht en 
hen achterlaten als voorouders van een 
nieuwe mensheid. (111, 10 - 11) 
71 Als het zevende zegel met de zes anderen 
wordt gesloten, zal dat boek, dat ook het 
oordeel van God over de werken van de 
mensen was, gesloten blijven, van het eerste 
tot het laatste. Dan opent de Heer een nieuw, 
onbeschreven boek om daarin de opstanding 
van de doden, de bevrijding van de 
onderdrukten, de vernieuwing van de 
zondaars en de overwinning van het goede op 
het kwade vast te leggen. (107, 20) 
 

Hoofdstuk 39 - Het aardse en het 
geestelijke Israël  
 
De historische missie van Israël, zijn 
mislukking 
1 Voorwaar, Ik zeg u, als de mensen zich 
hadden gehouden aan de Wet waarvan hun 
geweten hen binnenin vermaande, zou het 
niet nodig zijn geweest om u gidsen of 
profeten te sturen; noch zou het nodig zijn 
geweest voor uw Heer om tot u te komen en 
dat ik zelfs in het "Eerste Tijdperk" mijn Wet in 
een steen moest hakken en dat ik in het 
"Tweede Tijdperk" mens moest worden en 
sterven als een man aan een kruis; Ik zou u 
gidsen of profeten hebben moeten sturen en 
dat ik u een profeet en een gids had moeten 
sturen; Ik zou u een profeet en een gids 
hebben moeten sturen; Ik zou u een profeet 
en een gids hebben moeten sturen; Ik zou u 
een profeet en een gids hebben moeten 
sturen; Ik zou u een profeet en een gids 
hebben moeten sturen; Ik zou u een profeet 
en een gids hebben moeten sturen 
2 Toen ik een volk opvoedde en overgaf met 
genadegaven, was het niet opdat zij zouden 
opstaan en de anderen zouden vernederen, 
maar opdat zij een voorbeeld zouden zijn van 
overgave aan de ware God en een voorbeeld 
van broederschap onder de mensen. 
3 Ik heb dit volk gekozen om een instrument 
van mijn wil op aarde te zijn en een drager van 
mijn openbaringen, zodat zij allen kunnen 
uitnodigen om in mijn wet te leven en zodat 
de hele mensheid uiteindelijk één volk van de 
Heer kan vormen. 
4 Dit volk heeft veel geleden - ook al was het 
de uitverkorene - omdat ze geloofden dat de 
erfenis er alleen voor henzelf was, dat hun 
God niet ook voor de heidenen God kon zijn, 
omdat ze de rest van de volken als vreemden 
beschouwden en hen niet lieten deelnemen 
aan wat de Vader hun had toevertrouwd. Ik 
heb het slechts een tijdje van de andere 
volkeren gescheiden, zodat het niet zou 
worden besmet met corruptie en 
materialisme. 
5 maar toen het geïsoleerd raakte in zijn 
egoïsme en dacht dat het groot en sterk was, 
bewees ik dat zijn kracht en zijn grootheid 
bedrieglijk waren en liet ik andere naties toe 
om het aan te vallen en het in slavernij te 
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brengen. Koningen, farao's en Caesars waren 
haar meesters, hoewel ik hen had aangeboden 
haar meester te zijn. 
6 de Vader heeft zich in zijn oneindige liefde 
opnieuw aan zijn volk geopenbaard om hen de 
vrijheid te geven en hen te herinneren aan zijn 
zending; en in deze tijd kom ik om hen mijn 
liefdesleer te geven; maar alleen mijn blik kan 
onder de mensen de kinderen van Israël 
ontdekken die ik roep en verzamel om het 
licht van de Heilige Geest te ontvangen. 
7 Ik heb mijzelf voor uw geest geopenbaard, 
want de tijd dat ik tot u sprak door de natuur 
en door middel van materiële manifestaties, 
die u wonderen noemde, is allang voorbij. 
Vandaag kun je Mij al voelen in je geest en in 
het binnenste van je hart... 
8 Op dit moment is Palestina niet getuige 
geweest van mijn openbaring; want het is niet 
een bepaalde plaats die ik zoek, maar uw 
geest. Ik zoek het "volk van Israël voor de 
Geest", niet voor het bloed - het volk dat het 
geestelijke zaad bezit dat zij door de eeuwen 
heen door mijn genade hebben ontvangen. 
(63, 64 – 69) 
  
De verdeling van het Joodse volk in aardse en 
geestelijken 
9 Het was noodzakelijk dat de Vader, na zijn 
scheiding (in Jezus), het land dat aan zijn 
voorvaderen was gegeven, uit de handen van 
zijn volk wegnam. 
10 Het werd van het een als boetedoening en 
van het ander als beloning weggenomen; 
want dat land van Kanaän, dat mooie oude 
Palestina, werd door Mij alleen maar 
voorbereid als een beeld van het ware Land 
van Belofte voor de Geest. Toen die 
bezittingen van het volk werden afgenomen, 
werd de materialistische Jood op aarde 
achtergelaten als een dakloze; maar het 
andere deel - de gelovigen die altijd mijn 
aanwezigheid voelden, bleven toegewijd aan 
mijn wil, zonder pijn dat ze die erfenis uit het 
verleden hadden verloren, wetende dat hun 
een nieuwe genade van de Vader was 
toevertrouwd: de erfenis van zijn Woord, het 
Goddelijke Woord, zijn offer, zijn Bloed. 
11 In de huidige tijd, waarin mijn volk Israël al 
voor de derde keer is, zie ik ze nog steeds 
verdeeld in twee groepen Diegene die 
gematerialiseerd is, rijk gemaakt door de 

goederen van de aarde als hun eigen 
willekeurige genoegdoening, die zelfs de 
fundamenten van de wereld doet beven met 
hun kracht, omdat ze hun kracht, hun talent, 
de gaven van de genade die de Vader over 
hun geest heeft uitgestort, ten dienste hebben 
gesteld van zichzelf, van hun ambitie, van hun 
grootsheid. 
12 Zie hoe de mensen, zelfs binnen de grenzen 
van hun materialisme, bewijs gaven van kracht 
in hun wetenschappen, in hun wil, in hun 
intelligentie. In het diepst van hun hart 
houden ze de wrok van de vroegere 
hongersnoden, de slavernij en de 
vernederingen vast; maar vandaag staan ze 
sterk en trots op om andere volkeren te 
vernederen, te intimideren met hun macht, te 
domineren. Vandaag de dag is het zelf vol en 
kijkt het met voldoening naar de miljoenen 
hongerige mensen en naar de grote 
volksmassa's van slaven, slaven van hun goud, 
macht, wetenschap en verlangen naar 
erkenning. 
13 maar ik zie ook het andere deel van mijn 
volk, dat van de standvastige en trouwe 
mensen, van hen die altijd mijn aanwezigheid 
hebben kunnen voelen, van hen die mijn 
komst onder de mensen hebben herkend, van 
hen die in mijn openbaringen hebben geloofd 
en die ondanks alles gehoorzaam aan mij zijn 
geweest en mijn bevelen hebben uitgevoerd. 
14 dat een ander deel niet alleen jij bent, die 
getuige bent geweest van mijn manifestatie in 
deze tijd door het verstand van de mens; want 
een deel van het Spirituele Volk van Israël is 
verspreid over de hele wereld, en op de plaats 
waar iedereen is, ontvangt hij mijn zorgzame 
liefde, hij voelt mijn aanwezigheid, hij voedt 
zich met mijn brood en wacht op mij, niet 
wetend waar ik vandaan zou komen, noch op 
welke manier, maar hij wacht op mij 
15 maar zij die heel goed weten hoe Ik ben 
gekomen, hoe Ik Mijzelf heb gemanifesteerd - 
zij die voorbereid zijn op de komende tijd zijn 
jullie, die een deel vertegenwoordigen van de 
144.000 die Ik heb gekozen uit de twaalf 
stammen van dat volk - 
honderdvierenveertigduizend die als 144.000 
kapiteins zullen zijn voor het talrijke volk van 
Israël, die hen leiden in de geestelijke strijd 
van het Derde Tijdperk in de Grote Slag. 
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16 Denkt u dat mijn volk voor altijd verdeeld 
zal zijn? Ik zeg het je echt: Nee! voor u is het 
onderwijs, het licht en de beproevingen 
gekomen, voor hen zijn mijn gerechtigheid en 
evenzo de kwellingen gekomen... Ik leid hen 
nu met grote stappen naar het ontwaken van 
hun geest en hoewel ze mijn derde komst in 
de wereld op het eerste moment zeker zullen 
ontkennen, zoals ze het tweede ontkennen, 
zeg ik je: Niet ver weg is nu de tijd van hun 
bekering. Ze leven in hun oude tradities, maar 
ik zie door de geest en het hart van het Joodse 
volk en laat je weten dat ze zich meer 
vastklampen aan hun tradities uit troost en 
angst voor spirituele openbaringen dan uit 
hun eigen overtuiging. Zij schuwen de 
manifestaties van het hiernamaals, maar wat 
ik hen zal voorstellen is: het afzien van alles 
wat overbodig is, de uitoefening van 
barmhartigheid, liefde en nederigheid. 
17 Voor hen zullen jullie je moeten overgeven, 
en jullie zullen beiden je wapens opnemen: 
sommigen voor woord, voor gedachte, voor 
gebed en voor bewijs; anderen voor hun 
bekwaamheid, hun kracht, hun traditie. Maar 
ik zal aanwezig zijn in deze confrontatie en ik 
zal mijn gerechtigheid laten zegevieren, ik zal 
ervoor zorgen dat de spiritualiteit zegeviert, 
dat de Geest boven het vlees uitstijgt, het 
buigt en vernedert, en dan zal de verzoening 
van de stammen van Israël, de vereniging van 
het volk van de Heer, komen. 
18 zodra dat volk is toegerust - voorwaar, ik 
zeg u, zij zullen hun opdracht vervullen totdat 
zij de grote opdracht hebben volbracht die 
God vanaf het begin der tijden aan zijn 
uitverkoren volk heeft toevertrouwd, namelijk 
de eerstgeborene en de vertrouweling van de 
Openbaringen van de Heer te zijn, zodat hij, 
als de oudste van de broeders en zusters, de 
rest kan leiden, zijn genade met hen kan delen 
en hen allen naar de rechterhand van de 
Vader kan brengen. (332, 17 - 21) 
  
Het Spirituele Volk van Israël  
19 Als Ik spreek over mijn "volk van Israël", 
het "volk van de Heer", dan bedoel Ik hen die 
een geestelijke zending op aarde hebben 
meegebracht - zij die Mijn Wet bekend 
hebben gemaakt, die Mij hebben 
aangekondigd, die Mij trouw zijn gebleven; zij 
die het bestaan van de levende God hebben 

verkondigd, die het zaad van de liefde hebben 
geplant en die in de Zoon de aanwezigheid en 
het Woord van de Vader hebben kunnen 
onderscheiden. Dit zijn degenen die het volk 
van God vormen, dit is Israël, het sterke, het 
trouwe, het wijze Israël. Dit is mijn legioen van 
soldaten die trouw zijn aan de wet, de 
waarheid. 
20 Degenen die mijn profeten vervolgden, die 
het hart van mijn boodschappers 
verscheurden, die de ware God de rug 
toekeerden om zich voor afgoden te buigen, 
die Mij verloochenden, die Mij bespotten en 
Mijn bloed en leven eisten, behoorden niet tot 
het uitverkoren volk, ook al noemden zij zich 
Israëlieten vanwege het ras; zij behoorden 
niet tot het volk van de profeten, niet tot de 
bende van de verlichten, niet tot de trouwe 
soldaten. Want "Israël" is een spirituele naam 
die illegaal werd gebruikt om een ras te 
domineren. 
21 En je moet weten dat iedereen die het 
verlangen heeft om deel uit te maken van mijn 
volk, dat kan doen met zijn liefde, zijn 
barmhartigheid, zijn ijver en zijn trouw aan de 
wet. 
22 Mijn volk heeft geen bepaalde landen of 
steden in de wereld; mijn volk is geen ras, 
maar is in alle rassen, onder alle mensen, 
vertegenwoordigd. Deze menigte mensen 
hier, die mijn woord horen en de nieuwe 
openbaringen ontvangen, is slechts een deel 
van mijn volk. Een ander deel is verspreid over 
de aarde en een ander, het grootste deel, leeft 
in de geestelijke wereld. 
23 Dit is mijn volk dat Mij kent en liefheeft, 
dat Mij gehoorzaamt en Mij volgt. (159, 55 - 
59) 
24 Vandaag vertel ik je: Waar is mijn volk? 
Waar is degene die wijs is in beproevingen, 
moedig in gevechten en standvastig in 
ontberingen? Ze zijn verspreid over de hele 
wereld. maar ik zal ze op weg helpen met Mijn 
Stem en ze geestelijk verenigen om alle naties 
vooruit te helpen... Maar ik zeg u dat het 
vandaag zal worden gevormd door mannen 
van alle rassen die zullen begrijpen wat het 
verbond is dat ik van alle mensen verwacht. 
25 Dit volk zal dapper en dapper zijn, maar zij 
zullen geen broederwapens hebben, noch 
strijdwagens, noch zullen zij liederen van 
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verwoesting zingen. Zijn banier zal vrede zijn, 
zijn zwaard waarheid, en zijn schild liefde. 
26 Niemand zal kunnen ontdekken waar dit 
volk is: het is overal. Zijn vijanden zullen 
proberen om het te vernietigen, maar zullen 
niet in staat zijn om dat te doen, want nergens 
zullen ze het fysiek verenigd vinden, omdat 
zijn eenheid, zijn orde en zijn harmonie 
geestelijk zal zijn. (157, 48 - 50) 
27 Op dit moment werkt de geest van het 
ware Israël overal. Het zijn de geesten die mijn 
aanwezigheid voelen, die op mijn komst 
wachten, die op mijn gerechtigheid 
vertrouwen. 
28 Wanneer deze woorden andere plaatsen 
bereiken, zullen velen ze bespotten; maar ik 
zeg u, het zou beter voor hen zijn om ze niet 
tot voorwerp van hun bespotting te maken, 
want het uur zal komen waarop ze uit hun 
diepe slaap zullen ontwaken en beseffen dat 
ze ook kinderen van het volk van God zijn. 
29 deze massa's mensen hier, die mij vandaag 
horen, kunnen in de fout gaan als ze mijn 
woord niet bestuderen en als ze zich niet 
bevrijden van hun aardse-materiële manier 
van denken. Ze kunnen zijn zoals het 
Israëlitische volk van de Eerste Tijden, dat de 
stem van de Heer hoorde, de wet ontving en 
profeten had, en daarom geloofden ze 
uiteindelijk dat ze het enige volk waren dat 
door God geliefd was - een ernstige vergissing 
waarvan ze bevrijd zouden worden door de 
grote kwellingen, vernedering, verbanning en 
gevangenschap. 
30 Je moet weten dat mijn liefde je niet kon 
verdelen naar ras of geloof, en dat als ik over 
"mijn volk" spreek, dit alleen is omdat ik sinds 
de vroegste tijden de geesten die ik naar de 
aarde stuur om met hun licht de weg van de 
mensheid te verlichten, klaarmaak. 
31 Zij zijn de eeuwige zwervers geweest die in 
verschillende volken hebben geleefd en vele 
beproevingen hebben doorstaan. In deze tijd 
hebben zij vastgesteld, dat de menselijke 
wetten onrechtvaardig zijn, dat menselijke 
uitingen van gevoelens niet waar zijn en dat er 
vrede is in de geesten van de mensen. (103, 
10 - 14) 
32 Het volk van God zal weer onder de 
mensen verschijnen - niet een volk dat in één 
ras is belichaamd, maar een groot aantal, een 
legioen van discipelen van Mij, waar niet het 

bloed, het ras of de taal doorslaggevend is, 
maar de Geest. 
33 Dit volk zal zich niet beperken tot het 
onderwijzen van mijn leer door middel van 
geschriften. Voor woorden om leven te 
hebben, moet men ze leven. Dit volk zal niet 
alleen Schriften en boeken verspreiden, maar 
ook voorbeelden en daden. 
34 Vandaag bevrijd ik u van al het overbodige, 
van het onreine en het dwalende, om u te 
laten kennismaken met een eenvoudig en 
zuiver leven, waarover uw geest kan zweven, 
waarvan hij door zijn werken getuigt. 
35 Als de tijd gekomen is, zal Ik Mijn volk aan 
de mensheid voorstellen, en de Meester zal 
zich niet schamen voor Zijn discipelen, noch 
zullen de discipelen hun Meester 
verloochenen. deze tijd zal samenvallen met 
de oorlog van de wereldbeelden, waaruit het 
spiritualisme zal voortkomen als een adem 
van vrede, als een lichtstraal. (292, 28 - 31) 
36 Mijn volk groeit, het neemt toe, niet alleen 
op aarde, maar ook in de geestelijke wereld. 
Onder die spirituele menigte zijn degenen die 
bloedbanden met u hebben, of ze nu uw 
ouders, broers en zussen of kinderen waren. 
37 Wees niet verbaasd als ik u vertel dat mijn 
volk zo talrijk is dat de aarde niet genoeg 
ruimte voor hen zou hebben en dat zij veel 
groter zullen zijn. Als ik ze eenmaal verenigd 
heb en niet één van mijn kinderen ontbreekt, 
zal oneindigheid aan hen gegeven worden als 
hun thuis, die sfeer van licht en genade die 
geen einde heeft; ik zal hen een thuis geven 
waarin ze kunnen leven. 
38 hier op aarde bereid ik je alleen maar voor 
en geef je de nodige instructies via mijn leer, 
zodat je weet hoe je dichter bij dat leven kunt 
komen. Deze mensheid is slechts een deel van 
het volk van God. Het is noodzakelijk voor 
iedereen om deze verlichtingen te kennen, 
zodat ze hun leven kunnen richten op het 
ideaal van perfectie. 
39 Deze goddelijke boodschap, die mijn woord 
is, gesproken door de lippen van de 
menselijke spraakdrager, zal alle mensen 
bereiken naar mijn wil. Mijn woord is de klok 
die de wereld oproept, de essentie ervan zal 
de naties opwekken en doen nadenken over 
de vergeestelijking, over het lot van de geest 
na dit leven. (100, 35 - 37) 
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De 144000 verkozen en aangewezen  
40 Om Mijn Werk in dit "Derde Tijdperk" te 
verspreiden, heb Ik 144.000 geesteswezens 
onder de grote massa's gekozen en ze 
gemarkeerd met een kus van goddelijk licht - 
niet een Judaskus, noch het zegel van een 
verbond dat uw geest in gevaar brengt. Mijn 
kenmerk is het teken dat de Heilige Geest in 
zijn uitverkorenen plaatst om een grote 
opdracht in dit "Derde Tijdperk" te vervullen. 
41 Wie dit teken draagt, is niet vrij van gevaar 
- integendeel, hij is meer in verleiding 
gebracht en meer beproefd dan de anderen. 
onthoud elk van de twaalf door Mij gekozen in 
de "Tweede keer" en je zult bevestigen wat Ik 
je nu vertel... Onder hen waren er momenten 
van twijfel, zwakte, verwarring, en er was er 
zelfs één die me verraadde door me aan mijn 
beulen te overhandigen met een kus. 
42 Hoe zouden de uitverkorenen van deze tijd 
niet hoeven toe te kijken en te bidden, opdat 
zij niet aan de verleiding zouden bezwijken! 
maar echt, ik zeg je, toch zullen er verraders 
zijn onder de vierenveertigduizend... 
43 Het teken betekent taak, zending en 
verantwoordelijkheid tegenover God. Het is 
geen garantie tegen verleiding of ziekte; want 
als dat wel zo was, wat zou dan de verdienste 
zijn van de mensen die ik heb uitgekozen? 
Welke moeite zou jouw geest doen om trouw 
te zijn aan mijn woord? 
44 Ik spreek tot u op deze manier omdat er 
veel harten onder dit volk zijn die tot dat 
aantal van de uitverkorenen willen behoren. 
maar ik heb gezien dat meer dan het 
verlangen om de mensheid te dienen door 
middel van de geschenken die ik met het 
teken geef, het het verlangen om zich veilig te 
voelen of ijdelheid is die hen ertoe brengt om 
Mij te vragen hen te roepen Deze mijn 
kinderlingen zal ik op de proef stellen en ze 
zullen zichzelf er dan van overtuigen dat mijn 
woord niet ongegrond is. 
45 Het kenmerk is het onzichtbare teken 
waardoor degene die het met liefde, respect, 
ijver en nederigheid draagt zijn taak kan 
vervullen. Dan zal hij kunnen zien dat het 
teken een goddelijke genade is, die hem 
boven de pijn doet staan, die hem in de grote 
beproevingen verlicht, die hem diepe kennis 
openbaart en hem, waar hij maar wil, een weg 
opent waarop de geest zich verder ontwikkelt. 

46 het teken is als een schakel in de keten die 
degene die het bezit, verbindt met de 
geestelijke wereld; het is het middel voor de 
gedachte en het woord van de geestelijke 
wereld om zich te manifesteren in uw wereld, 
en daarom zeg Ik u dat een gemerkte een 
boodschapper van Mij is, dat hij mijn 
boodschapper en mijn werktuig is 
47 Groot is de taak, maar ook de 
verantwoordelijkheid van de gemerkte voor 
mijn werk. Maar hij is niet alleen op zijn pad; 
aan zijn zijde is altijd de beschermengel die 
hem beschermt, begeleidt, inspireert en 
bemoedigt. 
48 Hoe sterk was hij die zich met liefde aan 
zijn kruis kon vasthouden, en hoe hard en 
bitter was de weg voor die uitverkorene die 
niet klaar was om het goddelijke teken van de 
Uitverkorene in de "derde keer" te dragen. 
49 Ik zeg tot allen die Mij horen, dat ze 
moeten leren om te kijken en te bidden, om 
hun kruis met liefde te dragen en om 
rechtvaardig en gehoorzaam te handelen, 
zodat dit leven, dat voor jullie geest zijn meest 
verhelderende reïncarnatie is, niet 
onvruchtbaar wordt en het later moet huilen 
over verloren tijd en ongebruikte capaciteiten 
50 Denk na over deze leer, jullie allemaal, 
gemerkt of niet, want jullie hebben allemaal 
een doel in mijn werk te vervullen (306, 3 – 4 
& 7 - 12) 
51 Zeer talrijk zijn de 'stammen van Israël 
volgens de Geest'. Uit elk van hen kies ik er 
twaalfduizend uit en markeer ze op hun 
voorhoofd. Maar het "volk van Israël" is niet 
beperkt tot 144000; het uitverkoren volk is 
onmetelijk groot. 
52 de Meester leerde je in het Tweede 
Tijdperk dat velen worden geroepen en 
weinigen worden uitverkoren; maar al het 
"volk van Israël" zal worden geroepen en Ik zal 
144.000 onder hen markeren. In al deze 
gevallen zal ik vrede, spiritualiteit en het begin 
van de dialoog van geest tot geest zetten... 
(312, 7 - 8) 
53 Ik ben de universele Vader, mijn liefde 
komt neer op alle harten Ik ben naar alle 
volkeren van de aarde gekomen. Maar als ik 
deze Mexicaanse natie heb gekozen om Mijn 
Woord en Mijn openbaringen in volheid over 
hen te laten uitstorten, dan is dat omdat ik ze 
nederig heb gevonden, omdat ik de deugden 
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in hun inwoners heb ontdekt en in hen de 
geesteswezens van het "volk Israël" heb 
geïncarneerd. 
54 Maar niet iedereen behoort tot deze 
nationaliteit, niet iedereen is vleesgeworden. 
Over de hele wereld zijn de geesten die tot 
het getal van de uitverkorenen behoren nog 
steeds verspreid. zij zijn gemerkt, Ik heb hun 
ogen geopend, Ik heb hun hart gevoelig 
gemaakt en van geest tot geest spreken zij tot 
Mij. (341, 25) 
55 Onder de mensen leeft een deel van de 
144000 die door Mij getekend zijn. Deze Mijn 
dienaren zijn verspreid over de wereld en 
vervullen hun taak om te bidden voor vrede 
en te werken voor de broederschap van de 
mensen. Ze kennen elkaar niet; maar ze 
vervullen hun lot - om de weg van hun 
medemensen te verlichten - sommigen 
intuïtief, anderen verlicht door deze 
openbaring. 
56 Degenen die door mijn liefde getekend zijn, 
zijn deels eenvoudige mensen, maar er zijn 
ook mensen die in de wereld gerespecteerd 
worden. Ze zijn alleen te herkennen aan de 
spiritualiteit in hun leven, aan hun werken, 
aan hun manier van denken en begrijpen van 
de goddelijke openbaringen. Ze zijn niet 
idolaat, schijnheilig of frivool. Het lijkt erop 
dat zij geen enkele religie beoefenen, en toch 
is er een innerlijke aanbidding tussen hun 
geest en die van hun Heer. 
57 Degenen die gemarkeerd zijn met het licht 
van de Heilige Geest zijn als reddingsboten, ze 
zijn wakers, ze zijn raadgevers en bolwerken. 
Ik heb hen voorzien van licht in hun geest, van 
vrede, van kracht, van helende balsem, van 
sleutels die stiekem de meest onwillige 
deuren openen, van "wapens" om obstakels te 
overwinnen die onoverkomelijk zijn voor 
anderen. Het is niet nodig dat ze wereldlijke 
titels hebben om hun capaciteiten te kunnen 
herkennen. Ze kennen de wetenschappen niet 
en toch zijn ze "artsen"; ze kennen de wetten 
niet en toch zijn ze adviseurs; ze zijn arm aan 
aardse goederen en toch kunnen ze veel 
goeds doen in hun leven. 
58 Onder deze massa's die hier zijn gekomen 
om mijn woord te ontvangen, zijn velen alleen 
maar gekomen om hun missie te bevestigen. 
Want het is niet op aarde geweest waar zij de 
geestelijke gaven hebben gekregen of de 

opdracht hebben gekregen. Voorwaar, ik zeg 
u, het licht dat elke geest bezit is het licht 
waar hij aan zijn lange ontwikkeling heeft 
gewerkt. (111,18 - 21) 
59 De mensheid zal gelovig worden; mijn werk 
zal over de wereld worden verspreid. Ik zal 
beginnen met de 144000 gemarkeerde 
personen die gehoorzaam, met liefde en 
toewijding zullen strijden in de tijd van de 
geloofs- en wereldbeeldgeschillen. In het 
midden van deze strijd zullen zij als een 
schakel in een keten zijn, die de wereld geen 
keten van slavernij aanbiedt, maar een 
geestelijk verbond dat gekenmerkt wordt door 
vrijheid en broederschap. Deze soldaten zullen 
niet alleen zijn, mijn Spirituele Wereld zal hen 
begeleiden en beschermen. Ze zullen 
onderweg wonderen verrichten en zo 
getuigen van mijn waarheid. (137,9) 
 

Hoofdstuk 40 - De krachten van goed 
en kwaad  
 
De oorsprong van goed en kwaad 
1 Toen de Vader je schiep, plaatste Hij je op de 
eerste trede van de hemelse ladder, zodat je 
de mogelijkheid hebt om je Schepper echt te 
kennen en te begrijpen terwijl je dit pad 
aflegt. Maar hoe weinigen begonnen met de 
opgaande lijn van de ontwikkeling bij het 
verlaten van de eerste sport! De meesten, in 
hun ongehoorzaamheid en recalcitrantie, 
verenigden zich, maakten slecht gebruik van 
de gave van de vrijheid en luisterden niet naar 
de stem van het geweten; ze lieten zich 
domineren door de materie en creëerden zo 
door hun uitstraling een kracht - die van het 
kwaad - en graafden een afgrond waarin hun 
invloed hun broeders en zusters moest 
verscheuren, die een bloedige strijd begonnen 
tussen hun zwakheden en verdorvenheden en 
hun verlangen naar verheffing en zuiverheid. 
(35, 38) 
2 Oerzonde komt niet voort uit de vereniging 
van man en vrouw. Ik, de Schepper, gaf 
opdracht tot deze vereniging toen ik hen 
beiden zei: "groeien en vermenigvuldigen". Dit 
was de eerste wet. De zonde zat hem in het 
misbruik dat mensen maken van de gave van 
de vrije wil. (99, 62) 
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3 Het 'vlees' [de ziel] vreest de strijd met de 
geest en zoekt een manier om deze door de 
geneugten van de wereld te verleiden om de 
bevrijding ervan te voorkomen of op zijn minst 
uit te stellen. Zie hoe de mens zijn eigen 
verleider in zich heeft! Daarom heb ik gezegd 
dat als hij zichzelf verslaat, hij de strijd heeft 
gewonnen. (97, 37) 
4 In deze tijd, als zelfs de lucht, de aarde en 
het water vergiftigd worden door het kwaad 
van de mensen - hoe weinig zijn de mensen 
die niet besmet zijn door het kwaad of door 
de duisternis! (144, 44) 
5 de klaagzang van de mensheid komt tot Mij; 
de vrees voor kinderen, voor jongeren, voor 
mannen en vrouwen van rijpe leeftijd en voor 
ouderen neemt toe Het is de roep om 
gerechtigheid, het is een smeekbede om 
vrede, om barmhartigheid die van de Geest 
komt. Want het zaad van de liefde in deze 
wereld is gecorrumpeerd, en weet je waar de 
liefde nu is? In het diepst van het menselijk 
hart, zo diep van binnen dat de mens het niet 
kan ontdekken omdat haat, het verlangen 
naar macht, wetenschap en ijdelheid het zaad 
hebben verbrijzeld, en er geen spiritualiteit of 
genade is. De beker van het lijden wordt 
steeds voller, en de wereld drinkt het tot aan 
de gisten. (218, 12) 
6 Van altaar tot altaar, van rite tot rite, en van 
sekte tot sekte, gaan de mensen van het ene 
verlangen naar het andere, zonder het brood 
van het leven te vinden, en uit teleurstelling 
worden ze godslasteraars, maken manieren 
zonder doel, leven zonder God en zonder wet. 
7 Maar vergeet niet, mensen, dat onder hen 
de grote geesteswezens zijn, dat ik onder hen 
de profeten en discipelen van de Heilige Geest 
ontdek. (217, 49) 
8 In de kerkgenootschappen erkennen de 
mensen de kracht van het kwaad en hebben 
ze het in een menselijke vorm verpersoonlijkt. 
Ze erkennen het als een machtig koninkrijk en 
hebben het verschillende namen gegeven. 
Mensen zijn bang als ze hem van dichtbij 
geloven, zonder te begrijpen dat de verleiding 
is geworteld in passies, in zwakheden, dat 
zowel het goede als het kwade in de persoon 
wordt aangewakkerd. 
9 Het kwaad heerst in de wereld op dit 
moment en heeft een macht, een kracht 
gecreëerd, die zich in alles manifesteert. En in 

het geestelijke zijn er legioenen van 
onvolmaakte, verwarde, boze en 
wraakzuchtige geestwezens, wiens macht zich 
met de menselijke boosaardigheid verenigt 
om het koninkrijk van het boze te vormen. 
10 Die kracht weerstond Jezus in de 'tweede 
keer' en toonde Hem hun koninkrijk. Mijn 
"vlees", gevoelig voor alles, werd verleid, maar 
mijn geestelijke kracht overwon de verleiding; 
want ik moest de overwinnaar van de wereld 
zijn, van "vlees", verleiding en dood, want ik 
was de Meester die op de mensen neerdaalde 
om een voorbeeld van kracht te geven. (182, 
42 – 43) 
11 Door de rust die je voelt in je geest kun je 
mijn aanwezigheid zien. Niemand anders dan 
ik kan je echte vrede geven. Een geest uit de 
duisternis kon het je niet geven. Ik vertel u dit 
omdat veel harten bang zijn voor de valkuilen 
van een verleidelijk wezen dat de mensen 
leven en vorm hebben gegeven volgens hun 
verbeelding. 
12 Hoe verkeerd is het bestaan van de prins 
der duisternis geïnterpreteerd! Hoeveel 
mensen hebben immers meer geloofd in zijn 
macht dan in de mijne, en hoe ver van de 
waarheid zijn er mensen bij betrokken 
geweest! 
13 Het kwaad bestaat, waaruit alle ondeugden 
en zonden zijn voortgekomen; dat wil zeggen, 
zij die kwaad doen hebben altijd bestaan, 
zowel op aarde als in andere huizen of 
werelden. Maar waarom verpersoonlijk je al 
het bestaande kwaad in één enkel wezen en 
waarom confronteer je het met de Godheid? 
Ik vraag het je: Wat is een onrein wezen voor 
mijn absolute en oneindige macht, en wat 
betekent jouw zonde in het aangezicht van 
mijn volmaaktheid? 
14 De zonde is niet in de wereld geboren. 
Toen de geesten uit God kwamen, bleven 
sommigen in het goede, terwijl anderen, die 
van die weg afdwaalden, een andere, die van 
het boze, schiepen. 
15 De woorden en gelijkenissen die u vroeger 
in symbolen als een openbaring werden 
gegeven, zijn door de mensheid ten onrechte 
geïnterpreteerd. De intuïtieve kennis die de 
mensen hadden van het bovennatuurlijke 
werd beïnvloed door hun verbeelding, en zo 
vormden ze beetje bij beetje rond de kracht 
van het kwade wetenschappen, sektes, 
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bijgeloof en mythen die tot in jouw dagen 
hebben voortgeduurd. 
16 Er kunnen geen duivels uit God komen; 
deze heb je met je verstand bedacht. Het idee 
dat je hebt van dat wezen, dat je voortdurend 
tegen mij als tegenstander bent, is verkeerd. 
17 Ik heb je geleerd om te kijken en te bidden, 
zodat je verlost wordt van verleidingen en 
boze invloeden, die zowel van mensen als van 
geesten kunnen komen. 
18 Ik heb u gezegd dat u de geest boven het 
'vlees' [de ziel] moet plaatsen, omdat dit een 
zwak schepsel is dat voortdurend gevaar loopt 
om neer te vallen als u er niet over waakt. Het 
hart, de geest en de zintuigen zijn open 
deuren waardoor de hartstochten van de 
wereld de geest kuis maken. 
19 Als jullie je hebben voorgesteld dat de 
wezens van de duisternis als monsters zijn, 
dan zie Ik ze alleen maar als onvolmaakte 
wezens die Ik uitstrek om ze te redden, want 
ook zij zijn Mijn kinderen. (114, 54 – 62) 
20 Als je iets goeds doet, zeg je: "Ik ben nobel, 
ik ben vrijgevig, ik ben liefdadig; daarom doe 
ik dit". Ik zeg het je: als je die werken zou doen 
in de naam van je Heer, zou je nederig zijn, 
want goedheid komt van God en ik heb het 
aan je geest gegeven... 
21 Wie dan zijn goede werken aan zijn 
mensenhart toeschrijft, verloochent zijn geest 
en degene die ze deze deugden heeft 
gegeven. 
22 Als u daarentegen kwaad doet, wast u uw 
handen als Pilatus en legt u die daad bij de 
Vader neer door te zeggen: "Het was de wil 
van God, het is geschreven; God wilde het, het 
is het lot". 
23 Jullie zeggen dat er niets gedaan wordt 
zonder de wil van God om jullie van jullie 
fouten te bevrijden. maar echt, ik zeg je, je 
hebt het mis omdat je fouten, je ellende, 
gebeuren zonder de wil van God... 
24 Weet dat de Almachtige je nooit dwingt 
met geweld, door zijn macht. Je doet dit met 
je zwakkere broers en zussen. 
25 Voorwaar, ik zeg u, het kwaad, de 
oneerlijkheid, het gebrek aan harmonie zijn de 
uwe; liefde, geduld, gemoedsrust komen van 
God. 
26 Wanneer je liefde hebt, is het de schepper 
van je geest die je inspireert. Maar als je een 
hekel hebt, ben je het, het is je zwakte die je 

drijft en verpest. Als er iets slechts gebeurt in 
je leven, kun je er zeker van zijn dat het je 
werk is. 
27 Maar dan vraag je je af: Waarom laat God 
dit gebeuren? Lijdt hij niet door onze zonden? 
Huilt hij niet ook als hij ons ziet huilen? Wat 
zou het hem kosten om ons te redden van 
deze watervallen? 
28 Ik zeg jullie: zolang jullie niet liefhebben, zal 
God iets voor jullie zijn wat jullie niet kunnen 
begrijpen, want de grootmoedigheid van jullie 
Schepper gaat jullie verstand te boven. 
29 Sterk worden, groots, wijs, leren liefhebben 
Als je liefhebt, zul je niet langer het 
kinderachtige verlangen hebben om God te 
doorgronden, want dan zul je Hem zien en 
voelen, en dit zal genoeg zijn voor jou. (248, 
29 – 32) 
  
Arrogantie en nederigheid  
30 Maak van nederigheid een van je beste 
bondgenoten om tot geestelijke opstijging te 
komen. Want de poorten van het koninkrijk 
der hemelen, dat het koninkrijk der geesten is, 
zijn volledig gesloten voor de trotsen. Hij is er 
nooit doorheen gekomen en zal er ook nooit 
in slagen. Maar als hij nederig wordt, zal ik de 
eerste zijn om hem te prijzen, en het zal mijn 
genade zijn die de deur naar de eeuwigheid 
voor hem opent. (89, 45) 
31 volgt nu een andere van mijn leringen, 
discipelen: voorwaar, Ik zeg jullie, als jullie je 
sterk, groot of superieur voelen, dan gaan 
jullie van Mij af omdat jullie arrogantie het 
gevoel van nederigheid wurgt. maar wanneer 
jullie je klein voelen, wanneer jullie je 
realiseren dat jullie als atomen in het midden 
van Mijn schepping zijn, dan benaderen jullie 
Mij, want door jullie nederigheid bewonderen 
jullie Mij, jullie houden van Mij en voelen Mij 
dicht bij jullie. Dan denk je aan alle grote en 
ondoorgrondelijke dingen die God in Hem 
houdt en die je graag zou willen weten en 
ervaren. Het lijkt erop dat je de echo van het 
goddelijke gefluister in je geest zou horen. 
(248, 22) 
32 Discipelen: Als de mens een ware kennis 
heeft van de werken die hij heeft gedaan, zal 
hij niet verblind worden door ijdelheid. Hij 
weet dat als dit basisgevoel in zijn wezen zou 
komen, zijn intelligentie zou worden 
vertroebeld en hij niet in staat zou zijn om 
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vooruitgang te boeken in zijn ontwikkeling, hij 
zou stoppen en wegzinken in lethargie. 
33 ijdelheid heeft veel mensen geruïneerd, 
heeft veel bloeiende volkeren vernietigd en 
heeft jullie culturen omvergeworpen. 
34 Zolang de naties als idealen gedreven, 
efficiënt en vooruitstrevend waren, hadden ze 
overvloed, pracht en voorspoed. Maar toen ze 
zich door arrogantie superieur voelden, toen 
hun ideaal van opwaartse ontwikkeling werd 
vervangen door de onverzadigbare ambitie 
om alles voor zichzelf te hebben, begonnen ze, 
stap voor stap, zonder het te beseffen en 
zonder het te willen, alles wat ze hadden 
opgebouwd te vernietigen, en wierpen zich 
uiteindelijk in de afgrond. 
35 De geschiedenis van de mensheid zit vol 
met dergelijke ervaringen. Daarom zeg ik u dat 
het goed is dat er een "volk" met grote idealen 
in de wereld ontstaat, dat zich weliswaar altijd 
bewust is van zijn goede werken, maar zich er 
niets van voorstelt. Op deze manier wordt de 
koers niet stilgezet en wordt de tot nu toe 
bereikte pracht en praal morgen weer 
overtroffen en later weer vergroot. 
36 Als ik op deze manier tot u spreek, probeer 
ik u te inspireren, niet alleen met materiële 
doelen. Ik wil dat mijn woorden correct 
worden geïnterpreteerd, zodat u weet hoe u 
ze zowel op het spirituele als op het materiële 
kunt toepassen. 
37 ijdelheid kan de mens niet alleen in zijn 
materiële leven teisteren, en als bewijs van 
wat ik u vertel, denk dan aan de valpartijen en 
mislukkingen van de grote denominaties, die 
in hun fundamenten worden geknaagd door 
ijdelheid, trots, hun valse pracht en praal. 
wanneer zij geloofden op het hoogtepunt van 
hun macht te zijn, is er iemand gekomen die 
hen uit hun dromen heeft geschud, hun 
fouten, hun afwijkingen van de wet en van de 
waarheid heeft laten zien... 
38 Alleen door de ware kennis en vervulling 
van mijn wet in het aangezicht van het 
geweten kan deze mensheid opstijgen naar 
een hoog leven; want het geweten, dat mijn 
licht is, is volmaakt, is helder, is rechtvaardig, 
wordt nooit ijdel of gaat krom. (295, 18 – 24) 
 
De goede, de man van goede wil  
39 leert Mij allemaal kennen, zodat niemand 
Mij ontkent - kent Mij, zodat jullie opvatting 

van God gebaseerd is op de waarheid en jullie 
weten dat waar goede dingen getoond 
worden, Ik dat ook ben. 
40 De goede mixen met niets. Het goede is 
waarheid, is liefde, is genade, is begrip. Het 
goede is duidelijk herkenbaar en 
onmiskenbaar. Herken het, zodat u zich niet 
kunt vergissen. 
41 Ieder mens kan een andere weg gaan; 
maar als zij allen samenkomen op een punt 
dat het goede is, zullen zij het eindelijk weten 
en zich verenigen. 
42 Niet als zij zichzelf voortdurend bedriegen 
door de schijn van het kwade aan het goede te 
geven en het kwade als goed te maskeren, 
zoals het geval is met de mensen van die tijd. 
(329, 45 – 47) 
43 U herhaalt al bijna 2000 jaar de zin die de 
herders van Bethlehem hoorden: "Vrede op 
aarde voor mensen van goede wil"; maar 
wanneer hebt u de goede wil in praktijk 
gebracht om het recht op vrede te verwerven? 
Echt, ik zeg je, je hebt eerder het 
tegenovergestelde gedaan. 
44 je hebt het recht verloren om deze zin te 
herhalen; daarom kom ik vandaag met nieuwe 
woorden en leerstellingen, zodat het niet 
zinnen en zinnen zijn die zich op je geest 
drukken, maar de betekenis van mijn leer die 
je hart en geest zou moeten doordringen 
45 Als je mijn woorden wilt herhalen zoals ik 
ze je geef, doe dat dan; maar weet dat ze geen 
effect zullen hebben totdat je ze voelt. spreek 
ze uit met intimiteit en nederigheid, voel ze 
resoneren in je hart, dan zal ik je antwoorden 
op zo'n manier dat ik je hele wezen laat 
beven... (24, 33 – 34) 
46 Ik zeg u nogmaals: Vrede met de mensen 
van goede wil die de waarheid liefhebben, 
omdat ze iets doen om plaats te maken voor 
de goddelijke wil. En wie zich onder mijn 
bescherming stelt, moet onvermijdelijk mijn 
aanwezigheid voelen - zowel in hun geest als 
in hun mensenlevens, in hun strijd, in hun 
behoeften, in hun beproevingen. 
47 Mannen van goede wil zijn kinderen die de 
wet van hun vader gehoorzamen. Ze lopen op 
de juiste weg en als ze veel lijden, verheffen ze 
hun geest tot Mij in het verlangen naar 
vergeving en vrede. 
48 Zij weten dat pijn vaak nodig is, en daarom 
dragen zij het met geduld. Pas als het 
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ondraaglijk wordt, vragen ze dat de last van 
hun kruis voor hen wordt verlicht. "Heer" 
zeggen ze tegen mij, "Ik weet dat mijn geest 
zuivering nodig heeft, lijden, om zich te 
kunnen ontwikkelen". Je weet beter dan ik 
wat er nodig is. Je kunt me niets geven wat ik 
niet nodig heb. Jouw wil geschiede op mij." 
49 Gezegend zijn zij die op deze manier 
denken en bidden, want zij zoeken het 
voorbeeld van hun Meester om het toe te 
passen op de beproevingen van hun leven. 
(258, 52 – 53) 
 
Het kwaad, de boze man  
50 In deze tijd is de invloed van het kwaad 
groter dan die van het goede. Daarom is de 
kracht die in de mensheid overheerst die van 
het kwaad, waar egoïsme, leugens, ontucht, 
hoogmoed, kwaadaardigheid, verwoesting en 
alle nederige hartstochten uit voortkomen. 
Het is vanuit dit verstoorde morele evenwicht 
dat de ziekten die de mens teisteren ontstaan. 
51 De mensen hebben geen wapens om tegen 
deze krachten te vechten. Ze zijn verslagen en 
als gevangenen in de afgrond van een leven 
zonder geestelijk licht, zonder gezonde 
vreugde, zonder te streven naar het goede. 
52 Juist nu, als de mens denkt dat hij aan de 
top van de kennis staat, weet hij niet dat hij in 
de afgrond staat. 
53 Ik, die uw begin en uw toekomst in de 
eeuwigheid ken, gaf de mensen vanaf de 
vroegste tijden wapens waarmee ze tegen de 
krachten van het kwaad konden strijden Maar 
ze verachten hen en gaven de voorkeur aan de 
strijd van het kwaad tegen het kwaad, waarin 
niemand wint omdat alles verslagen naar 
buiten zal komen. 
54 Er staat geschreven dat het kwaad de 
heerschappij niet zal behouden, wat betekent 
dat aan het einde der tijden het goede zal 
zegevieren. 
55 Wanneer jullie Mij vragen wat de wapens 
waren waarmee Ik de mensen heb uitgerust 
om te strijden tegen de krachten of invloeden 
van het kwaad, dan zeg Ik jullie dat het gebed 
was, volharding in de wet, geloof in Mijn 
Woord en elkaar liefhebben. (40, 65 - 70) 
56 Het kwaad is toegenomen onder de 
mensen, mijn volk. Goedheid, deugd en liefde 
zijn zwak geweest tegen de invasie van het 
kwaad, ziekten, plagen, epidemieën en 

calamiteiten. Alles wat het zaad van de 
verdorvenen is, heeft het hart van het goede 
geïnfecteerd, heeft enige struikeling 
veroorzaakt, heeft het aantal gelovigen 
gedecimeerd, omdat het kwaad grote macht 
over de mensheid heeft uitgeoefend. 
57 Ik heb dit laten gebeuren omwille van de 
aan u toegekende wilsvrijheid. Want achter 
alle verdorvenheid, alle duisternis en de 
blindheid van de mensen zit een goddelijk 
licht, het geweten, dat niet voorbijgaat en 
nooit zal voorbijgaan. Er is een origineel 
wezen, namelijk de Geest die de kus die de 
Vader hem gaf onberispelijk bewaart en die 
het Goddelijk Zegel is waarmee ik al mijn 
kinderen op de weg naar de strijd heb 
gestuurd. Door deze eigenschap zal geen van 
deze geestwezens verloren gaan. (345, 11 –
12) 
 
De strijd tussen goed en kwaad  
58 Jullie waren ook verbaasd over het geweld 
dat mannen en vrouwen in hun 
boosaardigheid hebben geopenbaard in alle 
eeuwen van jullie menselijk bestaan. Het boek 
van uw geschiedschrijving heeft hun namen 
verzameld. In het gedenkboek van uw 
bestaan, in het boek waarin God al uw daden 
opschrijft en vastlegt, zijn ook al uw werken 
en hun namen opgenomen, en u hebt zich 
afgevraagd dat één geest, één mensenhart, 
zoveel macht voor het kwaad kan hebben, 
zoveel moed, dat hij niet kan huiveren bij zijn 
eigen werken; dat hij de stem van zijn 
geweten tot zwijgen kan brengen, dat hij de 
verantwoording van God, die Hij erdoor eist 
van al zijn kinderen, niet kan horen. En hoe 
vaak is de levenscarrière van die geesten op 
deze planeet lang en langdurig geweest. 
59 Ik heb deze mensen gebruikt die, vanwege 
de vrijheid van de wil, zich tegen mijn liefde en 
mijn gerechtigheid hebben verzet en hun 
ongehoorzaamheid hebben gebruikt om hen 
tot mijn dienaren te maken. In de visie van 
vrijuit handelen waren al hun gedachten, 
woorden en daden een instrument van mijn 
gerechtigheid, zowel in relatie tot henzelf als 
tot anderen. 
60 Maar wanneer houdt die regel op? - De 
Vader vertelt het je: De heerschappij van het 
kwaad heeft de mensheid nooit gedomineerd, 
want zelfs in tijden van grote verdorvenheid 
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waren er trouwe mannen die gehoorzaam 
waren aan mijn leer en de apostelen van mijn 
wet. Maar de strijd heeft altijd bestaan vanaf 
het begin. 
61 Welke van deze twee krachten is tot nu toe 
superieur geweest in de strijd? Dat van het 
kwaad! Daarom heb Ik Mijzelf fysiek onder 
jullie moeten laten horen om jullie te helpen, 
om jullie hoop en jullie geloof in Mij te doen 
herleven, om jullie harten te verwarmen en 
jullie te zeggen: jullie zijn niet alleen op het 
pad, Ik heb nooit tegen jullie gelogen, Ik heb 
nooit tegen jullie gelogen. Je moet nooit de 
principes veranderen die ik in je heb gestopt. 
Dit is de manier van goedheid en liefde. (345, 
48 – 49) 
62 Zie hoe mijn licht door de nevels van jouw 
wereld breekt. Ik vecht tegen de mensen, 
maar alleen om al het kwaad dat in hun hart 
leeft uit te roeien. Ik zal het licht en de kracht 
van mijn liefde in hen leggen die Mij trouw 
volgen en zij zullen dan zeggen: "Laten we de 
draak zoeken die ons in een hinderlaag lokt - 
het beest dat ons tot zonde maakt en de Heer 
beledigt". Ze zullen het zoeken op de zeeën, in 
de woestijn, in de bergen en in de bossen, in 
het onzichtbare, en zullen het niet vinden 
omdat het leeft in het hart van de mens. 
Alleen dit heeft het verwekt, en daar is het 
gegroeid tot het de aarde heeft geregeerd. 
63 Als het knipperen van mijn lichtzwaard het 
hart van ieder mens verwondt, zal het geweld 
dat uitgaat van het kwaad steeds zwakker 
worden totdat het weggaat. Dan zult u 
zeggen: "Heer, met de goddelijke kracht van 
Uw barmhartigheid heb ik de draak verslagen, 
waarvan ik geloofde dat hij op de loer lag van 
het onzichtbare, zonder te bedenken dat ik 
hem in mijn eigen hart droeg. 
64 Als eens de wijsheid in alle mensen schijnt, 
wie durft dan het goede in het kwade te 
veranderen? Wie geeft dan nog op wat 
eeuwig is voor wat vergankelijk is? Voorwaar, 
ik zeg je: niemand, want jullie zullen allemaal 
sterk zijn in de goddelijke Wijsheid. Zonde is 
alleen het resultaat van onwetendheid en 
zwakte. (160, 51 – 54) 
 
Verleidingen en verleidingen  
65 Veel "bomen" worden door de mensheid 
gecultiveerd; de honger en ellende van de 
mensen doet hen de schaduw en de vruchten 

van hen zoeken en biedt hen redding, 
gerechtigheid of vrede. Deze bomen zijn de 
leer van mensen die vaak geïnspireerd zijn 
door haat, egoïsme, streven naar macht en 
grootheidswaanzin. Hun vruchten zijn dood, 
bloed, vernietiging en ontheiliging van het 
meest heilige in het leven van de mens, dat is 
de vrijheid van geloof, gedachte, 
meningsuiting - in één woord: de beroving van 
zijn vrijheid van de geest. Het zijn de donkere 
krachten die opstaan om tegen het licht te 
vechten. (113, 52 – 53) 
66 Ik heb je gezegd, geliefde Israël, dat de tijd 
zal komen dat slechte spreekbuizen zullen 
opstaan om toegang te geven tot een valse 
Jezus, en dat ze in hun materiële streven 
zullen bedriegen en zeggen dat de Meester 
door hen spreekt. Valse "leiders" en valse 
"profeten", valse "soldaten" zullen opstaan 
om je af te keren van de weg van het licht en 
de waarheid met hun woord en materieel 
streven. (346, 38) 
67 Bid, erken dat het nu de tijd is dat mijn 
gerechtigheid en mijn licht alle duistere 
krachten heeft opgewekt. Het is een moeilijke 
en gevaarlijke tijd omdat zelfs de wezens die 
in de duisternis wonen zich onder jullie zullen 
voordoen als wezens van licht om jullie te 
verleiden, om jullie te verwarren. Ik geef jullie 
mijn licht, zodat jullie niet van het pad 
afdwalen en jullie je niet laten misleiden door 
degenen die mijn naam misbruiken. 
68 De bedriegers zijn niet alleen onzichtbare 
wezens, u vindt ze ook geïncarneerd in 
mensen die tot u spreken over leerstellingen 
die pretenderen licht te zijn, maar die in strijd 
zijn met mijn leerstellingen. Deze zult u niet 
horen. (132, 7 – 8) 
69 Mijn Koninkrijk is sterk en machtig, en als Ik 
een andere macht heb laten opstaan voor 
Mijn macht en macht - die van het Kwaad - 
dan is dat om de mijne te bewijzen, zodat u in 
het aangezicht van bedrog, duisternis, de 
kracht van Mijn Licht en Waarheid kunt 
ervaren en zien. Het is zo dat je mag erkennen 
dat dat koninkrijk van donkere schaduwen van 
aberraties en verleidingen, hoewel het grote 
kracht heeft, mijn werktuig is en ik gebruik het 
in feite. 
70 als ik je op de proef stel, houdt dit je niet 
tegen op je ontwikkelingsweg, want ik wacht 
op je komst in mijn koninkrijk. Maar Ik wil dat 
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jullie na de gevechten tot Mij komen, dat jullie 
sterk zijn na de strijd, vol licht van geestelijke 
ervaring na de lange pelgrimstocht, vol 
geestelijke verdienste, zodat jullie je gezicht 
nederig kunnen optillen en de Vader zien op 
het moment dat Hij dichterbij komt om jullie 
zijn goddelijke kus te geven - een kus die alle 
geluk en volmaaktheid voor jullie geest bevat. 
(327, 8 - 9) 
 
Morele delicten  
71 mannen, mannen, jullie allemaal die met 
elkaar in botsing komen! Ik heb gemerkt dat je 
je boosaardigheid ontkent en opschept over 
wat je denkt dat grootsheid is, terwijl je je 
schaamte verbergt. Maar ik zeg u dat de man 
die zichzelf prijzenswaardig vindt in zijn 
schijnbare grootheid een geestelijk arme man 
is. En tegen degenen die, bij gebrek aan 
deugden, de fouten van anderen belasteren 
en over de wandaden van anderen oordelen, 
moet ik zeggen dat ze hypocriet zijn en zeer 
ver van gerechtigheid en waarheid afstaan. 
72 Niet alleen degenen die het leven van het 
lichaam nemen, maar ook degenen die het 
hart door laster uit handen geven. Degenen 
die de gevoelens van het hart, het geloof, het 
ideaal doden, zijn moordenaars van de geest. 
En hoeveel van hen leven vrij, zonder 
gevangenis en zonder kettingen. 
73 wees niet verbaasd dat ik op deze manier 
tot u spreek, want ik zie onder u huizen 
vernield omdat u, uw plichten 
veronachtzamend, nieuwe verplichtingen hebt 
aangegaan buiten deze om, zonder zich te 
bekommeren om de pijn en het in de steek 
laten van uw dierbaren. Kijk om je heen, 
hoeveel huizen er vernield zijn, hoeveel 
vrouwen in ondeugd, en hoeveel kinderen 
zonder vader. Hoe zou tederheid en liefde in 
die harten kunnen bestaan? Denkt u niet dat 
degene die het geluk van die mensen heeft 
gedood en het heilige heeft vernietigd, een 
crimineel is? 
74 Jullie zijn zo gewend geraakt aan het kwaad 
dat jullie de mensen die deze nieuwe wapens 
van de dood uitvinden zelf groot noemen, 
omdat ze miljoenen levens in een oogwenk 
kunnen vernietigen. En je noemt ze zelfs 
geleerden. Waar is je reden? Men kan alleen 
groot zijn door de geest, en alleen hij die het 

pad van de waarheid bewandelt, onderwijst. 
(235,36 - 39) 
 
de onmacht en de vergankelijkheid van het 
kwaad  
75 groot, zeer groot in uw ogen is de 
menselijke verdorvenheid, de macht en de 
kracht van het kwaad die de mensen 
uitoefenen lijkt u vreselijk; en toch zeg Ik u dat 
het zwak is tegen de macht van Mijn 
Gerechtigheid, tegen Mijn Goddelijkheid die 
Heer van het lot, van het leven, van de dood 
en van de hele schepping is. (54, 70) 
76 Alleen een wezen dat almachtig zou zijn 
zoals ik, zou met mij kunnen vechten. Maar 
denk je dat als er een godheid uit mij zou 
komen, het tegen mij zou zijn? Of gelooft u 
dat het uit het niets kan ontstaan? Er kan niets 
uit het niets komen. 
77 Ik ben alles en ben nooit geboren. Ik ben 
het begin en het einde, de Alpha en de Omega 
van alle geschapen dingen. 
78 Kunt u zich voorstellen dat een van de door 
Mij geschapen wezens tot God zou kunnen 
opstaan? Alle schepselen hebben grenzen, en 
om God te zijn is het noodzakelijk om geen 
grenzen te hebben. Wie die dromen van 
macht en grootsheid koesterde, is in de 
duisternis van zijn eigen trots gevallen. (73, 34 
- 35) 
79 Voorwaar, ik zeg u, er is geen kracht die u 
tegen mijn liefde kunt verzetten. De vijanden 
blijken arm te zijn, de tegenkrachten zijn zwak, 
de wapens die probeerden te vechten tegen 
de waarheid en gerechtigheid zijn altijd fragiel 
geweest. 
80 De strijd die de krachten van het kwaad 
tegen de goddelijke gerechtigheid hebben 
gevoerd, is aan jullie verschenen als een 
eindeloos conflict. En toch - in het aangezicht 
van de eeuwigheid zal het als een moment 
zijn, en de overtredingen begaan in de tijd van 
de onvolkomenheid van je geest zal als een 
klein vlekje zijn dat je deugdzaamheid en mijn 
liefdevolle gerechtigheid voor altijd zal 
uitwissen. (179, 12 - 13) 
 
De kracht van vergeving  
81 al jullie mensen, ik vraag jullie en beschouw 
dit volk hier als jullie vertegenwoordigers 
Wanneer zullen jullie opstaan, elkaar 
liefhebben en elkaar je beledigingen 
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vergeven? wanneer zal er eindelijk vrede zijn 
op uw planeet? 
82 De vergeving die voortkomt uit de liefde 
wordt alleen door mijn leer geleerd, en het 
heeft een krachtige kracht om het kwaad in 
het goede te veranderen, om de zondaar te 
bekeren en te veranderen in een deugdzaam 
mens. 
83 leren vergeven, en je zult het begin van de 
vrede in je wereld hebben Als het nodig was 
om duizend keer te vergeven, zul je het 
duizend keer doen. Bent u zich er niet van 
bewust dat verzoening op het juiste moment 
u bespaart op het drinken van een beker vol 
leed? (238, 12 -14) 
84 Zolang jullie mensen zijn, gedenk Mij aan 
dat kruis, hoe Ik mijn beulen heb vergeven, 
gezegend en genezen heb, zodat jullie 
gedurende jullie hele moeilijke leven ook 
degenen die jullie onrecht doen en al het 
mogelijke goed doen aan degenen die jullie 
kwaad hebben gedaan, kunnen zegenen. Hij 
die op deze manier handelt is mijn discipel, en 
inderdaad, ik vertel hem dat zijn pijn altijd 
kort zal zijn omdat ik hem mijn kracht zal laten 
voelen in de momenten van zijn beproeving. 
(263, 56) 
85 Vergeef elkaar en jullie zullen verlichting 
vinden voor jullie zelf en voor hem die jullie 
onrecht heeft aangedaan. Draag niet de last 
van haat of wrok in je geest; wees zuiver van 
hart en je zult het mysterie van de vrede 
hebben ontdekt en zullen leven als apostelen 
van mijn waarheid. (243,63) 
 

Hoofdstuk 41 - De verbinding tussen 
deze wereld en de volgende  
 
Inspiratie en steun van de geestelijke wereld 
1 Jullie bewegen je allemaal op de ladder van 
de geestelijke volmaaktheid; sommigen 
hebben het stadium van ontwikkeling bereikt 
dat jullie nog niet kunnen bevatten, anderen 
komen achter jullie aan. 
2 De grote geesteswezens, groot door hun 
strijd, door hun liefde, door hun inspanning, 
zoeken harmonie met hun kleine broertjes en 
zusjes, met de verre, de slappe, hun taken zijn 
nobel en hoog, hun liefde voor mijn 
goddelijkheid en voor jullie is ook heel groot. 

3 Deze geesten weten, dat zij voor de 
activiteit, voor de hogere ontwikkeling zijn 
geschapen; zij weten, dat er voor de kinderen 
van God geen inactiviteit is. In de schepping is 
alles leven, beweging, evenwicht, harmonie; 
en daarom werken, streven en verheugen 
deze ontelbare wezens zich in hun strijd, 
wetende dat zij op deze manier hun Heer 
verheerlijken en de vooruitgang en de 
volmaaktheid van hun buren dienen. 
4 Vandaag de dag, als je van de weg af bent 
die Mijn wet voor je uitzet, weet je niet welke 
invloed deze je broeders en zusters op je 
hebben; maar als je de gevoeligheid hebt om 
die uitstralingen, ingevingen en boodschappen 
die ze je sturen waar te nemen, zul je een idee 
hebben van de ontelbare beroepen en nobele 
werken waaraan ze hun bestaan toewijden 
5 Je moet weten dat die geesteswezens, in 
hun liefde en respect voor de wetten van de 
Schepper, nooit nemen wat niet hun recht is, 
noch aanraken wat verboden is, noch 
doordringen waar ze weten dat ze niet mogen, 
om de basiselementen van de schepping niet 
in disharmonie te brengen. 
6 hoe anders zoeken de mensen op aarde, die 
in hun verlangen om groot en machtig te zijn 
in de wereld, zonder het minste respect voor 
mijn leer, met de sleutel van de wetenschap, 
naar de destructieve krachten van de natuur, 
die de poorten openen voor onbekende 
krachten en zo de harmonie in de natuur die 
hen omringt, vernietigen! 
7 Wanneer zal de mens in staat zijn zich 
ontvankelijk te maken voor de wijze raad van 
de geestelijke wereld en zich zo te laten leiden 
door zijn ingevingen? 
8 Voorwaar, Ik zeg u, dit zou genoeg zijn om u 
veilig naar de top van de berg te brengen die 
op u afkomt; daar zou u een recht en 
lichtgevend pad voor u zien, dat de geesten 
hebben bedekt, die er nu alleen nog maar zijn 
om u goed te doen en u te helpen bij uw werk, 
waardoor u stap voor stap dichter bij het 
einde van de weg komt, waar uw Vader u allen 
tegemoet komt. 
9 Sinds ik met u gesproken heb over de 
goedheid en de geestelijke hoogte van die 
wezens, moet ik u zeggen dat ook zij, net als u, 
vanaf het begin de gave van de wilsvrijheid 
hadden, dat wil zeggen de ware en heilige 
vrijheid van handelen, die het bewijs is van de 
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liefde van de Schepper voor zijn kinderen. 
(20,28 – 36) 
10 Gij gaat niet alleen, want mijn bemoediging 
en mijn licht zijn bij ieder van u. Maar voor het 
geval dat dit u weinig lijkt, heb ik een 
geestelijk licht aan de zijde van elk menselijk 
wezen geplaatst om over uw stappen te 
waken, om u enig gevaar te laten vermoeden, 
om u te dienen als metgezel in uw 
eenzaamheid en als staf op de levensreis. Dit 
zijn die wezens die je beschermengelen of 
beschermers noemt. 
11 Wees nooit ondankbaar voor hen en wees 
niet doof voor hun suggesties, want je kracht 
zal niet genoeg zijn om alle beproevingen van 
het leven te overwinnen. je hebt degenen 
nodig die geavanceerder zijn dan jij en die iets 
van je toekomst weten omdat ik het aan hen 
heb geopenbaard 
12 De strijd van die wezens is erg moeilijk 
zolang je niet tot vergeestelijking komt, omdat 
jij van jouw kant weinig bijdraagt om hen te 
helpen in hun moeilijke missie. 
13 Als uw spiritualiteit u toestaat om de 
aanwezigheid van uw broeders en zusters te 
voelen en waar te nemen die onzichtbaar 
werken, zonder enige vertoning, voor uw 
welzijn en vooruitgang, zult u er spijt van 
hebben dat u hen heeft gedwongen, zoveel 
zwoegen en lijden voor uw zonden. Maar als 
dit inzicht in je opkomt, is dat alleen maar 
omdat het al licht in je geest is geworden. Dan 
zal compassie, dankbaarheid en begrip voor 
het ontwaken. 
14 Wat een groot geluk zal er in uw 
beschermers zijn als ze zien dat hun 
problemen door u worden ondersteund en 
dat hun inspiratie in harmonie is met uw 
tevredenheid. 
15 Jullie hebben zoveel broeders en zusters en 
zoveel vrienden in het 'geestelijke dal' die 
jullie niet kennen. 
16 Morgen, wanneer de kennis van het 
geestelijk leven zich over de wereld heeft 
verspreid, zal de mensheid het belang van die 
wezens aan uw zijde erkennen en zullen de 
mensen mijn voorzienigheid zegenen. (334, 70 
- 76) 
17 Voorwaar, ik zeg u, als uw geloof 
standvastig was, zou u niet het verlangen 
hebben om de aanwezigheid van het 
geestelijke met de zintuigen van het vlees te 

voelen, want dan zou het de Geest zijn die, 
met zijn delicate gevoeligheid, die wereld zou 
waarnemen die voortdurend om u heen 
pulseert. 
18Ja, de mensheid, als je jezelf ver van de 
geestelijke wereld voelt, kunnen die wezens 
zich niet ver van de mensen voelen, want er 
zijn geen afstanden, geen grenzen, geen 
hindernissen voor hen. Zij leven in het 
spirituele en kunnen daarom niet ver 
verwijderd zijn van het leven van de mens, 
wiens hoogste bestemming de opwaartse 
ontwikkeling en de volmaaktheid van de geest 
is. (317, 48 - 49) 
19 De enige afstand die bestaat tussen jou en 
God, of tussen jou en een geestelijk wezen, is 
geen materiële afstand, maar een geestelijke 
afstand, veroorzaakt door jouw gebrek aan 
voorbereiding, zuiverheid, of bereidheid om 
inspiratie en geestelijke invloed te ontvangen. 
20 zet nooit die afstand tussen jou en je 
meester of tussen jou en de spirituele wereld, 
dan zul je altijd genieten van de voordelen die 
mijn liefde uitstraalt op degenen die weten 
hoe ze moeten zoeken. Je zult altijd het gevoel 
hebben dat de geestenwereld dicht bij het 
hart ligt van degenen die zich voorbereiden 
om het te voelen. 
21 Hoe groot is de afstand die de mensheid op 
dit moment tussen zichzelf en het geestelijk 
leven legt! Het is zo groot dat de mensen van 
nu God oneindig ver van hen vandaan voelen 
en het Koninkrijk der Hemelen als ver weg en 
onbereikbaar beschouwen. (321, 76 - 78) 
22 Ik zeg u dat er geen menselijke geest is die 
niet onder invloed van de geestelijke wereld 
leeft. 
23 Velen zullen dit ontkennen, maar niemand 
zal kunnen bewijzen dat het onmogelijk is 
voor de geest van de mens om niet alleen de 
gedachten en de trillingen van de geesten en 
zijn eigen medemensen te ontvangen, maar 
ook die van mij. 
24 Dit is een openbaring voor de hele 
mensheid - een openbaring die, als ze 
verspreid wordt, open harten zal vinden die 
haar met grote vreugde zullen ontvangen; ook 
zal ze koppige tegenstanders en strijders 
ontmoeten. 
25 Maar wat zullen deze kunnen doen om het 
licht van het geestelijk koninkrijk niet te laten 
schijnen in het leven van de mensen? Welke 
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middelen zullen de ongelovigen kunnen 
gebruiken om die trilling uit te schakelen? Wie 
is hij die zich buiten de universele invloed, die 
de scheppende en verkwikkende kracht van 
God is, beschouwt? 
26 Ik spreek tot uw geweten, tot uw geest en 
tot uw verstand, maar ik zeg u nogmaals dat u 
boodschappen, ideeën en ingevingen 
ontvangt van andere bestaansvliegtuigen en 
dat u, net zoals u niet weet waar uw geest 
vandaan komt om hierin uw lichaam te 
incarneren, niet weet wie zich daar 
onzichtbaar en ongrijpbaar aan manifesteert. 
(282, 33- 37) 
  
Verwarrende en boosaardige geesten  
27 Deze keer is het anders dan de eerste en 
tweede keer. Vandaag de dag leef je in een 
chaos van ontketende elementen, zichtbaar 
en onzichtbaar. Wee hem die niet kijkt, want 
hij zal verslagen worden en degenen die 
ontwapend zijn moeten vechten! 
28 Duizenden onzichtbare ogen kijken naar je, 
sommigen om je te zien en te laten vallen, 
anderen om je te beschermen. (138, 26 - 27) 
29 De grote legioenen van verwarde geesten 
zijn in oorlog met de mensen en maken 
gebruik van hun onwetendheid, dofheid en 
gebrek aan geestelijk inzicht; en de mensen 
hebben hun liefdeswapens niet uitgerust om 
zich tegen hun aanvallen te beschermen, 
zodat ze als weerloze wezens in deze strijd 
verschijnen. 
30 Het was noodzakelijk dat mijn geestelijke 
leer tot u kwam om u te leren hoe u zich kunt 
voorbereiden op de overwinning in deze strijd. 
31 Uit die onzichtbare wereld, die weeft en 
leeft in je eigen wereld, komen invloeden die 
de mensen teisteren, hetzij in hun geest, hetzij 
in hun gevoelens, hetzij in hun wil, waardoor 
ze toegewijde dienaren, slaven, instrumenten, 
slachtoffers worden. Geestelijke 
mededelingen verschijnen overal, en toch 
willen de mensen nog steeds niet waarnemen 
wat er om hun geest heen gebeurt. 
32 Het is noodzakelijk om de strijd te 
beginnen, om de duisternis te vernietigen, 
zodat, wanneer het licht in de mensen komt, 
allen verenigd in een ware gemeenschap 
kunnen voortgaan en door het gebed kunnen 
zegevieren in de strijd die ze voeren tegen de 

machten die hen zo lang hebben 
gedomineerd. 
33 Mannen en volkeren zijn gezwicht voor de 
kracht van die invloeden zonder dat de 
mensheid het merkt. Zeldzame en onbekende 
ziekten die door hen worden geproduceerd, 
hebben de mensen weggegooid en de 
wetenschappers in verwarring gebracht. 
34 Hoeveel onenigheid, en verwarring, en pijn 
heeft een mens over zich opgehoopt. Het 
gebrek aan gebed, moraal en spiritualiteit 
heeft de onreine en gestoorde wezens 
aangetrokken. Maar wat kan men verwachten 
van degenen die zonder licht en zonder 
voorbereiding zijn vertrokken? 
35 Er zijn er die je hebt bedrogen en 
onderdrukt, die je hebt getroebleerd en 
vernederd. Alleen verwarring en duisternis 
kunnen ze naar je toe sturen, ze kunnen alleen 
maar wraak nemen, en ze verwijten je alleen 
maar. (152,22 - 28) 
36 legioenen schepsels van de duisternis, als 
donderwolken, komen onder de mensheid, 
veroorzaken onrust, verwarren de geest en 
verduisteren de harten van de mensen. En 
hoewel deze mensheid wapens heeft om zich 
te verdedigen tegen deze verraderlijke 
aanvallen, begrijpen sommigen niet hoe ze ze 
moeten gebruiken en vermoeden anderen 
niet eens dat ze die in hun bezit hebben. (240, 
53) 
37 De mensheid van vandaag de dag, even 
groot in aantal als in uw ogen, is zeer klein in 
vergelijking met de wereld van de geesten die 
haar omringen. Met welke macht vallen die 
legioenen de wegen van de mensen binnen; 
maar ze nemen de wereld die hen omringt 
niet waar, voelen of horen. (339, 29) 
38 Een mens die in een zondig leven is 
gevallen, kan een heel legioen van schepselen 
van de duisternis achter zich laten, die hem 
een spoor van slechte invloeden op zijn weg 
zal doen achterlaten. (87, 7) 
39 Als je van hieruit de "geestelijke vallei" zou 
kunnen zien waar de gematerialiseerde 
wezens thuis zijn - degenen die niet hebben 
gewerkt voor de geestelijke reis naar dit leven 
- dan zou je verpletterd worden. Maar geen 
moment wil je zeggen: "Hoe verschrikkelijk is 
de gerechtigheid van God! Nee, in plaats 
daarvan zou je roepen: "Hoe ondankbaar, hoe 
onrechtvaardig en wreed zijn we met onszelf! 
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Hoe onverschillig voor onze geest, en hoe 
koud we zijn geweest als discipelen van 
Jezus!" 
40Waarom heeft de Vader toegestaan dat 
deze wezens zich soms in jullie leven 
manifesteren en jullie het pijnlijke, angstige 
nieuws van hun duistere en vreedzame leven 
geven. Zij zijn bewoners van een wereld die 
niet het briljante licht van de geestelijke 
huizen bezit, noch de schoonheden van de 
aarde die zij voorheen bewoonden. (213, 52 - 
53) 
41 de legioenen van geesten die doelloos over 
de wereld zwerven en op verschillende 
manieren op de harten van de mensen 
kloppen, zijn vaak stemmen die u willen 
zeggen dat u moet ontwaken, dat u uw ogen 
moet openen voor de werkelijkheid, dat u zich 
moet bekeren van uw fouten en dat u zich 
moet vernieuwen, zodat u later, wanneer u 
uw lichaam in de boezem van de aarde 
achterlaat, niet hoeft te huilen zoals zij uw 
eenzaamheid, uw onwetendheid en uw 
materialisme doen. Herken hierin hoe ook de 
duisternis licht geeft, want geen enkel blaadje 
van de boom beweegt zonder mijn wil; ook 
die geestelijke manifestaties, die steeds meer 
van dag tot dag worden, zullen de mensen 
uiteindelijk zo overspoelen dat ze de scepsis 
van de mensheid uiteindelijk zullen verslaan. 
(87, 65) 
42 Bid voor hen die van u scheiden en naar 
het hiernamaals gaan, want niet ieder van u is 
in staat om de weg te vinden, niet ieder van u 
is in staat om geestelijk op te staan en niet 
ieder van u bereikt in korte tijd de vrede. 
43 Sommigen leven in het geestelijke onder de 
waan van het materiële leven; sommigen 
lijden onder gewelddadige gevoelens van 
wroeging; anderen zijn ongevoelig, begraven 
onder de aarde met hun lichaam, en weer 
anderen kunnen zich niet scheiden van hun 
geliefden, van degenen die in de wereld zijn 
gebleven omdat klaagzang, egoïsme en 
menselijke onwetendheid hen tegenhouden, 
hen aan de materie binden, en hen de vrede, 
het licht en de vooruitgang ontnemen. 
44 Laat de geesten, die nog op deze wereld 
zijn, verder gaan, zonder dat het nog van hen 
is; laat hen de goederen, die zij in dit leven 
hadden en liefhadden, opgeven, zodat zij hun 
geest tot in het oneindige kunnen verheffen, 

waar de ware erfenis op hen wacht. (106, 35 - 
37) 
45 Het zal zeer aangenaam zijn voor uw geest 
om door hen te worden ontvangen bij uw 
aankomst in de "Spirituele Vallei" en om 
tekenen van dankbaarheid te ontvangen voor 
de barmhartigheid die u hen heeft getoond. Je 
vreugde zal groot zijn als je ze dan doordrenkt 
ziet met licht. 
46 Maar hoe bedroevend zou het zijn als je 
dat legioen wezens zou ontmoeten die 
verduisterd zijn door verwarring, wetende dat 
ze een daad van liefde van jouw kant 
verwachtten, en dat je die niet aan hen gaf. 
(287, 58) 
47 Voorwaar, ik zeg u: Als ik jullie mannen met 
zoveel liefde en barmhartigheid behandel, 
richt ik me met dezelfde zorgzame liefde ook 
tot hen die boeten voor hun vroegere 
overtredingen in het hiernamaals... Ik stuur 
Mijn Licht naar deze wezens om hen te 
bevrijden van hun afleiding, die als de 
duisternis is, en van hun zelfbeschuldigingen, 
die het "vuur" is, om hen daarna onder de 
mensen te sturen; zodat degenen die vroeger 
pijn in hun hart zaaiden nu voorzien worden 
van kennislicht om weldoeners en 
beschermers van hun eigen broeders en 
zusters te worden. (169, 6) 
 
De strijd van de geesten voor het volk  
48 Voorbij je menselijk leven is er een wereld 
van geesten, je broeders en zusters, wezens 
die onzichtbaar zijn voor de mens, die onder 
elkaar strijden om je te veroveren. 
49 Die strijd heeft zijn reden in het verschil in 
ontwikkeling waarin het een en het ander zich 
bevindt. Terwijl de Wezens van het Licht, 
ondersteund door het ideaal van liefde, 
harmonie, vrede en volmaaktheid, de weg van 
de mensheid besprenkelen met licht, het altijd 
inspireren met goedheid en het onthullen van 
alles wat voor het welzijn van de mensheid is, 
zaaien de Wezens die zich nog steeds 
vastklampen aan het materialisme van de 
aarde de zaden van het licht, die niet in staat 
zijn geweest zich te bevrijden van hun 
egoïsme en hun liefde voor de wereld, of die 
voor onbepaalde tijd menselijke verslavingen 
en neigingen voeden, de weg van de mensen 
met verwarring, de geest vertroebelen, harten 
blind maken, de wil tot slaaf maken, om de 
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mensen te gebruiken en ze tot instrumenten 
van hun plannen te maken, of ze te gebruiken 
alsof ze hun eigen lichaam zijn. 
50 Terwijl de geestelijke wereld van het licht 
probeert de geest van de mensen te winnen 
om een breuk naar de eeuwigheid te openen; 
terwijl die gezegende gastheren 
onophoudelijk wegzwoegen, verliefder 
worden, verpleegsters worden in het bed van 
de pijn, raadgevers aan de zijde van de mens 
die de last van een grote verantwoordelijkheid 
draagt; Adviseurs van de jeugd, beschermers 
van kinderen, metgezellen van hen die 
vergeten zijn en alleen leven, de legioenen van 
wezens zonder het licht van spirituele wijsheid 
en zonder het opbeurende gevoel van liefde 
werken ook onophoudelijk onder de mensen. 
Maar hun doel is niet om de weg naar het 
geestelijke koninkrijk voor u gemakkelijker te 
maken - nee; de bedoeling van deze wezens is 
volledig het tegenovergestelde, hun doel is 
om de wereld te regeren, om de meesters 
ervan te blijven, om zichzelf op aarde te 
vereeuwigen, om de mensen te domineren en 
hen tot slaven en instrumenten van hun wil te 
maken - in één woord: niet om datgene te 
laten wat ze altijd als het hunne 
beschouwden: de wereld. 
51 Nu dan, discipelen, er is een hevige strijd 
gaande tussen het ene en het andere wezen - 
een strijd die je fysieke ogen niet zien, maar 
waarvan de weerspiegelingen dag na dag in je 
wereld voelbaar zijn. 
52 Om deze mensheid in staat te stellen zich 
te verdedigen en zich te bevrijden van de 
slechte invloeden, heeft zij kennis nodig van 
de waarheid die haar omringt, moet zij leren 
bidden met de Geest en moet zij ook weten 
met welke bekwaamheden haar wezen is 
begiftigd om deze te kunnen gebruiken als 
wapens in deze grote strijd van goed tegen 
kwaad, van licht tegen duisternis, van 
vergeestelijking tegen materialisme. 
53 Alleen de geestelijke wereld van het licht 
werkt en worstelt en bereidt alles voor, zodat 
de wereld op een dag op weg gaat naar 
vergeestelijking. 
54 Denk aan dit alles en je zult je de intensiteit 
kunnen voorstellen van deze strijd van je 
geestelijke broeders en zusters die streven 
naar het heil van de mensen - een strijd die 
voor hen een beker is waarmee je hen 

voortdurend de gal van ondankbaarheid geeft, 
omdat je je beperkt tot het ontvangen van al 
het goede dat ze je geven, maar zonder ooit 
aan hun zijde te staan om hen bij te staan in 
hun strijd. 
55 Weinigen zijn zij die weten hoe ze zich bij 
hen moeten voegen, weinigen zijn zij die 
ontvankelijk zijn voor hun ingevingen en hun 
instructies opvolgen. Maar hoe sterk deze 
door het leven gaan, hoe beschermd ze zich 
voelen, welke heerlijkheden en inspiraties 
inspireren hun geest! 
56 De meerderheid van de mensen wordt 
tussen de twee invloeden gescheurd, zonder 
er een te kiezen, zonder zich volledig aan het 
materialisme te committeren, maar ook 
zonder zich in te spannen om zich ervan te 
bevrijden en hun leven te vergeestelijken, dat 
wil zeggen om ze te vergroten door goedheid, 
door kennis en spirituele kracht. Deze zijn nog 
steeds volledig in de strijd met zichzelf. 
57 Zij die zich volledig aan het materialisme 
hebben overgegeven, zonder zich te 
bekommeren om de stem van het geweten, 
en die alles wat hun geest betreft 
veronachtzamen, strijden niet meer; zij zijn 
overwonnen in de strijd. Ze geloven dat ze 
gewonnen hebben, geloven dat ze vrij zijn, en 
beseffen niet dat ze gevangenen zijn, en dat 
het nodig zal zijn dat de legioenen van het 
licht naar de duisternis afdalen om ze te 
bevrijden. 
58 Ik stuur deze Boodschap van het Licht naar 
alle volkeren van de aarde, zodat de mensen 
wakker worden, zodat ze zich bewust worden 
van wie de vijand is die ze moeten bestrijden 
totdat ze hem hebben verslagen, en welke 
wapens ze dragen zonder het te weten. (321, 
53 - 63) 
 
De verbinding met de geestenwereld van God  
59 Discipelen, ontwaakt en ziet de tijd waarin 
u leeft. Ik zeg u, net zoals niemand mijn 
gerechtigheid kan tegenhouden, kan niemand 
de poorten naar het hiernamaals sluiten die 
mijn genade voor u heeft geopend. Niemand 
zal kunnen voorkomen dat die 
wereldboodschappen van licht, hoop en 
wijsheid de mensen bereiken. (60, 82) 
60 Ik heb je toegestaan om in contact te 
komen met de wezens van het hiernamaals 
voor een korte tijd, die ik niet goedkeurde in 
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de "Tweede keer" omdat je er toen niet op 
voorbereid was - noch zij, noch jij Deze deur is 
door mij in deze tijd geopend en daarmee 
maak ik de aankondigingen van mijn profeten 
en enkele van mijn beloftes waar. 
61 In 1866 opende deze onzichtbare deur voor 
u, en ook het zendingsorgaan van hen, die 
uitverkoren waren om die boodschap, die de 
geesten van het licht tot de mensen zouden 
brengen, bekend te maken. 
62 Vóór dat jaar hebben zich in de natiën en 
volken der aarde geesten geopenbaard, die 
het voorproefje waren van mijn komst. (146, 
15) 
63 Als de mensen van nu niet zo hard en 
ongevoelig waren, zouden ze ongetwijfeld 
voortdurend boodschappen uit de geestelijke 
wereld ontvangen, en af en toe zouden ze 
omringd worden door massa's wezens die 
voortdurend werken aan het ontwaken van de 
mensen, en ze zouden merken dat ze nooit 
alleen zijn. 
64 Sommigen noemen die wereld 
"onzichtbaar", anderen "buitenaards". Maar 
waarom? Simpelweg omdat ze het geloof 
missen om het spirituele te "zien", en omdat 
hun menselijke ellende hen een afstandelijk 
en vervreemdend gevoel geeft van een wereld 
die ze in hun hart zouden moeten voelen. 
(294, 32 - 33) 
65 Jullie zijn verbaasd dat een geest zich 
kenbaar maakt of met jullie communiceert 
zonder te denken dat jullie je ook in andere 
werelden, in andere sferen, uiten. 
66 uw 'vlees' [ziel] is zich er niet van bewust 
dat uw geest zich met Mij verenigt in de 
momenten van gebed, hij kan de benadering 
van uw Heer niet waarnemen door middel van 
deze gave - niet alleen van mijn geest maar 
ook van die van uw geestelijke broeders en 
zusters die u zich herinnert in de momenten 
van gebed. 
67 Je bent je er ook niet van bewust dat in je 
rusttijd, als het lichaam slaapt, de geest, 
afhankelijk van zijn niveau van ontwikkeling en 
vergeestelijking, zich van zijn lichaam 
losmaakt en op verre plaatsen verschijnt, zelfs 
in geestelijke werelden die je geest zich niet 
eens kan voorstellen. 
68 Niemand is verbaasd over deze 
openbaringen. Begrijp dat u op dit moment de 
voltooiing van de tijden nadert. (148, 75 - 78) 

69 Ik wil dat zuivere gedachten de taal zijn 
waarin jullie communiceren met jullie 
broeders en zusters die in het spirituele leven 
wonen, zodat jullie elkaar op deze manier 
begrijpen, en inderdaad, jullie verdiensten en 
jullie goede werken zullen voor hen van nut 
zijn; net zoals de invloed van die van mijn 
kinderen, hun ingevingen en hun bescherming 
een krachtige hulp voor jullie zullen zijn op 
jullie levensweg, zodat jullie samen tot Mij 
kunnen komen. 
70 spiritualiseer jezelf, en je zult in je leven de 
weldadige aanwezigheid van die wezens 
ervaren: de streling van de moeder die haar 
kind op aarde achterliet, de warmte en de 
raad van de vader die ook moest sterven. 
(245, 7 - 8) 
71 Dit werk zal door velen worden 
bekritiseerd en verworpen als ze leren dat 
spirituele entiteiten zich erin hebben 
gemanifesteerd. Maar maak je geen zorgen, 
want alleen de onwetenden zullen dit deel van 
mijn leer bestrijden. 
72 Hoe vaak hebben de apostelen, de 
profeten en de boodschappers van de Heer 
tot de wereld gesproken onder invloed van 
geestelijke wezens van het licht, zonder dat de 
mensheid zich daarvan bewust werd, en hoe 
vaak heeft ieder van u gehandeld en 
gesproken onder de wil van geestelijke 
wezens, zonder het te beseffen! En precies dit, 
wat er altijd is gebeurd, heb ik nu aan u 
bevestigd. (163, 24 - 25) 
73 Als alleen nieuwsgierigheid u de verbinding 
met het hiernamaals doet zoeken, zult u de 
waarheid niet vinden; als het verlangen naar 
grootsheid of ijdelheid u daartoe aanzet, zult u 
geen echte aankondiging ontvangen. Als de 
verleiding je hart zou bedriegen met valse 
doelen of egoïstische belangen, zul je ook 
geen gemeenschap met het licht van mijn 
Heilige Geest ontvangen. Alleen uw eerbied, 
uw zuiver gebed, uw liefde, uw 
barmhartigheid, uw geestelijke verheffing zal 
het wonder veroorzaken dat uw geest zijn 
vleugels uitslaat, de kamers doorkruist en de 
geestelijke huizen bereikt, voor zover het mijn 
wil is. 
74 Dit is de genade en de vertroosting die de 
Heilige Geest u heeft gegeven, zodat u naar 
één en hetzelfde huis kijkt en ervan overtuigd 
bent dat er geen dood of vervreemding is, dat 
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niet één van mijn schepselen sterft met 
betrekking tot het eeuwige leven. Want in 
deze "derde keer" zult u ook in staat zijn om in 
geestelijke omhelzing de wezens te omarmen 
die uit dit aardse leven zijn vertrokken en die 
u hebt gekend, die u hebt liefgehad en die u 
hebt verloren in deze wereld, maar niet in de 
eeuwigheid. 
75 Velen van jullie hebben contact gemaakt 
met die wezens via mijn "werkers". Maar 
voorwaar, ik zeg u, dit is niet de volmaakte 
manier van contact, en de tijd nadert, dat de 
geïncarneerde en niet-geïncarneerde geesten 
met elkaar kunnen communiceren van geest 
tot geest, zonder gebruik te maken van 
materiële of menselijke middelen, namelijk 
door inspiratie, door de gave van geestelijke 
gevoeligheid, openbaring of voorwetenschap. 
De ogen van je geest zullen in staat zijn om de 
aanwezigheid van het hiernamaals waar te 
nemen, dan zal je hart in staat zijn om de 
levensuitingen te voelen van de wezens die 
het "geestendal" bevolken, en dan zal er grote 
vreugde zijn over je geest en grote kennis en 
liefde voor de Vader. 
76 Dan zullen jullie weten wat het leven van 
jullie geest is, wie hij is en wie hij was, terwijl 
jullie jezelf kennen zonder jezelf te zien in 
zulke nauwe grenzen als die van jullie 
lichamen. Want de Vader zegt je: ook al is je 
lichaamskwestie inderdaad klein - hoezeer is 
mijn Goddelijke Geest jouw geest! (244,21-24) 
 

Hoofdstuk 42 - Misdaad en 
verzoening, rechtszaken en 
beproevingen  
 
De noodzaak van berouw en boetedoening 
1 Als ik je vaak dezelfde beker laat drinken die 
je aan je broers hebt gegeven, dan is dat 
omdat alleen op deze manier de een het 
kwaad zal begrijpen dat ze hebben 
veroorzaakt; en door dezelfde beproeving te 
ondergaan die ze anderen hebben aangedaan, 
zullen ze de pijn kennen die ze hebben 
gevoeld. Dit zal hun geest verlichten en zal 
resulteren in begrip, berouw en bijgevolg de 
vervulling van Mijn Wet. 
2 Maar als je het lijden of het drinken van de 
beker van bitterheid wilt vermijden, kun je dat 
doen door je schuldgevoelens goed te maken 

door je te bekeren, door goede werken, door 
alles wat je geweten je zegt te doen. Zo zul je 
een schuld van liefde vereffenen, je zult een 
eer teruggeven, een leven, of vrede, 
gezondheid, vreugde, of brood dat je op een 
bepaald moment van je medemensen hebt 
beroofd. 
3 Zie hoe de realiteit van mijn gerechtigheid 
anders is dan het idee dat je van je Vader had! 
4 vergeet niet: als ik u heb gezegd dat 
niemand van u verloren zal gaan, heb ik u 
zeker ook gezegd dat elke schuld moet 
worden betaald en dat elke overtreding uit 
het boek van het leven moet worden 
geschrapt. het is aan jou om de manier te 
kiezen om naar mij toe te komen... Je hebt 
nog steeds de vrijheid van wil. 
5 Als je voorrang geeft aan de wet boven het 
herstel van de oude tijd, zoals de mannen van 
de trotse naties nog steeds doen, zie dan de 
resultaten ervan. 
6 Als je wilt dat de kubus waarmee je je 
medemensen meet ook jou meet, hoef je niet 
eens te wachten tot je entree in het andere 
leven om mijn gerechtigheid te ontvangen; 
want hier (op aarde), wanneer je het het 
minst verwacht, zul je in dezelfde kritieke 
situatie terechtkomen waarin je je 
medemensen hebt gebracht. 
7 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 te geven, te bidden, Mij 
aan te roepen en dan jullie weg te gaan om 
beter en beter te worden, om sterk te zijn in 
beproevingen - in één woord: om met liefde 
de schuld te betalen die jullie hebben 
tegenover jullie Vader en je naaste. (16, 53 - 
59) 
8 Iemand vraagt me vaak: "Meester, als u 
onze overtredingen vergeeft, waarom laat u 
ons dan met pijn genoegen genoegen nemen? 
Dan zeg ik je: Ik vergeef je, maar het is 
noodzakelijk om die overtredingen goed te 
maken, zodat je de zuiverheid van je geest 
kunt herstellen. (64, 14) 
9 Ik heb u gezegd dat zelfs de laatste vlek uit 
het hart van de mens zal worden weggeveegd, 
maar ik zeg u ook dat iedereen zijn eigen 
vlekken van schaamte moet wegspoelen. 
Vergeet niet dat ik je zei: "met de kubus 
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waarmee je meet, zul je worden gemeten" en 
"wat je zaait, moet je oogsten". (150,47) 
10 van de materiële offers die de mensheid 
Mij aanbiedt, neem Ik alleen goede 
bedoelingen aan als die goed zijn in de 
waarheid; want een geschenk drukt niet altijd 
een gulle en nobele bedoeling uit. hoe vaak 
offeren mannen hun offer aan Mij om hun 
slechte daden te verdoezelen of om iets van 
Mij terug te eisen Daarom zeg Ik jullie dat de 
vrede van de geest niet kan worden gekocht, 
dat jullie donkere plekken niet worden 
weggespoeld door materiële rijkdom, ook al 
zouden jullie Mij de grootste schat kunnen 
aanbieden. 
11 berouw, verdriet om beledigd te zijn, 
vernieuwing, correctie, herstel voor de begane 
overtredingen, dit alles met de nederigheid 
die Ik jullie heb geleerd - ja, dan bieden de 
mensen Mij de ware offers van hart, verstand 
en gedachte aan die oneindig veel 
aangenamer zijn voor jullie Vader dan 
wierook, bloemen en kaarsen. (36, 27 - 28) 
  
De verzoeningswet  
12 jullie hebben de ene na de andere 
gelegenheid gehad en daarin kunnen jullie 
mijn oneindige liefde voor jullie zien; want ik 
heb jullie gaven gegeven en jullie de kans 
gegeven om je te herstellen, te zuiveren en te 
vervolmaken, in plaats van jullie te straffen of 
voor altijd te veroordelen, zoals jullie vroeger 
dachten. 
13 Wie durft, als hij deze leringen kent en 
gelooft dat ze waar zijn, zijn taak op aarde de 
rug toe te keren, wetende dat hij daarmee een 
nog hardere boetedoening voor zijn geest 
doet? 
14 Want hoewel het waar is dat mijn 
gerechtigheid u nieuwe mogelijkheden biedt 
om vlekken te verwijderen en uw fouten te 
herstellen, is het ook waar dat met elke 
gelegenheid het aantal beproevingen 
toeneemt en dat de beproevingen en het 
lijden elke keer intenser worden, net zoals de 
begane fouten ernstiger zijn geworden. 
15 Uw plicht - men moet niet van straf 
spreken - zal zijn om te herstellen, te 
vernieuwen, te herstellen en tot de laatste 
schuld te betalen. Niemand - noch uw 
hemelse Vader, noch uw broeders en zusters 
op aarde of in de "Spirituele Vallei" - zal doen 

wat alleen u zelf hoeft te doen, hoewel ik u 
zeg dat ik uw roeping altijd zal volgen. Als je 
gelooft dat je eenzaam en verlaten bent, zul je 
mijn aanwezigheid voelen en de geestelijke 
wereld zal je altijd komen ondersteunen met 
de last van je kruis. (289, 45 -47) 
16 Alleen mijn liefde en mijn gerechtigheid 
kunnen vandaag de dag diegenen beschermen 
die honger en dorst hebben. Ik kan alleen 
degene die zijn eigen leven neemt, in mijn 
volmaakte rechtvaardigheid ontvangen. 
17 Als deze wisten dat de verlating van de 
geest vreselijker is dan de eenzaamheid in 
deze wereld, zouden ze geduldig en moedig 
volhouden tot de laatste dag van hun aardse 
bestaan. (165, 73 - 74) 
18 Ik vernietig geen van mijn kinderen, 
hoezeer ze Mij ook gekwetst hebben; Ik hou 
ze en geef ze de gelegenheid hun 
onrechtvaardigheid goed te maken en terug te 
keren naar de weg die ze hadden verlaten. 
maar hoewel ik ze heb vergeven, worden ze 
geconfronteerd met de vruchten van hun 
werk en het zijn deze die hen beoordelen en 
hen de juiste weg tonen (96, 55) 
 
De oorzaak van beproevingen en lijden  
19 Ken uzelf. Ik heb gekeken naar het bestaan 
van de mensen van alle tijden en weet wat de 
oorzaak is geweest van al hun pijn en ongeluk. 
20 Sinds de vroegste tijden heb ik mensen 
gezien die hun leven (elkaar) namen uit 
afgunst, uit materialisme, uit machtshonger; 
altijd hebben ze hun geest verwaarloosd, 
omdat ze geloofden dat ze alleen maar 
materie waren, en toen het uur kwam om de 
menselijke vorm op aarde te verlaten, was 
alles wat ze in hun materiële leven hadden 
geschapen, zonder enig geluk voor de geest te 
oogsten; want ze zochten het niet, dachten er 
niet aan, gaven niet om de deugden van de 
geest, noch om de kennis Ze waren tevreden 
om te leven zonder de weg te zoeken die hen 
naar God zou leiden. (11, 42 - 43) 
21 Vandaag de dag bent u, ondanks de 
vooruitgang van uw beschaving, steeds verder 
verwijderd van de materiële natuur, maar ook 
van het spirituele, van het zuivere, van 
datgene wat van God is. Daarom val je met 
elke fase van je leven in steeds grotere 
zwakte, in steeds groter lijden, ondanks je 
verlangen om sterker en gelukkiger te worden 
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met elke dag die je op aarde doorbrengt. 
Maar u zult nu een stap voorwaarts zetten in 
de vervulling van mijn wet, o bewoners van de 
aarde! (16, 35) 
22 de beproevingen die je in je leven 
tegenkomt zijn niet toevallig; ik heb ze naar 
jou gestuurd om verdienste te verdienen geen 
enkel blad van de boom beweegt zonder mijn 
wil, en ik ben in zowel de grote als de kleine 
werken van de schepping... 
23 Waakt en bidt, opdat gij weet wat de 
vrucht is die gij van elke beproeving zult 
oogsten, opdat uw verzoening wordt verkort. 
neem je kruis met liefde op en ik zal ervoor 
zorgen dat je je boetedoening met geduld 
draagt... (25, 6) 
24 Als de mensen, te midden van gelach, 
genot en ijdelheid, Mij vergeten en zelfs 
verloochenen, waarom wanhopen en beven zij 
dan als zij de oogst van tranen oogsten die 
hun geest en hun lichaam kwellen? dan 
belasteren ze, zeggen dat er geen God is... 
25 de mens is moedig genoeg om te zondigen, 
vastbesloten om af te wijken van de weg van 
mijn wet; maar ik verzeker u dat hij 
buitengewoon laf is als het gaat om 
verzoening en het betalen van zijn schulden. 
Toch versterk ik je in je lafheid, bescherm je in 
je zwakheden, scheur je van je lethargie, 
droog je tranen en geef je nieuwe 
mogelijkheden om het verloren licht terug te 
winnen en de vergeten weg van Mijn Wet 
terug te vinden. 
26 Ik kom u het brood en de wijn van het 
leven brengen, zowel voor de geest als voor 
het lichaam, zoals in de tweede keer, zodat u 
in harmonie kunt leven met alles wat door uw 
Vader is geschapen. 
27 In mijn wegen bloeien de deugden, maar in 
de uwe zijn er doornen en afgronden en 
bitterheid. 
28 Wie zegt dat de wegen van de Heer vol 
doornen zijn, weet niet wat hij zegt, want ik 
heb geen van mijn kinderen pijn gedaan; maar 
wie van de weg van het licht en de vrede is 
afgedwaald, zal de gevolgen van zijn schuld 
moeten ondergaan als hij naar hem 
terugkeert. 
29 Waarom heb je de beker van het lijden 
gedronken? waarom bent u het gebod van de 
Heer vergeten, evenals de missie die ik u heb 
toevertrouwd? omdat je mijn wet hebt 

vervangen door de jouwe en hier heb je de 
resultaten van je ijdele wijsheid: bitter 
verdriet, oorlog, fanatisme, teleurstellingen en 
leugens die je verstikken en vullen met 
wanhoop... En het meest pijnlijke voor de 
gematerialiseerde mens, voor degene die alles 
onderwerpt aan zijn berekeningen en aan de 
materiële wetten van deze wereld, is dat hij 
na dit leven nog steeds de last van zijn 
aberraties en neigingen zal dragen. Dan zal het 
lijden van je geest zeer groot zijn. 
30 Schud hier uw last van de zonde af, vervul 
mijn wet, en kom spoedig. Vraag vergiffenis 
van al diegenen die je gekwetst hebt en laat 
de rest aan Mij over, want je tijd om lief te 
hebben zal kort zijn als je echt besluit om het 
te doen. (17, 37 - 43) 
31 Kom tot Mij allen die een verborgen 
verdriet in hun hart dragen je draagt stiekem 
een pijn in je, die een verraad aan je heeft 
toegebracht en je bitterheid is erg groot, 
omdat het een zeer geliefd wezen was dat je 
diep pijn deed... 
32 Maak de stilte in jezelf, zodat het gebed je 
licht geeft en je weet of je op een bepaald 
moment niet de reden was waarom je 
verraden werd. Dan zal het gebed je sterken in 
de gedachte dat je degenen die je verraden in 
je liefde, je geloof, je vertrouwen moet 
vergeven. 
33 Voorwaar, Ik zeg jullie, op het moment dat 
jullie degene die jullie beledigd hebben 
vergeven, zullen jullie Mijn Vrede vol voelen; 
want op dat moment zal jullie geest zich met 
de Mijne verenigd hebben en Ik zal Mijn 
Mantel verspreiden om jullie te vergeven en 
om jullie beiden in Mijn Liefde te omhullen. 
(312, 49 - 51) 
34 In waarheid zegt de Meester tot u: Ik heb 
voor elke geest een koninkrijk van vrede en 
volmaaktheid voorbereid. maar dit koninkrijk 
dat ik heb voorbereid wordt tegengewerkt 
door een ander koninkrijk: de wereld. Terwijl 
mijn koninkrijk wordt gewonnen door 
nederigheid, liefde en deugd, vereist het in 
bezit nemen van het andere koninkrijk 
arrogantie, ambitie, trots, hebzucht, egoïsme 
en goddeloosheid. 
35 Te allen tijde heeft de wereld zich verzet 
tegen mijn koninkrijk; te allen tijde zijn 
degenen die mij volgen onderdrukt in hun 
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wegen en verleid, hetzij door zichtbare 
invloeden, hetzij door onzichtbare krachten. 
36 Dit is niet de enige keer dat je op doornen 
loopt om Mij te bereiken, het is niet de eerste 
keer dat je geest, in een poging om Mijn 
Aanwezigheid te bereiken, struikelt Je hebt de 
strijd altijd in het hart van je wezen gestreden. 
37 de ingeving van mijn Geest verlicht uw 
innerlijk en heeft een strijd ontketend met de 
duistere krachten, met de valse lichten, met 
de valse deugden, met de materie, met alle 
overbodige dingen, met alle valse glorie van 
deze wereld (327, 3) 
38 Ik zegen de pijn die u om mijnentwille hebt 
geleden, want alles wat u om mijnentwille 
lijdt, zal u eeuwig waardig maken. (338,61) 
 
Geloof, onderdanigheid en nederigheid in de 
proeven  
39 Het menselijk leven is voor de geest de 
smeltkroes waarin het wordt gezuiverd en het 
aambeeld waarop het wordt gesmeed. Het is 
essentieel dat de mens een ideaal heeft in zijn 
geest, geloof in zijn Schepper en liefde voor 
zijn lot, om zijn kruis met geduld naar de top 
van zijn Golgotha te dragen. 
40 Zonder geloof in het eeuwige leven valt de 
mens in wanhoop in alle zware beproevingen, 
zonder hoge idealen zakt hij weg in het 
materialisme en zonder kracht om 
teleurstelling te verdragen vergaat hij in 
moedeloosheid of ondeugd. (99, 38 – 39) 
41 Ik zeg je dat je je kruis moet liefhebben; 
want als je ertegen in opstand komt terwijl je 
het op je schouders moet dragen, zal de pijn in 
je hart een diepe wond scheuren. Ik hou echt 
van mijn kruis, o mensen, maar weet je hoe ik 
mijn kruis noem? Mijn kruis bestaat uit jou, o 
mensen waar ik zo van hou. (144, 20) 
42 Geloof, toewijding en nederigheid ten 
opzichte van hetgeen door mij is verordend, 
zullen de weg van de beproeving korter 
maken, omdat je dan niet meer dan één keer 
de weg van het lijden zult gaan. Maar als er in 
de beproevingen opstand, ontevredenheid of 
zelfs godslastering ontstaat, zal het bezoek 
langer duren, omdat je dan weer die kant op 
moet gaan tot de les is geleerd. (139, 49) 
43 Ik zeg u, de beproevingen die de mens in 
deze tijd voor zichzelf heeft geschapen zijn 
zeer zwaar, want zo zijn ze nodig voor zijn 
redding. 

44 Goddelijke gerechtigheid zal worden 
uitgevoerd op de geliefde van ieder mens, om 
een verslag te eisen van het werk van ieder 
menselijk wezen. 
45 Hoe belangrijk is het dat de mens weet wat 
geestelijke verzoening betekent, zodat hij, 
wetende dat de Geest een verleden heeft dat 
alleen God kent, zijn beker van lijden met 
liefde, geduld, respect en zelfs vreugde kan 
aanvaarden, wetende dat hij daarmee vlekken 
uit het verleden en het heden zal wegspoelen, 
schulden zal betalen en voor de wet 
verdienste zal verdienen. 
46 Er zal geen geestelijke verheffing in pijn zijn 
zolang men niet lijdt met liefde, met respect 
voor mijn gerechtigheid en toewijding aan wat 
iedereen voor zichzelf heeft gedaan. Maar 
alleen deze verheffing te midden van 
beproevingen zal de mensen de kennis 
kunnen geven van wat de wet van de 
geestelijke genoegdoening is. (352,36 - 37, 42 
- 43) 
 
De betekenis van lijden en pijn 
47 Als je de beproevingen van het leven aan 
het toeval toeschrijft, zul je nauwelijks in staat 
zijn om sterk te zijn. Maar als je een idee hebt 
van wat verzoening is, wat gerechtigheid en 
genoegdoening is, zul je verheffing en 
overgave in je geloof vinden om te triomferen 
in de beproevingen. 
48 het is mijn wil om uw geest op 
verschillende manieren te testen, want ik 
vorm, vorm en vervolmaak hem Hiervoor 
gebruik ik alle dingen en alle mensen; als 
instrument gebruik ik zowel een rechtschapen 
man als een goddeloze man. De ene keer 
maak ik gebruik van het licht, de andere keer 
maak ik de duisternis mijn dienaar. Daarom 
zeg Ik jullie: als jullie je in een kritieke situatie 
bevinden, denk dan aan Mij, aan jullie 
Meester, die jullie in alle liefde de reden van 
die beproeving zal uitleggen. 
49 Er zijn bekers die allen moeten drinken, 
sommige eerder en sommige later, zodat allen 
Mij leren begrijpen en Mij liefhebben. ellende, 
ziekte, laster, oneer zijn zeer bittere bokalen 
die niet alleen de lippen van de zondaar 
bereiken. Vergeet niet dat in die "Second 
Time" de meest rechtvaardige de meest 
bittere beker heeft geleegd die je je kunt 
voorstellen. De gehoorzaamheid, de 
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nederigheid en de liefde waarmee de beker 
van het lijden wordt gedronken zal het kruis 
lichter maken en het proces sneller laten 
verlopen. (54, 4 - 6) 
50 Alles wat je omringt is erop gericht om je 
schoon te maken, maar niet iedereen heeft 
het zo opgevat. Laat de pijn die je uit je 
lijdensbeker drinkt niet kaal zijn. Uit de pijn 
kun je licht trekken, dat is wijsheid, zachtheid, 
kracht en gevoeligheid. (81,59) 
51 Weet, discipelen, dat pijn de slechte 
vruchten uit je hart haalt, je ervaring geeft en 
ervoor zorgt dat je fouten worden 
gecorrigeerd. 
52 Op deze manier test je Vader je, zodat het 
duidelijk wordt in je gedachten. Maar als je 
niet begrijpt en vruchteloos lijdt omdat je de 
betekenis van mijn wijze lessen niet ontdekt, 
is je pijn zinloos en evalueer je de les niet. 
(258,57 - 58) 
53 De mensen roepen: Als er een God van 
barmhartigheid en liefde is - waarom moeten 
de goeden lijden door het slechte, de 
rechtvaardigen door de zondaars? 
54 Voorwaar, Ik zeg u, mijn kinderen, geen 
mens komt in deze wereld voor zijn eigen heil. 
Hij is niet een enkel individu, maar maakt deel 
uit van een geheel. 
55 Heeft een gezond en perfect orgaan in een 
menselijk lichaam niet te lijden als de andere 
organen ziek zijn? 
56 Dit is een materiële vergelijking, zodat u de 
relatie die bestaat tussen elke persoon en de 
anderen kunt begrijpen. De goeden moeten 
lijden onder de slechten, maar de goeden zijn 
niet geheel onschuldig als ze niet werken voor 
de geestelijke vooruitgang van hun broeders 
en zusters. Maar als individu heeft ieder zijn 
eigen verantwoordelijkheid en aangezien hij 
deel uitmaakt van mijn geest en vergelijkbaar 
is met hem, heeft hij de wil en de intelligentie 
om bij te dragen aan de vooruitgang van 
iedereen. (358, 18 - 19) 
57 interpreteer mijn leer juist; denk niet dat 
mijn geest zich verheugt als hij uw lijden op 
aarde ziet of dat Ik u alles wil ontnemen wat u 
aangenaam is om Mij daarin te verheugen. Ik 
kom om u mijn wetten te laten erkennen en 
naleven omdat ze uw respect en naleving 
waardig zijn en omdat hun naleving u eeuwige 
gelukzaligheid en eeuwige vrede zal brengen. 
(25, 80) 

58 Ik moet u zeggen dat u, zolang u op aarde 
leeft, alles in het werk moet stellen om uw 
bestaan op aarde zo aangenaam mogelijk te 
maken. Het is niet nodig om te huilen, te lijden 
en te "bloeden" om onophoudelijk vrede te 
verdienen in het hiernamaals. 
59 als je deze aarde zou kunnen 
transformeren van een vallei van tranen in 
een wereld van geluk waar je elkaar zou 
liefhebben, waar je ernaar zou streven om 
goed te doen en te leven binnen mijn wet - 
voorwaar, ik zeg je, dit leven zou in mijn ogen 
nog verdienstelijker en superieur zijn dan een 
bestaan vol met lijden, tegenslagen en tranen, 
hoezeer je het ook te verduren krijgt (219,15 - 
16) 
60 Verheugt u dat geen enkele pijn eeuwig is; 
uw lijden is tijdelijk en zal zeer spoedig 
voorbijgaan. 
61 De tijd van verzoening en zuivering is 
vluchtig voor degene die beproevingen met 
spiritualiteit overweegt; maar voor degene die 
volledig opgaat in het materialisme, zal wat in 
werkelijkheid heel snel voorbij is, lang zijn. 
62 Zoals de slagen van je hart voorbijgaan, zo 
gaat in het oneindige het leven van de mens 
voorbij. 
63 Er is geen reden tot angst, want zoals een 
zucht door iemand wordt geprikt, of een traan 
wordt gelaten, of een woord wordt gezegd, zo 
houdt het lijden van de mens op. 
64 In de oneindige tederheid van God moeten 
al uw pijnen en zorgen in het niets oplossen. 
(12, 5-9) 
 

Hoofdstuk 43 - Ziekte, genezing en 
vernieuwing  
 
Oorsprong en betekenis van de ziekte  
1 Wanneer de mens, door het weglaten van 
gebed en goede werken, van de weg van het 
goede afdwaalt, verliest hij zijn morele kracht, 
zijn spiritualiteit en wordt hij blootgesteld aan 
verleidingen; en in zijn zwakheid laat hij 
zonden toe, en deze maken het hart ziek. 
2 Maar ik kwam als arts naar het kamp van de 
zieke, en gaf hem al mijn liefde en zorg. Mijn 
Licht is als vers water op zijn lippen verwarmd 
door koorts en toen hij mijn balsem op zijn 
voorhoofd voelde, zei hij tegen mij: "Heer, 
alleen Uw Barmhartigheid kan mij redden. Ik 
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ben erg ziek in mijn ziel en de dood zal zeer 
binnenkort tot mij komen". 
3 maar ik heb hem gezegd: "U zult niet 
sterven, want ik, die het leven ben, ben 
gekomen en alles wat u hebt verloren zal u 
worden teruggegeven". (220, 39) 
4 Welke verdiensten kan een ziek persoon die 
niet in staat is om enige inspanning te leveren, 
verdienen? zijn verdiensten kunnen veelzijdig 
en groot zijn als hij zich met geduld en 
onderdanigheid weet te wapenen, als hij 
nederig is tegenover de goddelijke wil en in 
staat is Mij ondanks zijn pijn te zegenen Want 
zijn voorbeeld zal vele harten verlichten die in 
de duisternis wonen, die wanhopen en zich 
overgeven aan de ondeugd of denken aan de 
dood als een test hen treft. 
5 Wanneer deze mensen op hun weg een 
voorbeeld van geloof, nederigheid en hoop 
ontmoeten, komende van een hart dat ook 
veel lijdt omdat het een zeer zwaar kruis 
draagt, zullen ze voelen dat hun hart is geraakt 
door een lichtstraal. 
6 Dit is inderdaad het geval: omdat zij de stem 
van hun eigen geweten niet konden horen, 
moesten zij het geestelijke licht van het 
geweten ontvangen, dat een ander hen door 
zijn voorbeeld en geloof gaf. 
7 Geef niet toe aan de nederlaag, geef nooit 
toe aan de mislukking, geef niet toe aan de 
last van je lijden Heb altijd de brandende lamp 
van je geloof voor je ogen. Dit geloof en je 
liefde zullen je redden. (132, 38 - 39) 
 
Genezing op eigen kracht  
8 jullie vragen Mij om jullie te genezen; maar 
waarlijk, Ik zeg jullie, niemand kan een betere 
dokter zijn dan jullie zelf. 
9 wat heeft het voor zin dat ik je genees en je 
pijn wegneem als je je fouten, zonden, 
ondeugden en onvolkomenheden niet 
weglegt? Pijn is niet de oorzaak van je ziektes, 
maar je zonden. Kijk, dit is de oorsprong van 
de pijn! Dus vecht tegen de zonde, los ervan 
en je zult gezond zijn. Maar dit is uw taak. Ik 
leer je alleen maar en help je. 
10 Als je door je geweten de reden van je 
lijden ontdekt en er alles aan doet om het te 
bestrijden, zul je de goddelijke kracht die je 
helpt om het gevecht te winnen en je 
spirituele vrijheid te winnen, ten volle voelen. 

11 Hoe groot zal je tevredenheid zijn als je het 
gevoel hebt dat je door je eigen verdiensten 
hebt bereikt dat je vrij bent van pijn en dat je 
vrede hebt verkregen. Dan zult u zeggen: 
"Mijn Vader, uw woord was mijn genezing. 
Jouw onderwijs was mijn redding. (8, 54 - 57) 
12 De ware genezende balsem, mensen - 
degene die alle ziekten geneest, komt uit de 
liefde. 
13 Liefde met de geest, liefde met het hart en 
met de geest, dan heb je genoeg kracht om 
niet alleen de ziekten van het lichaam te 
genezen of om troost te geven in de kleine 
menselijke problemen, maar ook om de 
geestelijke mysteries, de grote angsten van de 
geest, zijn verstoringen en pijnen van het 
geweten op te ruimen. 
14 Die balsem maakt de grote beproevingen 
los, ontsteekt het licht, verlicht de angst, smelt 
de ketenen die zich binden. 
15 De man die door de wetenschap in de 
steek is gelaten, zal terugkeren naar 
gezondheid en leven door contact met 'deze 
balsem; de onthechte geest zal terugkeren op 
het woord van de liefde van de broeder die 
hem roept (296, 60 - 63). 
16 Elimineer de pijn! Het leven dat ik heb 
gecreëerd is niet pijnlijk. Lijden komt voort uit 
de ongehoorzaamheid en de overtredingen 
van de kinderen van God. Pijn is kenmerkend 
voor het leven dat de mens heeft gecreëerd in 
zijn losbandigheid. 
17 Til je ogen op en ontdek de schoonheid van 
mijn werken Bereid je innerlijk voor op het 
goddelijk concert, sluit je niet uit van dit feest. 
Als jullie je afzonderen, hoe kunnen jullie dan 
delen in deze gelukzaligheid? Je zou triest, 
gekweld en ziek leven. 
18 Ik wil dat je in het universele concert 
harmonieuze noten maakt, ik wil dat je 
begrijpt dat je uit de bron van het leven bent 
gekomen, ik wil dat je voelt dat in elke geest 
mijn licht is. Wanneer bereikt u de volledige 
rijpheid waar u mij kunt vertellen... "Vader, 
onderwerp mijn geest aan uw geest, evenals 
mijn wil en mijn leven." 
19 Weet dat je deze dingen niet kunt zeggen 
als je zintuigen ziek zijn en je geest egoïstisch 
gescheiden is van de juiste weg. 
20 Jullie leven in de angst voor ziekten of de 
angst om ze te krijgen. Maar wat betekent een 
lichamelijke ziekte in relatie tot een 
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overtreding van de geest? Niets, als het kan 
worden opgeheven, want in mijn genade zul je 
altijd hulp vinden. 
21 Zoals het bloed door je aderen stroomt en 
leven geeft aan het hele lichaam, zo 
doordringt de kracht van God als een 
levensstroom je geest. Er is geen reden om 
ziek te zijn als je aan de wet voldoet. Het leven 
is gezondheid, vreugde, geluk, harmonie. Als 
je ziek bent, kun je geen bolwerk van 
goddelijke goederen zijn. 
22 Gij mannen met zieke gedachten, harten of 
lichamen, de Meester zegt tot u Vraag je 
geest, die het kind van de Almachtige is, om 
terug te keren naar de juiste weg, om je lijden 
te genezen en je te helpen in je zwakheden. 
(134, 57 - 59) 
 
De vernieuwing van de mens  
23 ijdelheid - een zwakte die bij de eerste man 
al duidelijk was - zal worden bestreden door 
vergeestelijking. Het is de strijd die altijd heeft 
bestaan tussen de geest en het "vlees" [de 
ziel]. Want terwijl de Geest, in het verlangen 
naar het wezen van de Vader, neigt naar het 
Eeuwige en het Hoge, zoekt het 'vlees' alleen 
datgene wat het bevredigt en vleit, ook al gaat 
dat ten koste van de Geest. 
24 Deze strijd, die in ieder mens zichtbaar is, is 
een macht die in de mens zelf ontstaat als 
gevolg van de invloed die de wereld op hem 
uitoefent. Want het aardse eist alles wat in 
overeenstemming is met zijn aard. 
25 Als de Geest in staat is om die kracht te 
controleren en te sturen, heeft hij in zijn eigen 
wezen beide naturen in harmonie gebracht en 
zal hij hun vooruitgang en opstijging bereiken. 
Als hij zich daarentegen laat domineren door 
de kracht van het "vlees", zal hij in de 
verleiding komen om slecht te doen, hij zal 
een boot zonder roer zijn in het midden van 
een storm. (230, 64) 
26 Jullie, ongelovigen en twijfelaars, kunnen 
geen geloof hebben in een wereld van 
gerechtigheid, noch kunnen jullie je een leven 
van liefde en deugdzaamheid op jullie aarde 
voorstellen. In één woord, je bent niet in staat 
om goed te doen, noch heb je vertrouwen in 
jezelf. 
27 Maar ik heb vertrouwen in u, wetende het 
zaad, dat in ieder van mijn kinderen is, omdat 

ik hen heb geschapen, omdat ik hen door mijn 
liefde het leven heb gegeven. 
28 Voorwaar, ik stel mijn hoop op de mens, 
die gelooft in zijn redding, zijn waardig 
worden en zijn opstijging. Want toen ik hem 
schiep, benoemde ik hem tot Heer op aarde, 
waar hij een plaats van liefde en vrede moest 
scheppen, en ik benoemde ook dat zijn geest 
sterk moest worden in de strijd van het leven 
om er door verdiensten te komen om te leven 
in het licht van het Koninkrijk der 
Volmaaktheid, dat zijn eeuwige erfenis is. 
(326,44-46) 
 

Hoofdstuk 44 - Leven in de Goddelijke 
zin  
 
Het noodzakelijke evenwicht  
1 Voor iedereen is zijn doel gemarkeerd door 
zijn geestelijke taak en zijn menselijke taak. 
Beide moeten in harmonie met elkaar zijn en 
streven naar één enkel doel. Ik zeg je, ik zal 
niet alleen je spirituele werken evalueren, 
maar ook je materiële werken... Want in hen 
zal ik verdiensten ontdekken die jouw geest 
helpen om mij te bereiken. (171, 23) 
2 Tot nu toe heeft de trots van de mens 
ervoor gezorgd dat hij het spirituele deel 
negeert, en het gebrek aan deze kennis heeft 
hem ervan weerhouden om volmaakt te zijn. 
3 Zolang de mens niet leert om zijn fysieke en 
mentale krachten in harmonie te houden, zal 
hij niet in staat zijn om het evenwicht te 
vinden dat in zijn leven zou moeten bestaan. 
(291, 26 - 27) 
4 Discipelen: Hoewel je in de wereld leeft, kun 
je een geestelijk leven leiden. Want je moet 
niet denken dat vergeestelijking bestaat uit 
het zich afkeren van wat volgens het lichaam 
is, maar uit het in harmonie brengen van de 
menselijke wetten met de goddelijke wetten. 
5 Gezegend is hij die mijn wetten bestudeert 
en in staat is ze te verenigen met de wetten 
van de mensen, want hij zal gezond, sterk, 
vrijgevig en gelukkig zijn. (290, 26 - 27) 
 
Goede en bederfelijke genoegens  
6 Ik zeg u niet dat u zich moet afkeren van uw 
aardse plichten of van de gezonde geneugten 
van het hart en de zintuigen. Ik vraag je alleen 
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om af te zien van datgene wat je geest 
vergiftigt en je lichaam ziek maakt. 
7 Wie binnen de wet is, doet wat zijn geweten 
hem beveelt. Wie de toegestane geneugten 
aanspoort om zich in de verboden geneugten 
te storten, vraagt zich zelfs in de momenten 
van het grootste plezier af waarom hij niet 
gelukkig is en geen rust vindt. Want van 
plezier tot plezier zinkt hij steeds dieper tot hij 
in de afgrond vergaat zonder dat hij ware 
voldoening voor zijn hart en geest vindt. 
8 Sommigen moeten verslagen worden en de 
beker waarin ze plezier hebben gezocht, 
leegmaken zonder hem te vinden, tot de 
laatste druppel, zodat ze de stem van hem 
kunnen horen die hen uitnodigt tot het feest 
van het eeuwige leven voor eeuwig. (33, 44 - 
46) 
9 De wetenschapper hakt met een 
eerbiedwaardige hand een vrucht van de 
boom der wetenschap, zonder eerst te 
luisteren naar de stem van zijn geweten, 
waarin mijn wet tot hem spreekt, om hem te 
zeggen dat alle vruchten van de boom der 
wijsheid goed zijn, en dat daarom wie ze plukt, 
dat alleen mag doen voor het welzijn van zijn 
naaste. 
10 de voorbeelden die ik heb gegeven laten 
zien waarom de mensheid de liefde noch de 
vrede van dat innerlijke paradijs kent dat de 
mens voor altijd in zijn hart zou moeten 
hebben vanwege zijn gehoorzaamheid aan de 
wet 
11 om u te helpen hetzelfde te vinden, leer ik 
de zondaars, de ongehoorzame, de 
ondankbare en de arrogante, om u te laten 
begrijpen dat u begiftigd bent met de Geest, 
dat u een geweten hebt, dat u het goede en 
het kwade volledig kunt beoordelen en 
evalueren, en om u het pad te laten zien dat u 
naar het Paradijs van Vrede, Wijsheid, 
Oneindige Liefde, Onsterfelijkheid, Glorie en 
Eeuwigheid zal leiden. (34, 15 - 17) 
12 De mens interpreteert mijn leer niet altijd 
correct. Ik heb je nooit geleerd om de goede 
vruchten die mijn wetten goedkeuren en 
toestaan te negeren of er niet van te genieten. 
Ik heb alleen geleerd dat je niet moet streven 
naar het onnodige, het overbodige, en er nog 
minder van moet houden; dat je geen gebruik 
moet maken van het omkoopbare, het 
onwettige, zoals je dat doet van vruchten die 

gunstig zijn voor de geest en het lichaam. 
Maar alles wat is toegestaan voor de geest of 
het hart en dient het voor zijn voordeel, heb ik 
u aanbevolen omdat het binnen mijn wetten 
valt. (332, 4) 
13 Er moest veel tijd verstrijken voor de 
mensheid om tot geestelijke volwassenheid te 
komen. Je bent altijd gezwicht voor de twee 
uitersten: het ene is het materialisme 
geweest, waardoor je meer wereldse 
geneugten zoekt, en dit is in werkelijkheid 
schadelijk omdat het de geest ervan 
weerhoudt om zijn taak te vervullen. Maar je 
moet ook het andere uiterste vermijden: de 
versterving van "vlees", de volledige 
ontkenning van alles wat bij dit leven hoort; 
want ik heb je op deze aarde gestuurd om als 
mens te leven, als mens, en ik heb je de juiste 
manier van leven laten zien, zodat je "aan 
Caesar geeft wat van Caesar is en aan God wat 
van God is". 
14 Ik heb deze wereld voor u geschapen, met 
al zijn schoonheid en al zijn volmaaktheid Ik 
heb je het menselijk lichaam gegeven 
waardoor je alle faculteiten die ik je heb 
gegeven om de perfectie te bereiken, moet 
ontwikkelen. 
15 De Vader wil niet dat u al het goede dat 
deze wereld u te bieden heeft, wordt ontzegd. 
Maar je moet het lichaam niet boven de geest 
plaatsen, want het lichaam is verdorven, maar 
de geest behoort tot de eeuwigheid. (358,7 - 
9) 
 
Gezegende en onbegrijpelijke rijkdom  
16 Als het mijn wil is om u eigenaar van aardse 
goederen te maken, dan geef ik ze u, zodat u 
ze met uw behoeftige broeders en zusters 
deelt met hen die geen fortuin of steun 
hebben, met de zwakken en de zieken. Maar 
velen van hen die niets op aarde hebben, 
kunnen u hun geestelijke goederen laten 
delen. (96, 27) 
17 Ik wil dat alle dingen van jou zijn, maar dat 
je bewust gebruik maakt van wat je nodig 
hebt; dat je weet hoe je geestelijk rijk kunt zijn 
en veel kunt bezitten in de materiële wereld, 
als je er goed gebruik van maakt en ieder zijn 
ware waarde en rang geeft. 
18 Hoe kan de geest van een onmetelijk rijk 
man zichzelf kwetsen, als wat hij heeft, voor 
het welzijn van zijn naaste is? En hoe kan een 
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machtig man zichzelf schaden als zijn geest 
zich af en toe weet terug te trekken om te 
bidden en hij door zijn gebed in gemeenschap 
met Mij is? (294, 38) 
19 Zeg niet tot Mij: "Heer, Ik heb armoede 
gezien onder hen die U volgen. Maar onder 
hen die zich U niet eens herinneren, noch Uw 
naam spreken, zie ik overvloed, genoegens en 
genoegens. 
20 Mijn volk mag deze gevallen niet als een 
bewijs nemen dat hij die achter Mij aankomt, 
noodzakelijkerwijs arm moet zijn in de wereld. 
maar ik zeg u dat de vrede die zij die hier 
luisteren en een deel van hun leven goed 
doen, niet de vrede kennen waar u zo jaloers 
op bent en die zij met al hun rijkdom ook niet 
zouden kunnen krijgen. 
21 Sommigen weten hoe ze de goederen van 
de wereld en die van de geest tegelijkertijd 
kunnen hebben. Anderen krijgen die van de 
wereld niet omdat ze die van de geest 
vergeten, en weer anderen zijn alleen 
geïnteresseerd in die van de wereld omdat ze 
denken dat de goddelijke wetten een vijand 
van de aardse rijkdom zijn. 
22 Goederen zijn en blijven goederen, maar ze 
weten niet allemaal hoe ze goed moeten 
worden toegepast. Ook moet je weten dat 
niet alles wat velen bezitten, ik heb ze 
gegeven. Sommigen hebben wat ze van mij 
hebben gekregen als compensatie, net zoals 
er anderen zijn die alles wat ze bezitten 
hebben gestolen. 
23 Het beste bewijs dat mensen van hun plicht 
in het leven kunnen krijgen is de gemoedsrust, 
niet het gerinkel van munten. (197, 24 - 27) 
24 wanneer Ik tegen jullie zeg: "vraagt en het 
zal jullie gegeven worden", dan vragen jullie 
Mij om aardse dingen. maar echt - hoe weinig 
je me vraagt! Vraag me vooral om alles wat 
voor het welzijn van je geest is. Verzamel geen 
schatten op aarde, want er zijn hier dieven! 
Verzamel schatten in het koninkrijk van de 
Vader, want daar zal je rijkdom veilig zijn en 
het zal het geluk en de vrede van je geest 
dienen. 
25 De schatten der aarde zijn de rijkdom, de 
macht en de titels van valse grootheid. De 
schatten van de Geest zijn de goede werken. 
(181, 68 - 69) 
26 De trotse man gelooft dat hij groot is 
zonder dat hij dat is, en arm is hij die 

genoegen neemt met de onnodige rijkdom 
van dit leven zonder de ware waarden van het 
hart en de geest te ontdekken. Hoe ellendig 
zijn zijn verlangens, zijn verlangens, zijn 
idealen! Hoe weinig hij tevreden is met! 
27 Maar wie weet hoe te leven, die heeft 
geleerd aan God te geven wat God is, en aan 
de wereld wat de wereld is. Wie weet hoe hij 
moet rusten in de schoot van de natuur 
zonder een slaaf van de materie te worden, 
die weet hoe hij moet leven, en zelfs als hij 
niets lijkt te bezitten, is hij meester van de 
goederen van dit leven en is hij op weg om de 
schatten van het koninkrijk van God te 
bezitten. (217, 19 - 20) 
 
De wet van het geven 
28 Als de mensen geloof zouden hebben in 
Mijn Woord en Mij in hun hart zouden dragen, 
dan zouden ze altijd die zin van Mij aanwezig 
hebben, die Ik ooit zei tegen de massa's die 
naar Mij luisterden: "Voorwaar, Ik zeg jullie, 
ook al geven jullie maar een glas water, het zal 
niet zonder beloning zijn", zeg Ik jullie, "ook al 
geven jullie maar een glas water, het zal niet 
zonder beloning zijn". 
29 Maar de mensen denken: Als ze iets geven 
en er niets voor terugkrijgen, houden ze wat 
ze hebben door het voor zichzelf te houden. 
30 Nu vertel Ik u dat er in Mijn gerechtigheid 
een perfecte compensatie is, zodat u nooit 
bang bent om iets weg te geven van wat u 
bezit. Zie je die mensen die schatten 
verzamelen en verzamelen en niemand in hun 
bezit laten delen? Die mensen dragen een 
dode geest in zich. 
31 Aan de andere kant hebben degenen die 
zich tot de laatste adem van hun bestaan 
hebben gewijd aan de taak om hun naaste 
alles te geven wat ze bezitten, totdat ze in hun 
laatste uur alleen, verlaten en arm waren, zich 
altijd laten leiden door het licht van het 
geloof, dat hen in de verte de nabijheid van 
het "Beloofde Land" heeft laten zien, waar 
mijn liefde op hen wacht, om hen een 
vergoeding te geven voor al hun werken. (128, 
46 - 49) 
32 kom hier, zodat ik je opvoeden tot het 
ware leven en je eraan herinneren dat je 
geschapen bent om te geven maar totdat je 
weet wat je in je draagt, zal het voor jou 
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onmogelijk zijn om aan hem te geven die het 
nodig heeft... 
33 Zie hoe alles wat er om je heen is, het werk 
van het geven doet. De elementen, de sterren, 
de wezens, de planten, de bloemen en de 
vogels - alles, van het grootste tot het niet 
meer waarneembare, heeft het vermogen en 
het doel om te geven. Waarom maak je een 
uitzondering als je het meest begiftigd bent 
met de goddelijke genade om lief te hebben? 
34 Hoeveel meer moet je nog vergroten in 
wijsheid, in liefde, in deugd en in vaardigheid, 
opdat je licht in de weg van je jongere 
broeders en zusters mag zijn! Wat een hoog 
en mooi lot heeft je vader je gegeven! (262, 50 
- 52) 
 
De vervulling van taken en plichten  
35 In het "Derde Tijdperk" zal mijn geestelijke 
leer de Geest de vrijheid geven om zijn 
vleugels uit te slaan en op te staan tot de 
Vader om Hem ware aanbidding aan te 
bieden. 
36 Maar de mens heeft als mens ook een 
dienst te bewijzen aan de Schepper, en dit 
eerbetoon bestaat uit het vervullen van zijn 
plichten op aarde, het volgen van de 
menselijke wetten, het tonen van moraal en 
goed oordeel in zijn handelen, en het 
vervullen van de plichten van vader, kind, 
broer, vriend, heer en dienaar. 
37 Wie op deze manier leeft, zal Mij op aarde 
eren en zijn geest laten zweven om Mij te 
verheerlijken. (229, 59 - 61) 
38 wie de last van zijn taak vermijdt, wie van 
de goede weg afdwaalt of de verplichtingen 
die zijn geest jegens Mij is aangegaan, om 
verplichtingen naar eigen smaak of wil aan te 
gaan, zal geen ware vrede in zijn hart kunnen 
hebben, want zijn geest zal nooit tevreden en 
kalm zijn. Zij zijn degenen die altijd op zoek 
zijn naar genoegens om hun kwelling en 
rusteloosheid te vergeten door zichzelf te 
bedriegen door middel van valse genoegens 
en vluchtige bevredigingen. 
39 Ik laat ze hun gang gaan omdat Ik weet dat 
zelfs als ze vandaag de dag weggaan, Mij 
vergeten en zelfs verloochenen, ze weldra de 
zinloosheid van de rijkdom, de titels, de 
geneugten en de eer van de wereld zullen 
begrijpen, wanneer de werkelijkheid hen 
wakker maakt uit hun droom van grootheid op 

aarde, wanneer de mens de geestelijke 
waarheid, de eeuwigheid, de goddelijke 
gerechtigheid onder ogen moet zien, waaraan 
niemand kan ontkomen. 
40 Niemand is daar onbekend mee, omdat 
jullie allemaal een geest bezitten, die jullie 
door de gave van het voorwetenschap de 
werkelijkheid van jullie leven openbaart - de 
weg die voor jullie is uitgestippeld, en alles 
wat jullie daarop moeten uitvoeren. Maar je 
wilt je absoluut bevrijden van elke spirituele 
gelofte om je vrij te voelen en als meesters 
van je leven. (318, 13 - 15) 
41 Voordat uw geest naar deze planeet werd 
gestuurd, werd hem de "velden" getoond, 
werd hem verteld dat zijn missie was om 
vrede te zaaien, dat zijn boodschap een 
spirituele was, en uw geest keek ernaar uit en 
beloofde trouw en gehoorzaam te zijn aan zijn 
missie. 
42 Waarom bent u bang om nu te zaaien? 
Waarom voelt u zich nu onwaardig of niet in 
staat om het werk te doen dat uw geest zo blij 
maakte toen het aan hem werd gegeven? 
Omdat u de hartstochten hebt toegestaan om 
uw weg te blokkeren, waardoor u de Geest de 
passage ontzegt en zijn besluiteloosheid 
probeert te rechtvaardigen met kinderachtige 
redenen. 
43 Kom niet met lege handen naar het "dal" 
waar jullie vandaan komen. Ik weet dat je 
lijden dan erg groot zou zijn. (269, 32 - 34) 
44 Aan elk van hen wordt een aantal geesten 
toegewezen, die zij moeten leiden of 
verzorgen, en deze taak eindigt niet met de 
lichamelijke dood. De geest blijft zaaien, 
cultiveren en oogsten, zowel in de geestelijke 
wereld als op aarde. 
45 De grotere geesten leiden de minderen, en 
deze leiden op hun beurt weer anderen in nog 
mindere mate, terwijl het de Heer is die hen 
allen naar zijn hindernis leidt. 
46 Nu ik u heb gezegd dat de grotere geesten 
de kleinere begeleiden, wil ik niet zeggen dat 
deze geesten vanaf het begin groot zijn 
geweest en dat deze laatste altijd klein 
moeten zijn ten opzichte van hun broeders en 
zusters. Degenen die nu groot zijn, zijn dat 
omdat ze zich hebben ontwikkeld en zich 
hebben ontvouwd in de vervulling van de 
nobele taak om degenen die dit spirituele 
niveau van ontwikkeling nog niet hebben 
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bereikt, degenen die nog zwak zijn - degenen 
die de weg kwijt zijn geraakt en degenen die 
lijden - lief te hebben, te dienen en te helpen. 
47 Degenen die vandaag klein zijn, zullen 
morgen groot zijn vanwege hun 
doorzettingsvermogen op het pad van de 
ontwikkeling. (131, 19 - 21) 
 

Hoofdstuk 45 - Predestinatie, 
betekenis en vervulling in het leven  
 
De voorzienigheid en het lot van God in de 
menselijke bestemming  
1 Nu is de tijd van het licht, waarin de mens, 
naast het geloven, mijn waarheid zal 
begrijpen, redeneren en voelen. 
2 Het doel van mijn leer is om iedereen ervan 
te overtuigen dat niemand in deze wereld is 
gekomen zonder een geldige reden, dat deze 
reden de Goddelijke Liefde is en dat het lot 
van alle mensen is om een missie van liefde te 
vervullen. 
3 In alle tijden, vanaf de eerste, hebben de 
mannen zich afgevraagd: Wie ben ik? Aan wie 
heb ik mijn leven te danken? Waarom besta 
ik? Waarom ben ik hier gekomen en waar ga ik 
heen? 
4 Voor sommige van hun onzekerheden en 
gebrek aan kennis hebben zij het antwoord 
gekregen in mijn verklaringen en door hun 
overpeinzingen over wat ik in de loop van de 
tijd aan u heb geopenbaard. 
5 maar sommigen geloven al dat ze alles 
weten; maar ik zeg u, ze zijn verstrikt in een 
grote dwaling omdat wat in het Boek van 
Wijsheid van God wordt bewaard onmogelijk 
door de mensen ontdekt kan worden tenzij 
het aan hen wordt geopenbaard; en er is veel 
dat in dit Boek van Goddelijke Wijsheid is 
vervat, de inhoud ervan is oneindig (261, 4 - 6) 
6 Het lot heeft barmhartigheid, die God erin 
heeft gestopt. Het lot van de mensen is vol 
van goddelijke goedheid. 
7 Deze goedheid vind je vaak niet omdat je 
niet weet hoe je het moet zoeken. 
8 als jullie een harde en bittere weg voor jezelf 
maken binnen het lot dat ik voor elke geest 
heb uitgestippeld, dan probeer ik hem te 
verzachten, maar nooit zijn bitterheid te 
vergroten. 

9 Mannen hebben elkaar nodig in de wereld; 
niemand is te veel en niemand is te weinig. 
Alle levens zijn nodig voor de voltooiing en 
harmonie van hun bestaan voor elkaar. 
10 De armen hebben de rijken nodig, en de 
rijken hebben die nodig. De goddelozen 
hebben het goede nodig en de goeden 
hebben het eerste nodig. De onwetende heeft 
het weten nodig en het kennen van de 
onwetende. De kleintjes hebben de ouderen 
nodig, en deze hebben op hun beurt de 
kinderen nodig. 
11 Ieder van jullie wordt door de wijsheid van 
God op zijn plaats gezet in deze wereld en is 
dicht bij degene met wie hij moet zijn. Ieder 
mens krijgt de kring toegewezen waarin hij 
moet leven en waarin zich zowel 
geïncarneerde als niet-geïncarneerde geesten 
bevinden, met wie hij moet samenleven. 
12 Zo zul je, ieder op zijn eigen manier, 
geleidelijk aan al diegenen ontmoeten die de 
taak hebben om je de liefde te leren die je 
opvoert; van anderen zul je pijn hebben die je 
rein zal maken. Sommigen zullen je verdriet 
brengen omdat je het nodig hebt, terwijl 
anderen je hun liefde zullen geven om je 
bitterheid goed te maken; maar ze hebben 
allemaal een boodschap voor je, een leer die 
je moet begrijpen en waar je gebruik van 
moet maken. 
13 Vergeet niet dat elke geïncarneerde of niet-
geïncarneerde geest die je pad van het leven 
kruist, in welke vorm dan ook, je helpt in je 
lot. 
14 Hoeveel geesten van licht heb ik voor jou in 
de wereld gestuurd en jij bent niet gestopt om 
mijn liefde voor jou te zegenen! 
15 vele geesten, die ik naar u heb gestuurd, 
hebt u niet op hen gelet, zonder te beseffen, 
dat zij deel uitmaakten van uw lot; maar 
omdat u ze niet aannam, stond u met lege 
handen en moest u later tranen van berouw 
laten. 
16 De mensheid, je doel is om in harmonie te 
zijn met alle geschapen dingen. deze 
harmonie waarover ik tot u spreek is de 
grootste van alle wetten, want daarin vindt u 
een volmaakte gemeenschap met God en zijn 
werken. (11, 10 -16; 22 - 25) 
17 Wie zijn lot ontkent, verwerpt de ere-naam 
'kind van mijn Goddelijkheid'. Als hij niet in 
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mijn bestaan gelooft, kan hij niet in mijn liefde 
geloven. 
18 als dit leven voor sommigen buitengewoon 
bitter en bedroevend is geweest, weet dan dat 
dit bestaan niet het enige is, dat het slechts 
schijnbaar lang is, en dat er in het lot van elk 
schepsel een mysterie is waar alleen ik in kan 
doordringen. (54, 8 - 9) 
19 Het bestaan van een man op aarde is 
slechts een moment in de eeuwigheid, een 
levensadem die de man een tijd lang bezielt 
en dan onmiddellijk weer vertrekt om later 
terug te keren om adem te geven aan een 
nieuw lichaam. (12,4) 
20 Aan ieder mens wordt bepaald wat hem in 
de loop van zijn leven wordt gegeven. Terwijl 
sommigen het accepteren en op het juiste 
moment gebruiken, verspillen anderen het, en 
sommigen hebben zich niet eens voorbereid 
om het te ontvangen. Maar toen ze 
terugkwamen in de geestelijke wereld, 
werden ze zich bewust van alles wat voor hen 
bestemd was, en wat ze niet wisten te 
verkrijgen of te verdienen. (57, 31) 
21 Niemand is toevallig geboren, niemand is 
geschapen voor het rechte en nauwe. Begrijp 
Mij en je zult weten dat niemand vrij is op zijn 
levenspad, dat er een wet is die alle 
lotsbestemmingen begeleidt en regeert. (110, 
29) 
22 de mens gelooft te handelen naar zijn wil, 
hij gelooft vrij te zijn van elke hogere invloed 
op hem, en beschouwt zichzelf uiteindelijk als 
onafhankelijk en de vormer van zijn eigen lot, 
niet wetende dat het uur zal komen waarop 
allen zullen begrijpen dat het mijn wil was die 
op hen werd gedaan. (79, 40) 
23 Krijg een goede beloning door goed fruit te 
kweken voor je medemensen. Bereid je voor 
op de tijden die komen gaan, want voor mijn 
vertrek zal er nog steeds onenigheid tussen 
jullie zijn omdat de verleiding jullie allemaal 
benadert. Je moet waakzaam zijn. Bid en 
breng mijn onderwijs in praktijk. Voorwaar, ik 
zeg u, deze korte perioden van tijd die u 
besteedt aan het nastreven van het goede, 
maken de heilzame effecten ervan voelbaar in 
de komende generaties. Niemand is in staat 
geweest of zal ooit in staat zijn om zijn eigen 
lot te bepalen; dit is voor Mij alleen. Vertrouw 
op mijn wil, en je zult het levenspad naar het 

einde toe zonder grotere moeilijkheden 
bewandelen. 
24 neem het goed als ik je vertel dat geen 
enkel blad van de boom beweegt zonder mijn 
wil; dan zul je weten wanneer ik het ben die je 
op de proef stelt en wanneer je je beker van 
het lijden leegmaakt - om me daarna te 
beschuldigen. Dan worden jullie rechters en 
maken jullie van mij een verdachte. 
25 Ken je fouten en zet ze recht. Leer de 
fouten van je medemensen te vergeven, en als 
je ze niet kunt corrigeren, verspreid dan 
tenminste een sluier van toegeeflijkheid over 
hen. (64, 43 - 44) 
26 Wees geen fatalisten die ervan overtuigd 
zijn dat jullie bestemming precies is wat God 
in jullie leven heeft gezet en als jullie lijden, 
dan is dat omdat het geschreven is en als jullie 
blij zijn, dan is dat omdat het ook geschreven 
is. Ik heb je overtuigd dat je zult oogsten wat 
je hebt gezaaid. 
27 Maar let nu goed op: de ene keer krijg je 
meteen de oogst, de andere keer moet je een 
nieuw leven beginnen om te knippen en te 
oogsten. Denk goed na over wat ik je net heb 
verteld, en je zult veel slechte oordelen over 
Mijn gerechtigheid en vele dubbelzinnigheden 
wegnemen (195, 53) 
 
levensschool  
28 Mannen zijn als kinderen die niet nadenken 
over de gevolgen van hun daden, en daarom 
begrijpen ze niet dat een struikelblok dat ze 
onderweg tegenkomen slechts een obstakel is 
dat de Meester heeft opgeworpen om hun 
onbewuste vlucht te stoppen of om hen te 
behoeden voor een slechte beslissing. 
29 Ik wil dat jullie nu als volwassenen zijn, 
jullie werken, jullie daden overwegen, jullie 
woorden wegen. Dit is de manier om wijsheid 
en rechtvaardigheid in je leven te brengen. 
Ook zou je moeten weerspiegelen dat het 
leven een onmetelijke en constante test voor 
de Geest is. 
30 Op mijn manier gaat niemand te gronde, 
en hoewel er momenten zijn dat een man 
overwonnen wordt door het gewicht van het 
kruis, tilt een hogere macht hem weer op en 
bemoedigt hem. Deze kracht komt voort uit 
het geloof. (167, 55 - 57) 
31 met het inzicht dat de mensen baat hebben 
bij deze leringen en bij de gehoorzaamheid 
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aan de wetten die het universum beheersen, 
hangt hun geluk af, waarvan sommigen 
denken dat het niet bestaat op aarde en 
anderen denken dat ik het alleen in overvloed 
heb, maar dat het geopenbaard wordt in de 
vrede van je geest. 
32 Nu weet u, o geliefden, dat uw geluk in 
uzelf is, zodat u de mensen leert dat er op de 
bodem van hun wezen, waar zij denken dat er 
alleen maar bitterheid, haat en wrok, 
wroeging en tranen zijn, een licht is dat niets 
kan doven, dat is dat van de geest. (178, 6 - 7) 
33 Uw geestelijke verleden is niet bekend bij 
uw 'vlees' [ziel]. Ik laat het in je geheugen 
gegrift staan zodat het als een open boek is en 
aan je wordt geopenbaard door je geweten en 
je geweten. Dit is Mijn gerechtigheid die je, in 
plaats van je te veroordelen, de mogelijkheid 
geeft om je overtredingen te herstellen of een 
fout te corrigeren. 
34 Als het verleden uit je gedachten zou 
worden gewist, zou je opnieuw de 
beproevingen moeten doorstaan die al voorbij 
zijn; maar als je de stem van je ervaring hoort 
en je laat verlichten door dit licht, zul je je weg 
duidelijker zien en zal de horizon meer gaan 
schijnen. (84, 46) 
 
De betekenis en de waarde van het menselijk 
leven  
35 Weet dat de natuurlijke staat van de mens 
die van goedheid is, van gemoedsrust, en van 
harmonie met alles wat hem omringt Degene 
die standvastig blijft in de uitoefening van 
deze deugden tijdens het leven, bewandelt de 
ware weg die hem zal leiden naar de kennis 
van God. 
36 Maar als u van deze weg afdwaalt en de 
wet vergeet die uw handelen moet regelen, 
zult u de momenten die u hebt geleefd ver 
van de weg van de geestelijke verheffing, die 
de natuurlijke staat is waarin de mens altijd 
moet blijven, in tranen moeten inhalen. (20, 
20) 
37 Veel mensen zijn zo gewend geraakt aan de 
wereld van de zonde en het lijden waarin je 
leeft, dat ze denken dat dit leven het meest 
natuurlijke is, dat de aarde voorbestemd is om 
een vallei van tranen te zijn, en dat het nooit 
in staat zal zijn om vrede, harmonie en 
spirituele vooruitgang te accommoderen. 

38 Degenen die op deze manier denken, 
worden in de slaap van de onwetendheid 
gevangen. Het is verkeerd wie denkt dat deze 
wereld door Mij bestemd was voor een vallei 
van tranen en boetedoening. Het Eden dat ik 
de mensen heb aangeboden kan en moet 
terugkeren, want alles wat ik heb gecreëerd is 
leven en liefde. 
39 Daarom is het verkeerd om te beweren dat 
de wereld door God is aangewezen als een 
plaats van menselijke pijn. In plaats daarvan 
zouden ze moeten zeggen dat ze het zelf tot 
een oordeelsmissie hebben veroordeeld, 
terwijl het eigenlijk voor de vreugde en de 
verfrissing van de door de mens gecreëerde 
geesten is geschapen. 
40 Geen mens werd voorbestemd voor de 
zonde, hoewel alles voorzien was om de mens 
te redden van zijn ondergang. 
41 De mens wilde niet opwaarts gaan door de 
liefde, noch wilde hij wijs worden door mijn 
wet te vervullen; en hij vergat dat mijn 
gerechtigheid, die hij altijd probeerde te 
vermijden, hem beschermt, omdat mijn 
gerechtigheid voortkomt uit volmaakte liefde. 
(169, 10 - 13) 
42 Als je mijn woord doorzoekt, zul je 
begrijpen dat het doel van de Vader, toen Hij 
je de wereld in stuurde om vol gevaren en 
bedrog de wereld in te gaan, niet was dat je er 
op af zou gaan. Want ze waren van tevoren zo 
ontworpen dat je er de nodige lessen voor de 
ontwikkeling van de geesten in zou krijgen, 
om je de ervaring te geven die je ontbrak, en 
om je uiteindelijk vol licht naar mij terug te 
laten keren. 
43 Toen je geest uit Mij opkwam, was het als 
een vonk dat de winden moesten veranderen 
in een vlam, zodat je licht, als je naar Mij 
terugkeerde, één zou worden met dat van de 
Godheid. 
44 Ik spreek tot u vanaf de top van de Nieuwe 
Berg. daar wacht ik op u, en ik zeg u: op de 
dag van uw aankomst zal er een feest zijn in 
dit koninkrijk... 
45 je komt daar door de weg van de pijn, het 
opruimen van je overtredingen in het proces - 
een weg die ik niet heb uitgetekend, maar die 
de mens heeft geschapen. Dit is het pad dat je 
me ook laat gaan. Maar sindsdien is de manier 
van offeren en pijn verheerlijkt door mijn 
bloed. (180, 64 - 65) 
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46 De mens zal eindelijk begrijpen dat zijn 
koninkrijk ook niet van deze wereld is, dat zijn 
lichaam of zijn menselijk omhulsel slechts het 
instrument is waardoor zijn geest deze wereld 
van beproevingen en genoegdoening 
waarneemt. Hij zal eindelijk begrijpen dat dit 
leven slechts een grote les is, geïllustreerd 
met prachtige figuren en beelden, zodat de 
discipelen, dat wil zeggen alle mensen, de 
lessen die het leven hun geeft beter kunnen 
begrijpen, waardoor ze, als ze in staat zijn om 
ze goed te beoordelen, de ontwikkeling van 
hun geest zullen bereiken en de betekenis van 
de strijd die hen sterk maakt zullen begrijpen; 
- de pijn die hen naar beneden sleept, de 
arbeid die veredelt, de kennis die verlicht, en 
de liefde die tilt. 
47 als dit bestaan de enige was - voorwaar, ik 
zeg je, ik zou de pijn al lang geleden van hem 
hebben weggenomen, want het zou 
onrechtvaardig zijn als je alleen maar in deze 
wereld was gekomen om een beker vol leed te 
drinken. Maar degenen die vandaag de dag 
lijden en huilen, doen dat omdat ze vroeger 
van losbandigheid hielden. Maar deze pijn zal 
hen zuiveren en hen waardig maken om op te 
stijgen en te genieten in een zuiverder vorm in 
de huizen van de Heer. (194, 34 - 35) 
48 De beproeving die het leven van de mens 
bevat is zo moeilijk dat het nodig is om het te 
zoeten door al die geestelijke en lichamelijke 
genoegens die de last van zijn kruis voor de 
mens beminnelijker en lichter maken. 
49 Ik zegen al diegenen die in de warmte van 
hun huis de beste geneugten van hun bestaan 
vinden en die ernaar streven God te dienen 
vanuit hun ouderlijke liefde voor de kinderen, 
de liefde van de kinderen voor hun ouders en 
de liefde van broers en zussen onder elkaar. 
Want die eenheid, die harmonie en die vrede 
is als de harmonie die bestaat tussen de 
universele vader en zijn geestelijke familie. 
50 In deze huizen schijnt het licht van de 
Geest, de vrede van mijn koninkrijk woont, en 
wanneer er lijden ontstaat zijn die 
gemakkelijker te dragen, en de momenten van 
beproeving zijn minder bitter. 
51 Nog verdienstelijker zijn degenen die 
voldoening zoeken in het geven van deze aan 
anderen, en die plezier hebben in de gezonde 
vreugde van hun naaste. Dit zijn apostelen van 
vreugde, en ze vervullen een grote missie. 

52 Voorwaar, Ik zeg u, als u zou weten hoe u 
momenten van voldoening en vreugde kunt 
zoeken en uren van innerlijke vrede kunt 
waarnemen, dan zou u zulke momenten 
hebben in alle dagen van uw aardse bestaan. 
Maar daarvoor moet je eerst je geest 
verheffen, je gevoelens en de manier van 
denken over het leven laten groeien. 
53 deze boodschap die Ik jullie door Mijn 
Woord stuur is gevuld met licht dat jullie pad 
zal verlichten en jullie wezen de opwaartse 
ontwikkeling zal geven die jullie zal leren om 
in vrede te leven en te genieten van alles 
waarmee Ik jullie bestaan heb gezegend. 
54 Deze mensheid moet nog steeds hard 
worstelen om de schaduwen van de pijn te 
bestrijden en haar neiging tot valse genoegens 
en bedrieglijke bevrediging te overwinnen. Ze 
zal moeten vechten tegen haar religieus 
fanatisme, dat haar belet de waarheid te 
ontdekken; ze zal moeten vechten tegen het 
fatalisme dat haar doet geloven dat alles op 
weg is naar de uiteindelijke vernietiging 
waaraan niemand kan ontsnappen, en ze zal 
moeten vechten tegen haar materialisme, dat 
haar ertoe brengt slechts voorbijgaande 
genoegens te zoeken - zintuiglijke genoegens 
die de geest in een afgrond van ondeugden, 
van pijn, van wanhoop en duisternis storten. 
55 Ik geef jullie mijn licht zodat jullie de 
schaduwen kunnen verlaten en op deze 
planeet, die jullie in een vallei van tranen 
hebben veranderd, eindelijk de ware 
geneugten van het verstand en het hart 
ontdekken, waarnaast alle andere geneugten 
klein en onbeduidend zijn. 
(303, 28-33) 
 

X Materialisme en spiritualisme  
 

Hoofdstuk 46 - De misleide, 
materialistische man  
 
mentale traagheid, onwetendheid en 
arrogantie van de mens... 
1 Het uiteindelijke doel van de schepping van 
deze wereld is de mens; voor zijn plezier heb 
ik de andere wezens en natuurkrachten 
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toegevoegd, zodat hij er gebruik van maakt 
voor zijn behoud en verfrissing. 
2 Als hij Mij vanaf de vroegste tijden had 
liefgehad en gekend, sinds zijn geestelijke 
kindertijd, zou hij vandaag de dag behoren tot 
een wereld van grote geesten, waar er geen 
onwetendheid of verschillen zouden zijn, waar 
jullie allemaal gelijk zouden zijn in de kennis 
en de veredeling van jullie gevoelens. 
3 Maar wat ontwikkelt de mens zich 
langzaam! Hoeveel periodes zijn er voorbij 
gegaan sinds hij op aarde leeft, en toch heeft 
hij zijn geestelijke taak en zijn ware 
bestemming niet kunnen begrijpen. Hij heeft 
zijn geest in zichzelf niet kunnen ontdekken, 
die niet sterft omdat hij het eeuwige leven 
bezit; hij heeft niet in harmonie met hem 
kunnen leven, noch heeft hij zijn rechten 
erkend, en deze, beroofd van zijn vrijheid, 
heeft zijn gaven niet ontwikkeld en is gestopt. 
(15, 24) 
4 de mens heeft, toen hij zich afkeerde van de 
vervulling van Mijn Wet, verschillende ideeën, 
theorieën, godsdiensten en leerstellingen 
geschapen die de mensheid zullen verdelen en 
verwarren, en die de geest aan de materie 
binden en verhinderen dat hij vrijelijk kan 
opstijgen Maar het licht van Mijn Heilige 
Geest verlicht alle mensen en toont hen de 
weg van het ware leven waar er slechts één 
gids is, die het geweten is. (46, 44) 
5 Een materialist houdt alleen van het 
menselijk leven. Maar omdat hij zich realiseert 
dat alles in hem van voorbijgaande aard is, is 
hij van plan om het intens te beleven. 
6 Als dan zijn plannen of zijn wensen niet 
uitkomen, of de pijn op enigerlei wijze tot hem 
komt, wanhoopt hij en lastert hij; hij daagt het 
lot uit en geeft hem de schuld van het niet 
ontvangen van de voordelen waar hij denkt 
recht op te hebben. 
7 Het zijn zwakke geesten in onbuigzame 
lichamen, het zijn moreel onvolwassen 
wezens die op vele manieren worden getest 
om hen de valse waardering te doen begrijpen 
die zij in hun materialisatie hechten aan 
werken van weinig verdienste. 
8 Hoe graag zouden de gematerialiseerde 
mensen hun lot willen veranderen! Hoeveel 
verlangen ze dat alles volgens hun ideeën en 
hun wil gebeurt? (258, 48 - 50) 

9 Nu kunt u begrijpen dat als ik mij altijd in 
wijsheid aan de mensen heb geopenbaard, dit 
werd gedaan om de geesten te bevrijden die 
door een beperkt verstand gevangen worden 
gehouden. 
10 Er zijn nog steeds mensen met een 
beperkte geest zonder inspiratie op dit 
moment. Terwijl de mens al een heldere en 
evoluerende geest zou moeten hebben, 
denken en leven velen nog steeds als in de 
primitieve tijdperken. 
11 Anderen hebben grote vooruitgang 
geboekt in de wetenschap en sluiten zich af in 
hun ijdelheid en egoïsme, in de overtuiging 
dat ze de top van de kennis hebben bereikt. 
Maar ze zijn gestopt op weg naar hun 
spirituele vooruitgang. (180, 32 - 33) 
12 Als de mens zich bewust was van het 
hogere leven dat er bestaat en boven hem 
trilt, en als hij in staat was om zijn verstand te 
bevragen - hoeveel problemen zou hij zichzelf 
redden, hoeveel afgronden zou hij zichzelf 
redden. Maar zijn hele leven vraagt hij raad 
aan degenen die geen oplossing hebben voor 
zijn twijfels en onzekerheden: de 
wetenschappers die in de materiële natuur 
zijn doorgedrongen, maar het geestelijk leven 
niet kennen, omdat de geest in hen in de 
lethargie is gevallen. 
13 De geest van de mens moet wakker 
worden om zichzelf te vinden, om alle 
bekwaamheden te ontdekken die hem zijn 
toevertrouwd om hem te helpen in zijn strijd. 
14 Vandaag de dag is de mens als een klein 
mager blad dat uit de boom des levens is 
gevallen, het speeltje van de winden, 
onderworpen aan duizend wisselvalligheden, 
zwak tegen de krachten van de natuur, broos 
en ellendig in het aangezicht van de dood, 
terwijl hij meester van de aarde zou moeten 
zijn als een prins die door Mij is gezonden om 
zich in de wereld te vervolmaken. (278, 4 - 6) 
15 De tijd van het oordeel is aangebroken dat 
ik het zal vragen: waarom heb je me 
afgewezen? en de anderen: waarom heb je 
mij vervolgd? heeft hij het recht om het 
bestaan van mijn Koninkrijk te ontkennen, die 
niet in zichzelf heeft kunnen doordringen? Als 
je mijn waarheid niet kent, als je haar niet 
kunt vinden, betekent dat niet dat ze niet 
bestaat. Als je denkt dat alleen dat bestaat 
wat je kunt begrijpen, zeg ik je dat er veel is 
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dat je nog niet weet, en je arrogantie is erg 
groot. 
16 Voorwaar, ik zeg u, wie God en zijn 
Koninkrijk verloochent, heeft zichzelf 
verloochend. Wie kracht uit zichzelf wil 
putten, zichzelf als onafhankelijk beschouwt 
en het hoogmoedige gevoel heeft groot te 
kunnen zijn zonder God nodig te hebben, zal 
er niet ver mee komen in de wereld en zijn 
lijden zal zeer pijnlijk zijn. 
17 Waar zijn de ware wijzen? 
18 Kennis betekent dat je mijn aanwezigheid 
moet voelen. Kennis betekent zich laten leiden 
door mijn licht en mijn wil doen. Kennis is om 
de wet te begrijpen, kennis is om lief te 
hebben. (282, 19 - 22) 
19 Vandaag de dag is je geestelijke 
onwetendheid zo groot dat als je denkt aan 
hen die naar de andere wereld zijn gegaan, je 
zegt: 'De arme man, hij stierf en moest alles 
achterlaten en ging voor altijd weg. 
20 Als je wist met welk medeleven die wezens 
vanuit de geestelijke wereld naar je kijken, als 
ze je zo horen spreken Mededogen is wat ze 
voor je voelen in het aangezicht van je 
onwetendheid! Want als je ze zou kunnen 
zien, zelfs voor een moment, zou je sprakeloos 
en overweldigd zijn door de waarheid. (272, 
46 - 47) 
21 Je hebt meer belang gehecht aan materiële 
waarden dan ze bezitten, maar je wilt niets 
weten over het spirituele, en je liefde voor de 
wereld is zo groot geworden dat je zelfs zoveel 
mogelijk probeert om alles wat met het 
spirituele te maken heeft te ontkennen, 
omdat je denkt dat deze kennis in tegenspraak 
is met je vooruitgang op aarde. 
22 Ik zeg u dat de kennis van het geestelijke 
de vooruitgang van de mensen niet in de weg 
staat, noch in de zeden noch in de 
wetenschap. Integendeel, dat licht onthult aan 
de mens een oneindige rijkdom aan kennis die 
op dit moment nog onbekend is voor zijn 
wetenschap. 
23 Zolang de mens weigert de ladder van de 
vergeestelijking te beklimmen, zal hij niet in 
staat zijn om dichter bij de ware glorie te 
komen die, hier in de boezem van zijn Vader, 
hem het opperste geluk zal geven om een kind 
van God te zijn - een waardig kind van mijn 
Geest, vanwege zijn liefde, verheffing en 
kennis. (331, 27 - 29) 

  
Gebrek aan bereidheid om afstand te doen, 
zich in te spannen en verantwoordelijkheid te 
nemen 
24 Als de mensheid niet zo koppig zou zijn in 
haar onwetendheid, zou haar bestaan op 
aarde anders zijn. Maar de mensen trotseren 
mijn geboden, vervloeken hun doel en in 
plaats van met mij samen te werken in mijn 
werk zoeken ze een manier om mijn wetten te 
omzeilen om hun wil af te dwingen. 
25 Ik zeg het je ook: als de mensen zorgvuldig 
elk van hun acties zouden observeren, zouden 
ze merken hoe ze in opstand komen tegen 
Mij... 
26 Als ik mijn zegeningen overvloedig over de 
mensen uitstort, worden ze egoïstisch; als ik 
ze laat genieten van de vreugde van het leven, 
worden ze losbandig; als ik hun kracht test om 
hun geest sterk te maken, verlangen ze ernaar 
Als Ik de Beker der Smarten laat reiken tot aan 
hun lippen om hen te zuiveren, vervloeken ze 
het leven en voelen ze hun geloof afnemen; 
als Ik de last van een grote familie op hun 
schouders leg, wanhopen ze en als Ik een van 
hun dierbaren van de aarde neem, 
beschuldigen ze Mij van ongerechtigheid. 
27 nooit ben je het er mee eens, nooit hoor ik 
je mijn naam zegenen in je beproevingen, 
noch ervaar ik dat je probeert mee te werken 
aan mijn scheppingswerk. (117, 55 - 57) 
28 Ik heb grootheid in de mens gelegd, maar 
niet in hen die hij op aarde zoekt. de 
grootsheid waar ik over spreek is opoffering, 
liefde, nederigheid, barmhartigheid... De mens 
ontvlucht voortdurend deze deugden en keert 
zich zo af van zijn ware grootheid en de 
waardigheid die de Vader hem als kind heeft 
gegeven. 
29 Je vlucht voor de nederigheid omdat je 
denkt dat het ellende betekent. Je ontvlucht 
beproevingen omdat ellende je bang maakt, 
niet beseffend dat ze je geest bevrijden. Je 
ontvlucht ook het spirituele omdat je denkt 
dat het tijdverspilling is om je in deze kennis te 
verdiepen, zonder je te realiseren dat je een 
hoger licht veracht dan welke menselijke 
wetenschap dan ook. 
30 Daarom heb Ik jullie gezegd dat er velen 
zijn die, ondanks hun bewering Mij lief te 
hebben, Mij niet liefhebben en die, hoewel ze 
beweren in Mij te geloven, geen geloof 
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hebben. ze zijn zo ver gegaan om me te 
vertellen dat ze klaar zijn om me te volgen, 
maar ze willen me volgen zonder een kruis... 
Maar ik heb hen gezegd dat iedereen die Mij 
wil volgen, zijn kruis moet opnemen en Mij 
moet volgen. Iedereen die zijn kruis met liefde 
omarmt zal de top van de berg bereiken waar 
hij de laatste ademtocht op deze aarde zal 
uitademen om te herrijzen tot het eeuwige 
leven. (80, 37 - 39) 
31 In plaats van de ellende die hen overal 
omringt uit te bannen, willen de mensen 
vandaag de dag het grootste voordeel voor 
zichzelf behalen. 
32 Waarom hebben de mensen zich niet 
opwaarts bewogen in hun verlangen naar een 
ideaal dat hen zuiverder gevoelens en 
aspiraties geeft die de geest meer waardig 
zijn? Omdat ze niet verder wilden kijken dan 
wat voor hun sterfelijke ogen waarneembaar 
is, dat wil zeggen, buiten hun behoeften, hun 
aardse genoegens en hun materialistische 
wetenschap. 
33 Zij hebben de tijd die hun in de wereld is 
gegeven gebruikt en benut om zoveel mogelijk 
rijkdom en genoegens te hebben - in de 
gedachte dat als het lichaam ten einde komt, 
alles voor hen voorbij is. 
34 In plaats van zich naar boven te 
ontwikkelen en zichzelf als een kind van God 
te beschouwen, zakt de mens in zijn 
onwetende trots naar het niveau van een 
lager wezen en wanneer zijn geweten tot hem 
spreekt over de Godheid en het Geestelijk 
Leven, grijpt de angst voor de gerechtigheid 
van God hem aan en hij geeft er de voorkeur 
aan om die innerlijke stem het zwijgen op te 
leggen en geen "gedachte te verspillen" aan 
die waarschuwingen. 
35 Hij heeft niet nagedacht over zijn eigen 
bestaan, noch over zijn geestelijke en 
lichamelijke toestand. Hoe kan het anders dan 
dat hij stof en ellende is zolang hij leeft en zo 
denkt? (207, 18) 
36 Mijn leer, die te allen tijde de uitleg van de 
wet is, komt tot u als een weg naar het licht, 
een zekere breuk voor de Geest. Toch hebben 
de mensen altijd gekozen voor de makkelijke 
weg van de materialisatie, in toepassing van 
de aan hen gegeven wilsvrijheid en in de wens 
een weg te volgen voor hun leven. Sommigen 
hebben de oproepen van het geweten, die 

altijd gericht zijn op het spirituele, volledig 
genegeerd; en anderen hebben sektes en riten 
gecreëerd om te geloven dat ze stevig op het 
spirituele pad zijn, terwijl ze in werkelijkheid 
net zo egoïstisch zijn als degenen die mijn 
naam en woord uit hun leven hebben 
verbannen. (213, 51) 
37 De weg wordt klaargemaakt en de deur 
staat open voor iedereen die naar Mij wil 
komen. 
38 Het pad is smal, dat is u al lang bekend. 
Niemand is zich er niet van bewust dat mijn 
wet en mijn leer het zuiverst en het meest 
onbuigzaam zijn, zodat niemand er aan denkt 
om ze te veranderen volgens zijn gemak of zijn 
wil. 
39 De brede weg en de wijde open poort zijn 
alles behalve datgene wat je geest naar het 
licht, de vrede en de onsterfelijkheid leidt. De 
brede weg is die van losbandigheid, 
ongehoorzaamheid, trots en materialisme - 
een weg die de meerderheid van de mensen 
volgt in een poging te ontsnappen aan hun 
spirituele verantwoordelijkheid en het 
innerlijke oordeel van hun geweten. 
40 Zo kan het niet oneindig zijn, want het is 
noch waar, noch volmaakt. Aangezien deze 
manier, zoals alle menselijke dingen, beperkt 
is, zal de mens op een dag zijn einde bereiken, 
waar hij zal pauzeren om in afgrijzen te buigen 
over de afgrond die het einde van de weg is. 
Dan zal er chaos uitbreken in de harten van 
degenen die al lang van de ware weg zijn 
afgeweken. 
41 In sommigen zal er berouw zijn, waarbij ze 
genoeg licht zullen vinden om gered te 
worden, in anderen zal er ontsteltenis zijn aan 
een einde dat ze onrechtvaardig en onlogisch 
zullen vinden, en weer anderen zullen lasteren 
en in opstand komen tegen God. Maar 
voorwaar, ik zeg je, dit zal het begin zijn van 
de terugkeer naar het licht. (333, 64 - 68) 
  
De geestelijke ellende van de mens  
42 Ik heb niet afgedwaald in wat Ik heb 
geschapen; maar de mens heeft gefaald op de 
weg en in het leven; maar weldra zal hij tot 
Mij terugkeren als de verloren zoon die al zijn 
erfenis heeft uitgestort. 
43 Met zijn wetenschap heeft hij een nieuwe 
wereld geschapen, een vals koninkrijk. Hij 
heeft wetten gemaakt, hij heeft een troon 
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voor zichzelf neergezet en zich uitgerust met 
een scepter en een kroon. Maar hoe 
vergankelijk en bedrieglijk is zijn glorie: een 
zwakke adem van mijn gerechtigheid is 
genoeg om zijn fundamenten te doen 
schudden, en zijn hele koninkrijk zal 
afbrokkelen. Maar het koninkrijk van vrede, 
gerechtigheid en liefde, dat het niet kon 
winnen, is ver van het menselijk hart. 
44 De geneugten en genoegens die het werk 
van de mensen hen geeft, zijn slechts 
denkbeeldig. De pijn, rusteloosheid en 
teleurstelling die zich verbergen achter het 
masker van de glimlach knaagt aan hun hart. 
45 Dit is gemaakt van het menselijk leven, en 
wat betreft het leven van de Geest en de 
wetten die het beheersen, deze zijn verdraaid 
omdat de mensen vergeten zijn dat er ook 
krachten en elementen zijn die de Geest 
animeren en waarmee de mens in contact 
moet blijven om beproevingen en bekoringen 
te weerstaan en alle hindernissen en 
tegenslagen op zijn opstijging naar de 
volmaaktheid te overwinnen. 
46 Het licht dat uit de oneindigheid tot elke 
geest komt, komt niet van de koninklijke ster; 
de kracht die de geest uit het hiernamaals 
ontvangt, is niet de uitstorting van de aarde; 
de bron van liefde, waarheid en gezondheid 
die de dorst naar kennis van de geest lest, is 
niet het water van uw zeeën of uw bronnen; 
de sfeer die je omringt is niet alleen stoffelijk, 
het is de uitstroom, de ademhaling en de 
inspiratie die de menselijke geest rechtstreeks 
ontvangt van de Schepper van alle dingen, van 
Hem die het leven heeft geschapen en het 
regeert met zijn volmaakte en onveranderlijke 
wetten. 
47 Als iemand een beetje goede wil had om 
terug te keren naar de weg van de waarheid, 
zou hij onmiddellijk de streling van de vrede 
voelen als een stimulans. Maar telkens als de 
geest onder invloed van de materie ontstaat, 
bezwijkt hij voor zijn klauwen en in plaats van 
de kapitein van dit leven, de stuurman die zijn 
schip bestuurt, wordt hij een slaaf van de 
menselijke zwakheden en neigingen en wordt 
hij in de stormen schipbreukeling. 
48 Ik heb je al gezegd dat de geest voor het 
lichaam komt, zoals het lichaam voor de 
kleding komt. Het lichaam dat je hebt is 

slechts een tijdelijke kleding van de geest. (80, 
49 - 53) 
49 Ah, als alle mensen het opkomende licht 
van deze tijd zouden zien, hoeveel hoop zou 
er dan in hun hart zijn! Maar ze slapen. Ze 
weten niet eens hoe ze het licht moeten 
ontvangen dat het koninklijke hemellichaam 
hen dagelijks stuurt, dat licht dat is als een 
beeld van het licht dat van de Schepper 
uitstraalt. 
50 het streelt je en maakt je wakker voor de 
dagelijkse strijd van het bestaan, zonder dat 
degenen die niet ontvankelijk zijn voor de 
schoonheden van de schepping even stoppen 
om Mij te bedanken. De glorie kon aan hen 
voorbijgaan zonder dat ze het merkten, omdat 
ze altijd vol zorgen wakker worden en 
vergeten te bidden om geestelijke kracht in 
Mij te zoeken. 
51 Ook zoeken zij geen kracht voor het 
lichaam in de bronnen van de natuur. 
Ze rennen allemaal gehaast rond en worstelen 
zonder te weten waarvoor, lopend zonder een 
duidelijk doel in zicht. Juist in deze gevoelloze 
en zinloze strijd om het bestaan hebben zij 
hun geest gematerialiseerd en egoïstisch 
gemaakt. 
52 Wanneer dan de wetten van de Geest, die 
het licht van het leven zijn, vergeten worden, 
vernietigen de mensen zichzelf, doden ze 
zichzelf en nemen ze hun brood, zonder de 
stem van het geweten te horen, zonder na te 
denken, zonder te stoppen met denken. 
53 Maar als iemand hen zou vragen hoe zij 
hun huidige leven beoordelen, zouden zij 
onmiddellijk antwoorden dat er in het 
verleden nooit zoveel licht in het menselijk 
leven is geweest als nu, en dat de wetenschap 
hen nooit zoveel geheimen heeft onthuld. 
Maar ze zouden dit moeten zeggen met een 
masker van geluk voor hun gezicht, want in 
hun hart zouden ze al hun geestelijk lijden en 
ellende verbergen. (104, 33 - 34) 
54 Ik heb de Geest gezonden om op aarde te 
incarneren en een mens te worden, opdat hij 
vorst en heer zou zijn over alles wat er op de 
aarde bestaat, en niet om een slaaf en 
slachtoffer te zijn, noch een slachtoffer van 
nood, zoals ik hem werkelijk zie. De mens is 
slaaf van zijn behoeften, zijn passies, zijn 
ondeugden en zijn onwetendheid. 
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55 Hij is een slachtoffer van lijden, misstappen 
en slagen van het lot, die zijn gebrek aan 
geestelijke verheffing hem op zijn wandeling 
over de aarde brengt. Hij is behoeftig omdat 
hij, in onwetendheid over de erfenis waar hij 
recht op heeft in het leven, niet weet wat hij 
bezit en handelt alsof hij niets heeft. 
56 Deze mensheid moet eerst wakker worden, 
zodat zij kan beginnen te studeren in het Boek 
van het Geestelijk Leven en dan, door deze 
wereld van ideeën van generatie op generatie 
door te geven, dat gezegende zaad spoedig 
kan verschijnen waarin mijn woord in 
vervulling gaat. 
57 Ik heb jullie verteld dat deze mensheid op 
een dag zal overgaan tot vergeestelijking en 
zal weten hoe ze in harmonie met alle 
geschapen dingen moet leven, en dat geest, 
verstand en hart in de voetsporen van de 
mensheid zullen treden. (305, 9 - 11) 
 
Verkeerd aards gedrag en de gevolgen 
daarvan  
58 als ik mannen zie die verstrikt raken in 
oorlogen en zichzelf doden vanwege het bezit 
van de schatten van de wereld, dan kan ik het 
niet helpen om mannen steeds weer te 
vergelijken met kleine kinderen die vechten 
om dingen die geen waarde hebben. Kinderen 
zijn nog steeds de mensen die vechten om een 
beetje macht of een beetje goud. Wat 
betekenen deze bezittingen naast de deugden 
die andere mensen hebben? 
59 De man die volkeren verdeelt door het 
zaaien van haat in hun harten is niet te 
vergelijken met hem die zijn leven toewijdt 
aan het zaaien van het zaad van de 
allesomvattende broederschap. Degene die 
lijden veroorzaakt onder zijn medemensen is 
niet te vergelijken met degene die zijn leven 
wijdt aan de taak om het lijden van zijn naaste 
te verlichten. 
60 Iedereen droomt van een troon op aarde, 
hoewel de mensheid vanaf het begin heeft 
ervaren hoe weinig een troon in de wereld 
waard is. 
61 Ik heb u een plaats in mijn koninkrijk 
beloofd, maar heel weinig mensen hebben dat 
opgeëist, omdat de mensen niet willen 
begrijpen dat het minste onderwerp van de 
koning van de hemelse koninkrijken groter is 
dan de machtigste vorst op aarde. 

62 Mannen zijn nog kleine kinderen; maar de 
grote visitatie die op hen afkomt zal hen in 
zo'n korte tijd zoveel laten meemaken dat ze 
al snel van deze kindertijd tot volwassenheid 
zullen komen en dan, begiftigd met de vrucht 
van de ervaring, zullen roepen: "Jezus, onze 
Vader had gelijk, laten we naar Hem toe 
gaan". (111, 3 - 7) 
63 De mens streeft naar onsterfelijkheid in de 
wereld en probeert die te bereiken door 
middel van materiële werken omdat de aardse 
heerlijkheid - ook al is die tijdelijk - in de ogen 
prikt, en hij vergeet de heerlijkheid van de 
geest omdat hij aan het bestaan van dat leven 
twijfelt. Het is het gebrek aan geloof en de 
afwezigheid van vergeestelijking die een sluier 
van scepsis voor de ogen van de mensen heeft 
gelegd. (128, 45) 
64 De ontwikkeling van de mens, zijn 
vooruitgang, zijn wetenschap en zijn 
beschaving hadden nooit als doel het 
opstijgen van de geest, die het hoogste en 
edelste is wat er in de mens bestaat. Zijn 
streven, zijn ambitie, zijn wensen en zorgen 
hebben altijd hun doel gehad in deze wereld. 
Hier heeft hij kennis gezocht, hier heeft hij 
schatten verzameld, hier heeft hij pleziertjes, 
eerbewijzen, beloningen, machtsposities en 
onderscheidingen verworven, hier heeft hij 
zijn glorie gezocht. 
65 Daarom zeg ik je: terwijl de natuur zich stap 
voor stap ontwikkelt zonder te stoppen in 
haar wetten van onophoudelijke evolutie naar 
verfijning, naar volmaaktheid, is de mens 
achtergebleven, niet vooruitgegaan; en 
vandaar zijn slagen van het lot op aarde, 
vandaar de beproevingen, obstakels en slagen 
die hij op zijn levensweg tegenkomt. (277, 42) 
66 Hoewel ik wil dat je verlangens hebt, dat je 
ambitieus bent, dat je droomt om groot, sterk 
en wijs te zijn, maar dan wel van eeuwige 
goederen van de Geest. 
67 Want om die goederen te verkrijgen zijn 
alle deugden nodig, zoals barmhartigheid, 
nederigheid, vergeving, geduld, vrijgevigheid, 
in één woord: liefde. En alle deugden 
verheffen, zuiveren en perfectioneren de 
geest. 
68 In deze ellendige wereld, in dit tijdelijke 
thuis, moest de mens, om groot, machtig, rijk 
of geleerd te zijn, egoïstisch, vals, 
wraakzuchtig, wreed, onverschillig, 
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onmenselijk en hoogmoedig zijn, en al deze 
dingen moesten hem in een extreem contrast 
brengen met wat waarheid, liefde, vrede, 
ware wijsheid en rechtvaardigheid is. (288,32) 
69 Als de mens zichzelf geestelijk ontdekt, 
voelt hij in zichzelf de aanwezigheid van zijn 
Vader. Maar als hij niet weet wie hij is en waar 
hij vandaan komt, voelt hij zich afstandelijk, 
vreemd, onbereikbaar, of hij blijft ongevoelig. 
70 alleen de ontwaakte geest kan het 
Koninkrijk der Waarheid binnenkomen Met 
zijn wetenschap alleen zal de mens niet in 
staat zijn om het te herkennen. 
71 Ik zie dat de mensen streven naar kennis, 
roem, macht, fortuin en macht, en ik bied hen 
de middelen aan om dit alles te bereiken - 
maar in zijn ware, essentiële kwaliteiten, in 
zijn geestelijke waarheid, niet in de uiterlijke 
en bedrieglijke wereld, niet in de 
vergankelijkheid en bedrieglijkheid. 
72 Als de mens zich wijdt aan de materie en 
zich opsluit in de kleine ruimte van een wereld 
als de uwe, wordt hij arm, hij beperkt en 
onderdrukt zijn geest, er is niets meer voor 
hem over behalve wat hij bezit of wat hij 
weet. Dan wordt het noodzakelijk voor hem 
om alles te verliezen, zodat hij zijn ogen kan 
openen voor de waarheid en, nadat hij zijn 
fout heeft toegegeven, zijn blik terug kan 
richten op de Eeuwige. (139, 40 - 43) 
 

Hoofdstuk 47 - Materialisme en 
spiritualiteit  
 
De impact van het heersende materialisme  
1 Voorwaar, Ik zeg u, velen zullen Mijn Leer 
ontvluchten uit angst om zichzelf te 
vergeestelijken; maar het zal niet de rede of 
de geest zijn die in hen spreekt, maar de 
basispassies van het 'vlees' [de ziel]. 
2 Als een geest leeft die toegewijd is aan de 
waarheid, ontvlucht hij het materialisme als 
iemand die zich ontdoet van een vervuild 
milieu. De superieure geest vindt geluk in de 
moraal - waar vrede heerst, waar liefde 
woont. (99, 41 - 42) 
3 Doorzoek mijn woord totdat je zeker bent 
van zijn zuiverheid en zijn waarheid. Alleen zo 
kun je moedig je weg gaan en standvastig zijn 
tegen het binnendringen van materialistische 
ideeën die de geest bedreigen. Want 

materialisme is de dood, is duisternis, is juk en 
vergif voor de geest. Verwissel nooit het licht 
of de vrijheid van je geest voor aards brood of 
voor slechte materiële goederen! 
4 Ik zeg het je echt: Wie vertrouwt op mijn 
wet en volhardt in het geloof tot het einde 
toe, zal nooit gebrek hebben aan materiële 
steun, en in de momenten van zijn 
gemeenschap met mijn Geest, zal hij altijd het 
brood van het eeuwige leven ontvangen door 
mijn oneindige barmhartigheid. (34, 61 - 62) 
5 Materialisme staat de ontwikkeling van de 
geest als een enorm obstakel in de weg. De 
mensheid is voor deze muur tot stilstand 
gekomen. 
6 U bevindt zich in een wereld waarin de mens 
zijn verstandelijke vermogens heeft kunnen 
ontwikkelen door ze toe te passen op de 
materiële wetenschap. Maar zijn oordeel over 
het bestaan van het spirituele is nog steeds 
beperkt, zijn kennis over alles wat niet volledig 
tot de materie behoort blijft achter. (271, 37 - 
38) 
7 De beproevingen die uw wereld doormaakt 
zijn de tekenen van het einde van een 
tijdperk, zijn de ondergang of de doodsstrijd 
van een tijdperk van materialisme; want 
materialisme is in uw wetenschap, in uw 
doelen en in uw passies geweest. 
Materialisme heeft je toewijding aan Mij 
bepaald, en ook al je werken. 
8 liefde voor de wereld, hebzucht naar aardse 
dingen, het verlangen naar het vlees, het 
plezier van alle lagere verlangens, egoïsme, 
eigenliefde en trots waren de kracht waarmee 
je een leven hebt geschapen naar je 
intelligentie en menselijke wil, waarvan ik je 
de vruchten heb laten plukken zodat je 
ervaring compleet zou zijn 
9 maar als dit tijdperk, dat nu ten einde loopt, 
in de geschiedenis van de mensheid zal 
worden gemarkeerd door zijn materialisme - 
voorwaar, ik zeg u, het nieuwe tijdperk zal 
worden gemarkeerd door zijn spiritualiteit 
Want daarin zullen het geweten en de wil van 
de geest op aarde een wereld van wezens 
vestigen die door de liefde vrijgevig zijn - een 
leven waarin men de geest van de vader voelt 
vibreren in de geest van de kinderen, want 
dan zullen alle gaven en bekwaamheden, die 
vandaag de dag in je wezen verborgen leven, 
oneindig zijn als werkterrein. (305, 41 - 42) 
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De essentie van spiritisme 
10 Spiritualisme is geen mengeling van 
religies. Het is de meest zuivere en volmaakte 
leer in zijn eenvoud, het is het licht van God 
dat neerkomt op de menselijke geest in dit 
"Derde Tijdperk". (273, 50) 
11 spiritualisme heb ik openbaring genoemd, 
die tot u spreekt over het leven van de Geest, 
die u leert om rechtstreeks met uw Vader te 
communiceren en die u boven het materiële 
leven verheft 
12 Voorwaar, ik zeg u, spiritualisme is niets 
nieuws en behoort ook niet alleen tot deze 
tijd, maar het is een openbaring geweest die 
meer en meer geopenbaard is in 
overeenstemming met de spirituele 
ontwikkeling van de mensheid. 
13 Aangezien de leer die ik u geef het 
spiritualisme is, dat u de volmaakte liefde voor 
God en voor uw naaste leert en u uitnodigt op 
de weg die naar de volmaaktheid leidt, was 
het spiritualisme ook datgene wat de wet van 
God u in de 'eerste keer' en het woord van 
Christus in de tweede keer leerde (289, 20 - 
22) 
14 Spiritualisme is geen religie; het is dezelfde 
leer die ik verspreid in de persoon van Jezus 
voor de leiding van alle mensen van alle tijden 
in de wereld. Het is mijn leer van liefde, 
rechtvaardigheid, begrip en vergeving. 
15 In dit "Derde Tijdperk" heb ik alleen maar 
met meer duidelijkheid gesproken vanwege je 
spirituele, fysieke en intellectuele 
ontwikkeling. (359, 60 - 61) 
16 Spiritualisme komt om gewoontes en 
tradities die door de mens zijn ingevoerd en 
die de geest hebben tegengehouden, te 
vernietigen. Spiritualisme is een voortdurende 
ontwikkeling en verheffing van de geest, die 
zichzelf zuivert en vervolmaakt door middel 
van zijn capaciteiten en kwaliteiten totdat hij 
zijn Schepper bereikt. Spiritualisme toont de 
manier waarop de geest zijn Heer ontvangt, 
voelt en uitdrukt. Spiritualisme bevrijdt de 
geest en brengt hem tot ontwikkeling. 
17 Het geestelijke is universele kracht en 
universeel licht, dat in alles zit en van iedereen 
is. Mijn leer moet voor niemand vreemd 
overkomen. 
18 De kwaliteiten van de geest zijn 
onveranderlijk, want het zijn deugden van 

mijn goddelijkheid, eeuwige krachten. Begrijp 
echter dat, afhankelijk van hoe je hebt 
geleefd, de zuiverheid die je laat zien groter of 
kleiner zal zijn. (214, 57 - 59) 
 
Wie kan zich met recht een spiritualist 
noemen?  
19 Iedereen die een bepaalde spiritualiteit 
heeft bereikt vanwege zijn 
doorzettingsvermogen, zijn ontwikkeling en 
zijn liefde voor de leer van de Vader, zal een 
spiritualist zijn, ook al zeggen zijn lippen dat 
niet. 
20 Wie geloof heeft en vrijgevigheid toont in 
zijn handelen, zal weerspiegelen wat zijn geest 
heeft. (236, 27 -28) 
21 De spiritualist weet dat de Almachtige in 
alles is, dat de wereld, het universum en de 
oneindigheid doordrongen zijn van mijn 
essentie en aanwezigheid. 
22 Wie Mij op deze manier herkent en Mij op 
deze manier neemt, is een levende tempel van 
God en zal de openbaringen van de Geest niet 
langer materialiseren door middel van 
symbolen of beelden. (213, 31 - 32) 
23 Spiritualisme is de openbaring die je alles 
wat je hebt en in je draagt openbaart en leert. 
Het doet je beseffen dat je een werk van God 
bent, dat je niet alleen maar materie bent, dat 
er iets boven je "vlees" is dat je boven het 
niveau van de natuur verheft die je omringt en 
boven de smerigheid van je passies. 
24 Wanneer de mens zijn spiritualiteit bereikt, 
zal elk gebod en elk onderricht deel uitmaken 
van het licht van zijn geest. Zelfs als zijn 
geheugen geen enkele zin of woord van mijn 
leer vasthoudt, zal hij de essentie ervan in zich 
dragen, omdat hij het heeft begrepen, omdat 
hij het voelt en volgt. (240, 17 - 18) 
25 De goede spiritualist zal degene zijn die, 
ondanks alle armoede van materiële 
goederen, zich meester voelt, rijk en gelukkig, 
omdat hij weet dat zijn vader van hem houdt, 
dat hij broers en zussen heeft om lief te 
hebben en dat de schatten van de wereld 
ondergeschikt zijn aan de rijkdom van de 
geest. 
26 Ook zal hij een goede spiritualist zijn die, 
als eigenaar van materiële goederen, weet 
hoe hij ze voor goede doeleinden moet 
gebruiken en ze gebruikt als middelen die hem 
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door God zijn gegeven om een belangrijke 
opdracht op aarde te vervullen. 
27 het is niet nodig om arm, verachtelijk of 
ellendig te zijn om te worden gerekend tot 
degenen die Mij volgen, net zoals het niet 
nodig is om te worden gerekend tot degenen 
die lijden om door Mij bemind te worden. In 
werkelijkheid vertel ik u dat u volgens mijn wil 
altijd sterk, gezond en eigenaar zult zijn van 
alles wat ik voor u heb gecreëerd. 
28 Wanneer zult u in staat zijn om eigenaar te 
zijn van uw erfgoed, om waarde te geven aan 
elke genade en om alles zijn juiste plaats in 
het leven te geven? (87,28 - 30) 
 
Spiritualisme in de religies en denominaties 
29 Vandaag de dag leven de mensen in een 
tijdperk van verwarring, omdat ze niet hebben 
begrepen dat hun hele leven en al hun 
inspanningen hen moeten leiden naar de 
ontvouwing van hun geest, waarvan het doel 
de dialoog van hun geest met die van de 
Schepper zou moeten zijn. 
30 De cultus waar de meerderheid van de 
mensen vandaag de dag aan vasthoudt, is 
materialisme. 
31 Zolang de geloofsleer en de religies 
aandringen op hun verschillen, zal de wereld 
haar haat blijven voeden en niet in staat zijn 
om de beslissende stap te zetten naar de ware 
aanbidding van God. 
32 Maar wanneer zullen de mensen begrijpen 
en zich verenigen en zo de eerste stap zetten 
om elkaar lief te hebben, wanneer er nog 
steeds mensen zijn die, denkend dat ze de 
sleutel of het geheim hebben tot het heil van 
de geesten en de sleutels van het eeuwige 
leven, niet allen herkennen die op andere 
manieren lopen omdat ze denken dat ze niet 
waardig zijn om tot God te komen? 
33 Wees dus bewust van het ware doel van 
het spiritualisme, waarvan de leer boven elke 
denominatie, elke menselijke ideologie en 
elke sekte staat. (297, 38 -41) 
34 Spiritualisme is geen nieuwe leer die de 
ontwikkeling van de geloofsleer van vroegere 
tijden nastreeft - nee, het is dezelfde 
openbaring als die van de Eerste en de 
"Tweede Tijd". Het is het fundament van alle 
religies waaraan ik de mensheid in deze tijden 
van afscheiding wil herinneren, zodat ze hun 
oorsprong niet vergeten. 

35 De werken van de mens, zijn gewoontes en 
de manier om indruk te maken op de 
zintuigen om te vleien en trots te zijn op zijn 
verschillende religies, zijn in strijd met wat 
mijn werk aan de wereld wil laten zien. (363, 
9) 
36 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 ze bitter zijn, licht 
zullen zijn op jullie pad 
37 Spiritualisme zal in deze tijd, net als het 
christendom in het verleden, bestreden en 
vervolgd worden met woede, wreedheid en 
woede; maar in het midden van de strijd zal 
het spirituele naar voren komen, wonderen 
verrichten en harten veroveren. 
38 materialisme, egoïsme, trots en liefde voor 
de wereld zullen de krachten zijn die zullen 
opstaan tegen deze openbaring, die niet 
nieuw of anders is dan wat ik in het verleden 
aan u heb gebracht de leer die ik u nu heb 
geopenbaard, en die u de naam van het 
spiritualisme geeft, is de kern van de Wet en 
van de leer die u in de Eerste en Tweede Tijd is 
geopenbaard. 
39 Wanneer de mensheid de waarheid van 
deze leer, haar gerechtigheid en de oneindige 
kennis die zij openbaart, begrijpt, zal zij elke 
angst, elk vooroordeel uit haar hart verdrijven 
en tot de leidraad van haar leven maken. (24, 
48 - 51) 
40 Voorwaar, ik zeg u, in alle delen van de 
wereld zijn er verspreide spiritualisten - rijpe 
mensen die de mensheid vrede zullen 
brengen. 
41 maar ik zeg u dat de vereniging tussen de 
spiritualisten van de hele wereld niet zal 
gebeuren door de organisatie van een nieuwe 
kerk, want de kracht ervan zal niet materieel 
zijn. Hun eenheid zal mentaal, idealiter en in 
termen van hun werk bestaan en op die 
manier zal hun kracht onoverwinnelijk zijn, 
aangezien ze die uit de Eeuwige Bron, die in 
mijn Geest is, hebben gehaald. 
42 aan allen van hen inspireer Ik Mijn 
Waarheid en bezoek hen ook, zodat alle 
onzuiverheden uit hun harten en geesten 
kunnen ontsnappen, omdat ze zich niet met 
Mijn Licht moeten vermengen 
43 Ze hebben allemaal de plicht om ervoor te 
zorgen dat de Spiritualistische Leer wordt 
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uitgelegd en duidelijk te onderscheiden door 
hun mentale vermogens en niet wordt 
bezoedeld door menselijke filosofieën. (299, 
30 - 32) 
44 voorwaar, ik zeg u, de geschiedenis van het 
spiritualisme zal met lichtgevende letters 
worden geschreven in de geschiedenis van de 
mensheid 
45 Heeft Israël zich niet onsterfelijk gemaakt 
door de bevrijding van het Egyptische juk? 
Hebben de christenen op hun triomftocht zich 
niet onsterfelijk gemaakt door de liefde? Ook 
spiritualisten zullen zich onsterfelijk maken in 
hun strijd voor de vrijheid van de geest. (8,64-
65) 
  

Hoofdstuk 48 - Geestelijke gaven en 
vergeestelijking  
 
De geestelijke vermogens van de mens 
1 Wanneer deze twijfelende, ongelovige en 
materialistische mensheid een goddelijke 
openbaring of wat zij noemt wonderen 
tegenkomt, zoekt zij onmiddellijk naar 
redenen of bewijzen om aan te tonen dat er 
geen bovennatuurlijk werk is en dat een 
dergelijk wonder ook niet heeft 
plaatsgevonden. 
2 Wanneer een persoon verschijnt die een 
ongewoon geestelijk vermogen toont, ervaart 
hij spot, twijfel of onverschilligheid om zijn 
stem het zwijgen op te leggen. En wanneer de 
natuur, als instrument van mijn goddelijkheid, 
haar stem van rechtvaardigheid en haar 
alarmkreten naar de mensen stuurt, schrijven 
ze alles toe aan het toeval. Maar nog nooit is 
de mensheid zo ongevoelig, doof en blind 
geweest voor alles wat goddelijk, geestelijk en 
eeuwig is, als in deze tijd. 
3 miljoen mensen noemen zichzelf christenen, 
maar in de meeste gevallen kennen ze de leer 
van Christus niet. Ze beweren dat ze van alle 
werken die ik als man heb gedaan houden, 
maar in hun manier van geloven, denken en 
kijken bewijzen ze dat ze de essentie van mijn 
leer niet kennen. 
4 Ik heb u het leven van de Geest geleerd, u 
de vermogens geopenbaard die in Hem zijn; 
daarvoor ben ik geboren. 
5 Ik genas de zieken zonder medicijnen, sprak 
tot de geesten, bevrijdde de bezetenen van 

vreemde en bovennatuurlijke invloeden, sprak 
met de natuur, veranderde Mij als mens in 
een geesteswezen en als geesteswezen weer 
in een mens, en elk van deze werken had altijd 
het doel u de weg naar de ontwikkeling van de 
geest te wijzen. (114, 1 - 4) 
6 Je hebt ware schatten in je, vermogens en 
gaven die je niet eens vermoedt, en als gevolg 
van je onwetendheid werp je tranen in de 
ogen van mensen in nood. Wat weet je van de 
kracht van het gebed en de kracht van het 
denken? Wat weet je van de diepe betekenis 
van het gesprek tussen de geesten? Niets, jij 
materialistische en aardse mensheid! (292,14) 
7 Ik verwacht dat de wereld vergeestelijkt 
wordt. Bij Mij hebben de namen waarmee 
elke kerk of sekte zich onderscheidt geen 
betekenis, noch de min of meer grote pracht 
van haar riten en uiterlijke cultvormen. Dit 
bereikt alleen de menselijke zintuigen, maar 
niet mijn geest. 
8 Ik verwacht van de mensen een 
vergeestelijking, want het betekent verhoging 
van het leven, ideaal van volmaaktheid, liefde 
voor het goede, zich wenden tot de waarheid, 
uitoefening van de activiteit van de liefde, 
harmonie met zichzelf, die harmonie is met 
anderen en dus met God. (326, 21 - 22) 
9 Spiritualisatie betekent geen vroomheid, 
noch veronderstelt het de beoefening van 
enige rite, noch is het een uiterlijke vorm van 
aanbidding. Spiritualisatie betekent het 
ontvouwen van alle vermogens van de mens - 
zowel die welke tot zijn menselijke deel 
behoren als die welke buiten de fysieke 
zintuigen vallen, die krachten, kwaliteiten, 
vermogens en zintuigen van de geest zijn. 
10 Spiritualisatie is het juiste en goede gebruik 
van alle gaven die de mens heeft 
Spiritualisatie is de harmonie met alles wat je 
omringt. (326, 63 - 66) 
11 in die dagen leerde ik je de grootste deugd, 
dat is Barmhartigheid; ik inspireerde je hart en 
maakte je gevoelens gevoelig. Nu onthul ik u 
de gaven die uw geest heeft, zodat u ze kunt 
ontwikkelen en gebruiken om goed te doen 
onder uw naasten. 
12 De kennis van het geestelijk leven zal je in 
staat stellen werken te doen die vergelijkbaar 
zijn met die van je Meester. Vergeet niet dat ik 
je heb verteld dat wanneer je je vaardigheden 
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ontwikkelt, je echte wonderen zult doen... (85, 
20 -21) 
13 Jullie bezitten allemaal de gaven van de 
Geest, die zich in dit 'Derde Tijdperk' beginnen 
te ontvouwen door de ontwikkeling die de 
geesteswezens hebben bereikt. De intuïtie, 
het spirituele gezicht, de openbaring, de 
profetie, de inspiratie komen duidelijk tot 
uiting onder de mensen, en dit is de 
aankondiging van een nieuwe tijd, het is het 
licht van het Boek van de Zeven Zeehonden, 
dat in deze tijd in het zesde hoofdstuk wordt 
geopend. 
14 Maar jullie die weten waar deze 
manifestaties voor zijn en de tijden begrijpen 
waarin jullie leven - richten jullie geestelijke 
gaven op de weg van de liefde. Wees altijd 
bereid om je liefdevolle hulp aan te bieden en 
je zult in overeenstemming met mijn wet zijn 
en als voorbeeld dienen voor je medemensen. 
Dan zullen jullie mijn discipelen zijn en als 
zodanig herkend worden. (95,18) 
15 Als de mensen eens liefhebben en weten 
hoe ze moeten vergeven, als er nederigheid in 
hun hart bestaat en ze hebben bereikt dat de 
geest over het lichaam [de ziel] heerst, zullen 
noch het 'vlees' [de ziel], noch de wereld, noch 
de hartstochten die dikke sluier vormen die u 
ervan weerhoudt om de weg achter of voor u 
te zien. Integendeel, het "vlees" dat 
vergeestelijkt wordt door mijn leer te volgen, 
zal als een dienaar zijn die gehoorzaamt aan 
de dictaten van het geweten, in tegenstelling 
tot wat het nu is: een obstakel, een valstrik, 
een verband voor de ogen van de Geest. (122, 
32) 
16 Intuïtie, dat is spirituele visie, presentatie 
en profetie, verlicht de geest en laat het hart 
sneller kloppen voor de berichten en 
stemmen die het uit het oneindige ontvangt. 
(136, 46) 
17 door de gave van de intuïtie, die ik aan alle 
mensen heb gegeven, kun je veel dingen 
ontdekken die verborgen zijn in het mysterie 
van de harten - veel tragedies die niet alleen 
het aardse leven van je medemensen maar 
ook hun geesten beïnvloeden 
18 Hoe kan men de intimiteit van die harten 
binnengaan zonder hen te kwetsen en zonder 
hun geheimen te ontheiligen? Hoe ontdek je 
dat verborgen leed dat het leven van je 
medemensen overschaduwt? Ik heb u al 

gezegd: intuïtie, dat vermogen dat deel 
uitmaakt van de spirituele gave van de visie en 
dat zijn volledige ontwikkeling in u moet 
ontvangen door middel van het gebed, toont 
u de weg om de pijn van elk van uw 
medemensen te verzachten. (312, 73 -74) 
19 Hoeveel geheimen zijn er nog voor de 
mens Hij wordt omringd door onzichtbare en 
ongrijpbare wezens, die voor hem al zichtbaar 
en voelbaar zouden moeten zijn. 
20 Een leven vol schoonheden en 
openbaringen pulseert boven het bestaan van 
de mens, maar deze is in zijn blindheid nog 
niet in staat om het te zien. (164, 56 – 57) 
21 Een man die door mijn onderwijs klaar is 
gemaakt, zal in staat zijn om bovenmenselijke 
werken te doen. Er zal een licht uit zijn geest 
en lichaam stromen, een kracht en een kracht 
die hem in staat zal stellen om te bereiken wat 
intelligentie alleen niet kan bereiken. (252, 4 - 
5) 
22 Dit is het moment waarop het goddelijke 
licht volledig zal schijnen in mijn volgelingen, 
die de gaven van de Geest zullen openbaren 
en zullen bewijzen dat ze noch aardse 
goederen, noch wereldse wetenschappen 
nodig hebben om goed te doen en wonderen 
te verrichten. Ze zullen in mijn naam genezen, 
de hopeloos zieken herstellen, het water in 
balsem veranderen en de doden uit hun kamp 
opwekken. Hun gebed zal de kracht hebben 
om de stormen te kalmeren, de 
natuurkrachten te kalmeren en de epidemieën 
en slechte invloeden te bestrijden. 
23 De bezetenen zullen bevrijd worden van 
hun bezittingen, hun vervolgers en 
onderdrukkers, door het woord, het gebed en 
het gezag van mijn nieuwe discipelen. (160, 28 
- 29) 
24 Spiritualisering betekent veredeling van 
gevoelens, zuiverheid van leven, geloof, 
naastenliefde, naastenliefde, nederigheid voor 
God en diep respect voor de ontvangen gaven. 
Als je een van deze deugden kunt bereiken, 
begin je met je spirituele visie door te dringen 
in het huis van liefde en perfectie. Op dezelfde 
manier, wanneer je de vergeestelijking 
bereikt, kun je al op aarde zeggen dat je in het 
spirituele huis woont, ook al is het alleen in de 
momenten van je gebed. Tegelijkertijd zul je 
het licht ontvangen dat je gebeurtenissen in 
de toekomst onthult, want voor de geest die 
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naar boven stijgt is de komst niet langer een 
mysterie. 
25 Ja, discipelen, alleen in het menselijk leven 
weet de mens niet wat er in de toekomst zal 
gebeuren, wat er morgen zal komen. Hij kent 
zijn lot niet, hij weet niet hoe hij moet gaan en 
hoe zijn einde zal zijn. 
26 De mens kon de kennis van alle 
beproevingen die hij in zijn bestaan moet 
doorstaan, niet verdragen. Daarom heb ik, in 
mijn barmhartige liefde voor hem, die sluier 
van mysterie tussen zijn heden en zijn 
toekomst gelegd, zodat hij niet in de war raakt 
als hij alles weet wat hij nog moet meemaken 
en doorstaan. 
27 De Geest daarentegen, een wezen begiftigd 
met kracht en geschapen voor de eeuwigheid, 
heeft in zichzelf het vermogen om de 
toekomst te kennen, de gave om zijn doel te 
kennen en de kracht om alle beproevingen die 
hem te wachten staan te begrijpen en te 
aanvaarden. Hij weet dat hij aan het einde van 
de reis, wanneer die in gehoorzaamheid aan 
de wet is gemaakt, het land van de belofte zal 
bereiken, het Paradijs van de Geest, dat de 
staat van verheffing, zuiverheid en 
volmaaktheid is die hij uiteindelijk zal 
bereiken. 
28 je kunt de mate van spiritualiteit van je 
meester niet bereiken om te weten wat je lot 
voor je in petto heeft, wat de toekomst je zal 
brengen; maar vanwege je innerlijke 
verheffing zal ik je de nabijheid van een of 
andere gebeurtenis laten voorspellen 
29 Deze intuïtie, deze geestelijke kijk op de 
toekomst, deze kennis van uw bestemming, 
zult u slechts bereiken in de mate dat uw 
wezen, bestaande uit lichaam [ziel] en geest, 
zich geleidelijk aan hoger zal ontwikkelen door 
middel van vergeestelijking, wat geloof, 
oprechtheid, levensliefde, liefde en 
hulpvaardigheid voor uw naaste, nederigheid 
en liefde voor uw Heer is. (160, 6- 9,13 - 14) 
30 wees wakker van de Geest, opdat gij niet 
strijdt tegen hen die, zoals gij, op weg zijn om 
de opdrachten te vervullen die hun door mijn 
goddelijkheid zijn toevertrouwd - opdat gij de 
ware en de valse profeten kent, en de werken 
van de een bevestigt en de werken van de 
ander vernietigt. 
31 Want dit is de tijd waarin alle 
mogendheden de oorlog hebben gevoerd. Zie 

hoe het goede vecht tegen het kwaad, het 
licht tegen de duisternis, de kennis tegen de 
onwetendheid, de vrede tegen de oorlog. 
(256, 66) 
  
Vereisten en kenmerken van ware 
spiritualiteit  
32 Weet dat in ieder mens een Judas woont. 
Ja, discipelen, want in uw geval is het lichaam 
[de ziel] de Judas van de geest; het is het 
lichaam dat zich verzet tegen het licht van de 
vergeestelijking, dat ligt in afwachting van de 
val van de geest in het materialisme, in de 
basispassies. 
33 Maar omdat je lichaam je naar de rand van 
de afgrond brengt, moet je het niet 
veroordelen. Nee, want je hebt hem nodig 
voor je vooruitgang en je moet hem 
overwinnen door je vergeestelijking, zoals ik 
Judas overwon door mijn liefde. (150, 67 - 68) 
34 Voordat u mijn levensprincipes gaat 
onderwijzen en de inhoud ervan gaat 
uitleggen, moet u de leer die ik u heb 
geopenbaard beginnen te volgen, uw naaste 
liefhebben, een leven leiden dat gericht is op 
het spirituele en uw weg zaaien met liefde en 
licht. Als u dit niet doet, zeg ik u nu al dat u 
het spiritualisme niet begrepen hebt. Het laat 
je je werkelijke aard zien, waardoor je een 
duidelijk beeld van je vader kunt vormen en 
jezelf kunt herkennen. 
35 Het is waar dat je voor het verkrijgen van 
spiritualiteit een zekere verzaking, inspanning 
en opoffering nodig hebt. Maar wanneer het 
verlangen naar een hoger bestaan in je 
ontwaakt, wanneer de liefde in je wezen 
begint te schijnen, of wanneer het verlangen 
naar het spirituele is begonnen, zal het een 
vreugde voor je zijn, in plaats van opoffering 
of verzaking, om zich te ontdoen van alles wat 
nutteloos, schadelijk of slecht in je is. (269, 46 
- 47) 
36 Wees je er altijd van bewust dat jullie 
allemaal gelijk zijn voor mij, dat jullie allemaal 
dezelfde oorsprong hadden en allemaal 
hetzelfde doel hebben, ook al toont elk lot 
zich naar buiten toe anders. 
37 Vergeet nooit dat jullie allemaal tot Mij 
moeten komen, wat betekent dat jullie 
allemaal - zij het op verschillende manieren - 
de nodige verdiensten moeten doen om de 
grootste geestelijke hoogte te bereiken. 
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Beschouw daarom nooit iemand als 
minderwaardig. 
38 ijdelheid mag nooit wortel schieten in de 
spiritualist. Echte bescheidenheid 
daarentegen zou altijd zijn metgezel moeten 
zijn; dan zullen zijn daden, in plaats van 
verblindend met vals licht, weerklank vinden 
in de harten van zijn medemensen. (322, 32 - 
34) 
39 De goede zaaiers van het spiritualisme 
zullen zich nooit onderscheiden door iets van 
buitenaf of materieel. Noch de kostuums, 
noch de insignes, noch enige speciale manier 
van spreken zullen bij hen worden gevonden. 
Alles aan hun acties zal getuigen van eenvoud 
en nederigheid. Desalniettemin - als ze zich 
ergens door onderscheiden, zal het hun liefde 
voor de naaste zijn en hun vergeestelijking. 
40 De ware predikers van het spiritualisme 
zullen niet worden opgemerkt door hun 
welsprekendheid, maar door de wijsheid en 
de eenvoud van hun woord, en vooral door de 
waarheidsgetrouwheid van hun werken en de 
goedheid van hun leven. (194, 24 - 25) 
41 Spiritualisatie is helderheid, is eenvoud, is 
toewijding aan de liefde en is strijd om de 
volmaaktheid van de geest te bereiken. (159, 
64) 
 
De gunstige effecten van spiritualiteit  
42 Door vergeestelijking bereikt men een 
mate van verheffing die de mens in staat stelt 
om ideeën te ontvangen die verder gaan dan 
wat zijn verstand kan vermoeden, en om 
macht te hebben over de materie. 
43 Overweeg dit: Als de geestelijke verheffing 
van de geest wordt gerealiseerd in de studie 
van de materiële schepping die de natuur u 
voorstelt, of in enig ander menselijk doel, dan 
kunt u zich de vruchten voorstellen die u zou 
kunnen oogsten als uw ontdekkingen niet 
alleen te danken zouden zijn aan onderzoek 
met het verstand, maar als de geestelijke 
openbaring ook zou deelnemen, wat u hem 
zou geven die alles heeft geschapen. (126,26 - 
27) 
44 Als de mensen geestengeestelijk zijn, zullen 
ze wezens zijn die superieur zijn aan alles wat 
hen omringt. Want tot nu toe waren het 
slechts zwakke wezens die werden 
blootgesteld aan natuurkrachten, krachten en 

invloeden die niet superieur zijn aan de mens 
omdat ze niet boven hem staan. (280, 29) 
45 voorwaar, zeg ik u, ook de vergeestelijking 
zal worden geërfd, en daarom moet u zich 
inspannen om uw kinderen de zuiverheid van 
het hart en de ontvankelijkheid voor het 
spirituele bij te brengen. Ze zullen je bedanken 
dat je barmhartigheid hebt getoond door hen 
een lichaam te geven dat vrij is van passies, 
met een heldere geest, een gevoelig hart en 
een geest die alert is op de roep van zijn 
geweten. (289, 65) 
46 Het enige doel van mijn werk is de 
vergeestelijking van alle mensen, want in de 
vergeestelijking zullen zij één worden en 
elkaar begrijpen. In de vergeestelijking zullen 
zij de namen, de uiterlijke vormen van hun 
religies zien verdwijnen, die de oorzaak zijn 
geweest van hun geestelijke scheiding, omdat 
ieder zijn God op een andere manier heeft 
geïnterpreteerd. 
47 Zodra ze allemaal de spiritualiteit op hun 
eigen manier benaderen, zullen ze begrijpen 
dat het hen alleen maar ontbrak aan een 
bevrijding van hun materialisme om datgene 
wat ze altijd al in materiële zin hadden 
begrepen, spiritueel te kunnen interpreteren. 
48 Spiritualisatie is alles wat ik in deze tijd van 
de mensen vraag, dan zullen zij hun hoogste 
idealen in vervulling zien gaan en hun 
zwaarste conflicten opgelost zien in het kader 
van wat toegestaan is. (321, 22-23, 29) 
 

XI Menselijkheid  
 

Hoofdstuk 49 - Religie en jurisdictie  
 
Geen enkele religie of kerkgenootschap is de 
enige ware  
1 Ik kom niet om religieus fanatisme onder de 
mensen op te wekken; mijn leer is ver 
verwijderd van het onderwijzen van valse 
dingen; ik wil verbetering, geloof, 
liefdadigheid, vergeestelijking. Fanatisme is 
een donker verband voor de ogen, is 
ongezonde passie, is duisternis. Kijk, opdat dit 
slechte zaad niet in je hart zou doordringen. 
Vergeet niet dat fanatisme soms de schijn van 
liefde heeft. 
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2 Begrijp dat deze duisternis de mensheid in 
deze tijd heeft getroffen. Besef dat, hoewel de 
heidense volkeren van de aarde zijn 
verdwenen en de meerderheid van de 
mensheid belijdt de ware God te aanbidden, 
de mensen Mij niet kennen en Mij niet 
liefhebben; want hun oorlogen, hun haat en 
hun gebrek aan harmonie zijn het bewijs dat 
zij Mij nog niet in hun harten laten leven. 
3 Boven de duisternis van dit 'religieus 
fanatisme' en afgoderij komen er grote 
orkanen aan die de geestelijke cultus van deze 
mensheid zullen zuiveren. Wanneer dit werk 
voltooid zal zijn, zal de regenboog van de 
vrede in het oneindige schijnen. (83, 60 – 62) 
4 Ik heb toegestaan dat er godsdiensten op 
aarde zijn die manieren zijn voor de geest om 
naar God toe te gaan. Elke religie die goed en 
liefde leert en barmhartigheid prijst, is goed 
omdat ze licht en waarheid bevat. Wanneer 
mensen in hen verdorren en wat 
oorspronkelijk goed was, verandert in slecht, 
gaat de weg verloren onder materialisme en 
zonde. 
5 dit is waarom ik u in deze tijd opnieuw mijn 
waarheid laat zien, die weg, essentie van het 
leven en de wet is, zodat u deze wet, die 
vuurtoren en leidende ster is, voorbij vormen 
en riten, voorbij alle menselijke dingen kunt 
zoeken Wie mij op deze manier zoekt, zal een 
spiritualist zijn. (197, 10 – 11) 
6 niemand zal verloren gaan; sommigen zullen 
eerder aankomen op de manier die ik je heb 
laten zien, en anderen later op de manier die 
ze volgen. 
7 In alle godsdiensten kan de mens de leer die 
hij nodig heeft om goed te worden, 
aanvaarden. Maar als hij dat niet doet, geeft 
hij de schuld aan de religie die hij belijdt en 
blijft hij de persoon die hij altijd is geweest. 
8 Alle godsdiensten zijn wegen; sommige zijn 
volmaakter dan andere, maar ze zijn allemaal 
gericht op het goede en doen moeite om tot 
de Vader te komen. als er iets is over de 
religies die je kent dat je niet tevreden stelt, 
verlies dan niet het geloof in Mij; Ik ben 
degene die volmaakt is... Ga op de weg van de 
naastenliefde en je zult verlossing vinden, 
want mijn weg wordt verlicht door de kracht 
van de liefde. (114, 43) 
9 religies zijn kleine doorgangen die de 
geesteswezens naar de ware weg leiden, 

waarop ze stap voor stap kunnen opstijgen tot 
ze bij Mij komen. Zolang de mensen op aarde 
verschillende religies belijden, zijn ze 
verdeeld. Maar als ze eenmaal op de weg van 
de liefde en de waarheid zijn, zullen ze één 
worden met dat ene licht; want er is maar één 
waarheid. (243, 5) 
10 De vereniging van religies zal komen als de 
geest van het volk boven het materialisme, de 
tradities, de vooroordelen en het fanatisme 
uitstijgt. Dan worden de mensen geestelijk 
verenigd in een enkele aanbiddingsdienst: die 
van het goede uit liefde voor God en de 
naaste. Wanneer dit gebeurt, zal de mensheid 
een periode van perfectie ingaan. (187, 43) 
11 De geestelijke verdeeldheid van de mensen 
is te wijten aan het feit dat sommigen gebruik 
maakten van de ene tak (de boom van de 
goddelijke openbaringen) en anderen van een 
andere tak. Er is maar één boom, maar het zijn 
er veel. Maar de mensen wilden mijn leer niet 
op deze manier begrijpen, en de geschillen 
scheiden hen en verdiepen hun 
meningsverschillen. Iedereen gelooft de 
waarheid te hebben, iedereen voelt zich goed. 
Maar ik zeg u: zolang u slechts de vruchten 
van één tak proeft en die van de andere 
afwijst, zult u niet tot het besef komen dat alle 
vruchten van de goddelijke boom komen, 
waarvan de totaliteit alleen de volledige 
waarheid vertegenwoordigt. 
12 Als ik tot u spreek over deze waarheden, 
denk dan niet dat de Meester de uiterlijke 
cultvormen van de verschillende religies 
bedoelt, maar het fundamentele principe 
waarop elk van hen is gebaseerd. 
13 Een sterke stormwind laat zich nu voelen. 
De windstoten, wanneer de boom wordt 
geschud, zullen de verschillende vruchten 
ervan doen vallen en ze zullen worden 
geproefd door degenen die ze nog niet eerder 
hadden gekend. 
14 Dan zullen ze zeggen: "Wat waren we toch 
misleid en blind toen we, gedreven door ons 
fanatisme, alle vruchten verwierpen die onze 
broeders ons aanboden, alleen maar omdat ze 
ons onbekend waren! 
15 Een deel van mijn licht zit in elke groep 
mensen, in elke gemeenschap. Niemand gaat 
er prat op de hele waarheid te bezitten. 
Begrijp dan: als je verder wilt doordringen tot 
de kern van de Eeuwigheid, als je verder wilt 
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gaan dan waar je tot nu toe bent gegaan, dan 
moet je eerst de kennis van de een verenigen 
met die van de anderen en op deze manier 
met alle anderen. Dan zal er een helder en 
zeer helder licht schijnen uit deze harmonie, 
die je tot nu toe hebt gezocht in de wereld 
zonder het te vinden. 
16 "Heb elkaar lief", dit is mijn stelregel, mijn 
hoogste gebod voor mensen, ongeacht 
geloofsovertuiging of religie. 
17 benaderen elkaar door de vervulling van dit 
hoogste gebod, en jullie zullen Mij in ieder van 
jullie aanwezig vinden (129, 36 - 41) 
 
De vijandigheid van religies ten opzichte van 
ontwikkeling  
18 Voor de mens was zijn menselijk leven 
belangrijker dan zijn geestelijk leven, ook al 
was hij zich er vaak van bewust dat het 
menselijk leven van voorbijgaande aard is en 
het geestelijk leven eeuwig. Dit is de reden 
waarom hij, hoewel hij vooruitgang heeft 
geboekt in zijn beschaving en wetenschap, 
geestelijk stil is gebleven en in zijn religies in 
slaap is gevallen. 
19 Kijk naar de ene godsdienst na de andere 
en je zult zien dat geen van hen bewijs van 
ontwikkeling, ontvouwing of volmaaktheid 
toont. Elk van hen wordt verkondigd als de 
opperste waarheid; maar omdat degenen die 
het belijden denken dat ze alles erin vinden en 
herkennen, doen ze geen moeite om één stap 
vooruit te komen. 
20 De goddelijke openbaringen, de wet van 
God, mijn leer en mijn aankondigingen 
hebben u vanaf het begin doen inzien dat de 
mens een wezen is dat aan ontwikkeling 
onderhevig is. Waarom bevestigen en testen 
jullie geen van jullie denominaties dan deze 
waarheid? 
21 Ik zeg het je: Alleen die leer die de geest 
ontwaakt, die het licht in hem laat schijnen, 
die hem bevordert en openbaart wat hij in 
zich heeft, die hem elke keer als hij struikelt 
optilt en hem zonder ophouden vooruit laat 
gaan - alleen deze leer is geïnspireerd door de 
waarheid. Maar is dit niet alleen wat mijn leer 
je altijd heeft geopenbaard? 
22 Toch ben je al heel lang geestelijk 
gestagneerd, omdat je je meer zorgen maakte 
over datgene wat je leven op aarde betreft 
dan over datgene wat je geest betreft. Maar 

om het spirituele niet volledig op te geven, 
hebt u uw religies zo geregeld dat ze u niet in 
het minst storen in de uitvoering van uw werk 
en taken op aarde. 
23 Als je dan die religieuze traditie volgt, denk 
je dat je God recht doet, je probeert je 
geweten te sussen en gelooft om je toegang 
tot het koninkrijk van de hemel veilig te 
stellen. 
24 Wat een onwetendheid, de mensheid! 
Wanneer word je eindelijk wakker in de 
realiteit? Besef je niet dat als je je religieuze 
gewoontes volgt, je me niets geeft en dat je 
geest ook leegloopt? 
25 Wanneer jullie je kerken verlaten en 
zeggen: "Nu heb Ik mijn plicht aan God 
vervuld", dan zijn jullie in een grote dwaling 
terechtgekomen omdat jullie denken dat jullie 
Mij iets gegeven hebben, hoewel jullie 
moeten weten dat jullie niets anders kunnen 
geven dan veel van Mij te ontvangen en veel 
aan jullie zelf te geven. 
26 Jullie denken dat de vervulling van de wet 
zich beperkt tot het gaan naar die plaatsen, en 
dat is weer een grote fout. Voor deze plaatsen 
moet de school zijn waar de student moet 
leren voor later. Als hij terug is in het dagelijks 
leven, moet hij de geleerde les in de praktijk 
toepassen, wat de ware vervulling van de Wet 
is. (265, 22 - 27) 
 
De relatie tussen religie en wetenschap  
27 Vanaf het begin der tijden hebben de 
boodschappers van de wet en de leer van de 
Geest de wetenschapper als hun tegenstander 
gehad. Er zijn grote gevechten uitgebroken 
tussen beide, en de tijd is gekomen dat ik je 
iets vertel over deze geschillen. 
28 Ik heb deze wereld geschapen om te 
dienen als een tijdelijk thuis voor 
geïncarneerde geestwezens. Maar voordat ze 
het zouden bevolken, heb ik het voorzien van 
de mogelijkheden van geest, geest en wil. 
29 Ik kende het lot en de ontwikkeling van 
mijn schepselen op voorhand. Ik stop in de 
aarde, haar binnenste, haar oppervlak en haar 
atmosfeer alle noodzakelijke elementen voor 
het behoud, het onderhoud, de ontwikkeling 
en ook de verfrissing van de mens. Maar 
opdat de mens de geheimen van de natuur als 
bron van het leven zou ontdekken, liet ik zijn 
intelligentie ontwaken. 
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30 Aldus werden aan de mens het begin van 
de wetenschap geopenbaard, waartoe jullie 
allemaal in staat zijn, hoewel er altijd al 
mannen met een groter vermogen zijn 
geweest, die de opdracht hadden om het 
geheim van de krachten en de elementen van 
de natuur voor het welzijn en de vreugde van 
de mensheid uit de weg te ruimen. 
31 Ik heb ook grote geesten naar de aarde 
gestuurd, opdat zij u het bovennatuurlijke 
leven zouden openbaren - datgene wat boven 
deze natuur, boven de wetenschap uitstijgt. 
Door deze openbaringen werd het bestaan 
van een universeel, sterk, creatief, almachtig 
en alomtegenwoordig wezen voorspeld, dat 
voor de mens een leven na zijn dood, het 
eeuwige leven van de geest, klaar houdt. 
32 Maar sinds sommigen geestelijke missies 
en anderen wetenschappelijke missies 
brachten, zijn sommigen en anderen, 
godsdiensten en wetenschap, altijd vijanden 
geweest in de strijd tegen elkaar. 
33 Vandaag vertel ik u dat materie en geest 
geen tegengestelde krachten zijn; er zou 
harmonie tussen de twee moeten zijn. licht 
zijn Mijn spirituele openbaringen en licht zijn 
ook de openbaringen en ontdekkingen van de 
wetenschap Maar als je van Mij hebt gehoord 
dat Ik vaak bezwaar heb tegen het werk van 
wetenschappers, dan komt dat omdat velen 
van hen de energie, de voorheen onbekende 
elementen en krachten van de natuur hebben 
misbruikt voor de vergankelijke doeleinden 
van vernietiging, vijandigheden, haat en 
wraak, aardse overheersing en buitensporig 
streven naar macht. 
34 Ik kan u zeggen dat ik met hen die hun 
missie met liefde en goede bedoelingen 
hebben uitgevoerd - met hen die respectvol 
en nederig mijn geheime schatkisten hebben 
binnengedrongen, ik heb er plezier in gehad 
hen grote geheimen te onthullen ten bate van 
mijn dochter, de mensheid. 
35 Sinds het begin van de wereld heeft de 
wetenschap de mensheid de weg van de 
materiële vooruitgang doen inslaan, waardoor 
de mens de vruchten van de wetenschap 
heeft gevonden - een beetje zoet en een 
beetje bitter. 
36 Nu is de tijd gekomen dat jullie begrijpen 
dat al het Licht van mijn Geest is, dat al het 
Leven uit mijn Goddelijkheid komt, want ik 

ben de Geheime Schatkist, de Oerbron en de 
Oorsprong van de hele schepping. 
37 Die strijd van het geestelijke tegen het 
wetenschappelijke zal uit het leven van de 
mensen verdwijnen in de mate dat het 
geestelijke verenigd zal zijn met de 
wetenschap in één enkel licht dat de weg van 
de mens naar het oneindige verlicht. (233, 25 -
34) 
 
De hardheid en onrechtvaardigheid van de 
aardse gerechtigheid  
38 Ik kom om uw valse wetten weg te leggen, 
zodat alleen zij die door mijn geboden zijn 
gevormd en in overeenstemming zijn met mijn 
wijsheid, over u heersen. Mijn wetten zijn 
gevormd door de liefde en omdat ze 
afkomstig zijn van Mijn Goddelijkheid, zijn ze 
onveranderlijk en eeuwig, terwijl de jouwe 
van voorbijgaande aard zijn en soms wreed en 
egoïstisch. 
39 De wet van de Vader bestaat uit liefde, uit 
goedheid; het is als een balsem die troost 
geeft en de zondaar rechtop maakt, zodat hij 
genoegdoening kan krijgen voor zijn 
wandaden. De wet van de liefde van de Vader 
biedt de overtreder altijd een genereuze 
gelegenheid tot morele vernieuwing, terwijl 
jullie wetten juist de overtreder en vaak de 
onschuldigen en zwakken vernederen en 
kastijden. 
40 In uw rechtsgebied is er hardheid, wraak en 
gebrek aan genade. De wet van Christus is van 
liefdevolle overtuiging, oneindige 
rechtschapenheid en opperste rechtlijnigheid. 
Jullie zijn zelf jullie rechters, ik daarentegen 
ben jullie onvermoeibare verdediger, maar 
jullie moeten weten dat er twee manieren zijn 
om voor jullie fouten te betalen: een met 
liefde en een met pijn. 
41 Stem voor jezelf, je geniet nog steeds van 
het geschenk van de vrijheid van de wil. (17, 
46 - 48) 
42 Ik ben de Goddelijke Rechter, die nooit een 
zwaarder oordeel geeft dan de overtreding is. 
hoeveel van degenen die zichzelf voor mij 
beschuldigen, vind ik puur... hoeveel aan de 
andere kant, trompetgeschal hun zuiverheid 
en ik vind ze corrupt en schuldig! 
43 Hoe onrechtvaardig is de menselijke 
gerechtigheid! Hoeveel slachtoffers van 
slechte rechters hebben zich voor 
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buitenlandse misdaden verzoend?! Hoeveel 
onschuldige mensen hebben de tralies van de 
gevangenis voor hun ogen zien sluiten, terwijl 
de schuldige man vrijuit loopt en onzichtbaar 
zijn last van diefstallen en misdaden draagt! 
(135, 2 - 3) 
44 Omdat de menselijke gerechtigheid 
onvolmaakt is, zitten uw gevangenissen vol 
met slachtoffers en zijn de plaatsen van 
executie bevlekt met het bloed van de 
onschuldigen. ah, hoeveel criminelen zie ik in 
de wereld genieten van vrijheid en respect, en 
hoeveel corrupte mensen hebben jullie 
monumenten laten oprichten om hun 
nagedachtenis te eren! 
45 Als je deze wezens zou kunnen zien, als ze 
in de geestelijke wereld leven en het licht in 
hun geest opkomt In plaats van een onzinnig 
en nutteloos eerbetoon zou je hen een gebed 
sturen om hen te troosten in hun zware 
berouw. (159, 44 - 45) 
 
De hardvochtige zelf-rechtvaardigheid van de 
mens  
46 Laat de liefde je gids zijn, zodat je ware 
ambassadeurs van de goddelijke Trooster 
wordt. Voor u, die in geen afgrond is gevallen, 
bent u altijd snel bij de hand om te 
beschuldigen, te oordelen. Je veroordeelt je 
naaste zonder het minste medeleven, en dit is 
niet mijn leer. 
47 Als u, voordat u oordeelt, uzelf en uw 
fouten zou onderzoeken - ik verzeker u, uw 
oordeel zou meer medelevend zijn. Je vindt 
die in gevangenissen slecht, en je vindt die in 
ziekenhuizen ellendig. Je blijft uit hun buurt 
zonder te beseffen dat ze waardig zijn om het 
koninkrijk van mijn liefde binnen te gaan. Je 
wilt niet denken dat ook zij het recht hebben 
om de zonnestralen te ontvangen, die 
gecreëerd zijn om leven en warmte te geven 
aan alle wezens zonder enige uitzondering. 
48 Degenen die opgesloten zitten in plaatsen 
van verzoening zijn vaak spiegels waarin 
mensen zichzelf niet willen zien, omdat ze 
weten dat het beeld dat die spiegel aan hen 
onthult in veel gevallen dat van een 
beschuldiging zal zijn. (149, 51 - 53) 
 
Aardse rechtvaardigheid als noodzakelijk 
kwaad  

49 Toch toont de rechtvaardigheid die op 
aarde bestaat geen rechtvaardige werken. Ik 
zie gebrek aan genade, gebrek aan begrip en 
hardheid van het hart. Maar iedereen zal nog 
steeds zijn perfecte oordeel krijgen. 
50 Ik heb deze beproevingen toegestaan, en 
zolang een man zich niet aan mijn wetten 
houdt, zolang hij zich afwendt van het 
onderhouden van hun geboden, zal er iemand 
op aarde zijn die zijn hart buigt, die het 
schendt. 
51 Als jullie je aan de wet zouden houden, 
zouden er geen rechters in de wereld nodig 
zijn; als er geen straf was, zouden jullie geen 
regeringen nodig hebben. iedereen zou zijn 
eigen acties bepalen en iedereen zou door mij 
worden geregeerd... Jullie zouden allemaal 
geïnspireerd worden door Mijn Wetten en 
jullie acties zouden altijd liefdadig zijn, gericht 
op vergeestelijking en liefde. 
52 maar de mensheid is in diepe afgronden 
gestort: onzedelijkheid, ondeugd, zonde heeft 
bezit genomen van het hart van de mensen, 
en dit zijn de gevolgen: je moet bittere 
bokalen drinken, je moet vernederd worden 
door die mensen die, hoewel ze je broeders 
zijn, macht uitoefenen op aarde. 
53 maar wees nederig, verdraag de oordelen 
met geduld, en denk eraan dat ik de 
volmaakte rechter ben. (341,53) 
 

Hoofdstuk 50 - Onderwijs en 
wetenschap  
 
ijdelheid en trots op kennis  
1 Ik vraag de mensen van deze tijd, die zichzelf 
beschouwen als de meest geavanceerde in de 
hele geschiedenis van deze wereld Heb je voor 
al je gaven een manier gevonden om vrede, 
macht en welvaart te creëren zonder je buren 
te doden, te vernietigen of tot slaaf te maken? 
Gelooft u dat uw vooruitgang waar en oprecht 
is als u moreel in de modder rolt en geestelijk 
in het duister dwaalt? Ik vecht niet tegen de 
wetenschap omdat ik het zelf aan de mens 
heb gegeven; waar ik bezwaar tegen heb is 
het doel waarvoor je het soms gebruikt. (37, 
56) 
2 De mensheid, dochter van het licht, open je 
ogen, zie dat je al in het tijdperk van de geest 
leeft. 
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3 Waarom zijn jullie Mij vergeten en hebben 
jullie geprobeerd jullie macht met de mijne te 
meten? Ik zeg u dat Ik Mijn Scepter in uw hand 
zal leggen op de dag dat een geleerde, met 
zijn wetenschap, een wezen schept dat op u 
lijkt, en het met geest begiftigt en het een 
geweten geeft; Ik ben degene die u een 
geweten zal geven; Ik ben degene die u een 
geweten zal geven; Ik ben degene die u een 
geweten zal geven; Ik ben degene die u een 
geweten geeft; Ik ben degene die u een 
geweten geeft Maar je oogst zal eerst een 
andere zijn. (125, 16 - 17) 
4 Waarom waren en zijn er mensen die, nadat 
ze de menselijke wetenschap hebben leren 
kennen door het gebruik van de vermogens 
die de Schepper hun heeft toegekend, deze 
gebruiken om de goddelijke wetenschap te 
bestrijden en te verwerpen? Omdat hun 
ijdelheid hen niet toestaat de schatkist van de 
Heer te betreden met nederigheid en respect, 
en ze zoeken hun doel en troon in deze 
wereld. (154, 27) 
5 Vandaag de dag voelt de mens zich 
geweldig, hij verheft zijn persoonlijkheid en 
schaamt zich om "God" te zeggen. Hij geeft 
hem andere namen om zijn verwaandheid niet 
in gevaar te brengen, om niet van het voetstuk 
van zijn maatschappelijke positie te vallen. 
Daarom noemen ze mij: Kosmische 
Intelligentie, Architect van het Universum. 
Maar Ik heb jullie geleerd om tegen Mij te 
zeggen "Onze Vader", "Mijn Vader", zoals Ik 
jullie in het tweede tijdperk heb geleerd. 
Waarom geloven mensen dat ze hun 
persoonlijkheid vernederen of verminderen 
als ze me "Vader" noemen? (147, 7) 
6 Hoe diep is de mens in zijn materialisme 
gezonken, zodat hij uiteindelijk degene heeft 
ontkend die alles heeft geschapen! Hoe kon 
de menselijke geest zo donker worden? hoe 
kon je wetenschap mij ontkennen en het leven 
en de natuur zo bevuilen? 
7 in elk werk dat uw wetenschap ontdekt dat 
ik aanwezig ben; in elk werk wordt mijn wet 
geopenbaard en mijn stem gehoord hoe komt 
het dat deze mensen niet voelen, zien of 
horen? is het een teken van vooruitgang en 
beschaving om mijn bestaan, mijn liefde en 
mijn gerechtigheid te ontkennen? Dan ben je 
niet verder dan primitieve mensen, die in elke 
kracht van de natuur en in elk wonder van de 

natuur het werk van een goddelijk, hoger, 
wijs, rechtvaardig en machtig wezen wisten te 
ontdekken, aan wie ze al het goede in alles 
wat er bestaat toeschreven en aanbaden. 
(175, 72 - 73) 
8 Ik geef mijn woord weer aan de mensen, 
opdat zij weten, dat zij niet in de steek gelaten 
worden, dat zij door de stem van hun geest 
wakker worden en weten, dat er na dit leven 
grote goddelijke wonderen op hun geest 
wachten. 
9 van hen heb ik tot de mensen gesproken, en 
hetzelfde zal ervaren worden door degene die 
weet hoe hij moet bidden om in contact te 
komen met het spirituele, zoals ook hij die 
zich door middel van de wetenschap verdiept 
in de mysteries van de natuur, getuigt Op deze 
twee paden zullen zowel de geest als het 
verstand meer en meer ontdekken naarmate 
ze meer zoeken. 
10 Maar wanneer zal de tijd komen dat de 
mens zich door de liefde voor zijn studie en 
onderzoek laat inspireren? Pas als dit gebeurt, 
zal zijn werk in de wereld blijvend zijn. Zolang 
het motief van de wetenschap het streven 
naar macht, arrogantie, materialisme of haat 
is, zullen de mensen onophoudelijk de 
berisping ervaren van de ontketende 
natuurkrachten die hun roekeloosheid 
bestraffen. 
11 Hoeveel hebben zich groot gemaakt in het 
kwaad, in de trots, in hun ijdele achtervolging? 
Hoeveel hebben er kronen op hun hoofd 
gezet, hoewel ze arm en geestelijk naakt zijn? 
Hoe groot is het contrast tussen wat jij als 
jouw waarheid beschouwt en mijn waarheid! 
(277, 31 - 32 , 36)  
 
De gevolgen van het materialistische denken 
van de geest  
12 Als de mensen de ware liefde voor hun 
medemensen zouden voelen, zouden ze niet 
hoeven te lijden onder de chaos waarin ze zich 
bevinden; alles in hen zou harmonie en vrede 
zijn. Maar ze begrijpen deze goddelijke liefde 
niet en ze willen alleen de wetenschappelijke 
waarheid, de afgeleide waarheid - datgene 
wat ze kunnen bewijzen met hun menselijke 
denkprocessen: Ze willen de waarheid die de 
hersenen aanspreekt, niet datgene wat het 
hart bereikt, en nu hebben ze het resultaat 
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van hun materialisme: een egoïstische, valse 
en lijdende mensheid. (14, 42) 
13 Wees niet verwaand over de vruchten van 
je wetenschap, want nu je er zo'n grote 
vooruitgang in hebt geboekt, lijdt de 
mensheid het meest, er is de meeste ellende, 
angst, ziekte en broederoorlogen. 
14 De mens heeft de ware wetenschap nog 
niet ontdekt - datgene wat door middel van de 
liefde wordt verkregen. 
15 Zie hoe ijdelheid je verblind heeft; elke 
natie wil de grootste geleerden op aarde 
hebben. Voorwaar, ik zeg je, wetenschappers 
zijn niet diep in de geheimen van de Heer 
doorgedrongen... Ik kan u zeggen dat de 
kennis die de mens van het leven heeft nog 
steeds oppervlakkig is. (22, 16 - 18) 
16 Wat verlangt u het meest in deze 
momenten op aarde? Vrede, gezondheid en 
waarheid. Ik zeg je, deze geschenken geven je 
niet je wetenschap zoals je die toepast... 
17 Geleerden stellen de natuur in vraag, en de 
natuur beantwoordt elke vraag; maar achter 
die vragen gaan niet altijd goede bedoelingen, 
goede houdingen of liefdadigheid schuil. 
Mannen zijn onvolwassen en onbegrijpelijk, 
die de geheimen van de natuur wegnemen en 
haar binnenste ontheiligen - die ze niet eren 
door uit haar bronnen de basismaterialen te 
halen om elkaar goed te doen, zoals echte 
broeders en zusters dat doen, maar omwille 
van egoïstische en soms corrupte doeleinden. 
18 De hele schepping spreekt tot hen over Mij 
en hun stem is die van de liefde; maar hoe 
weinig mensen hebben deze taal kunnen 
horen en begrijpen! 
19 Als je bedenkt dat de schepping een tempel 
is waar ik woon, ben je dan niet bang dat Jezus 
daar zal verschijnen en de gesel zal grijpen en 
de handelaars en allen die het ontheiligen zal 
verdrijven? (26, 34 - 37) 
20 Ik heb de mens de gave van de wetenschap 
geopenbaard, die licht is Maar de mens heeft 
er duisternis mee gecreëerd en heeft er pijn 
en vernieling mee veroorzaakt. 
21 Mensen denken dat ze op het hoogtepunt 
van de menselijke vooruitgang zijn. Ik vraag 
het hen: Heb je vrede op aarde? Regelt de 
broederschap onder de mensen, de moraal en 
de deugd in de huizen? Respecteert u het 
leven van uw medemensen? Heb je aandacht 
voor de zwakken? - Voorwaar, ik zeg u, als 

deze deugden in u aanwezig waren, zou u de 
hoogste waarden van het menselijk leven 
bezitten. 
22 Er is verwarring onder de mensen, omdat 
jullie de mensen die jullie tot vernietiging 
hebben gebracht op een voetstuk hebben 
gezet. Vraag daarom niet waarom ik naar de 
mensen ben gekomen en onthoud me van het 
oordelen dat ik mezelf bekend maak via de 
zondaars en de onwetende; want niet alles 
wat je als onvolmaakt beschouwt is dat. (59, 
52 - 54) 
23 De geleerde zoekt de reden voor alles wat 
is en gebeurt, en hoopt met zijn wetenschap 
te bewijzen dat er geen principe of waarheid 
buiten de natuur bestaat. Maar ik beschouw 
ze als onvolwassen, zwak en onwetend. (144, 
92) 
24 Wetenschappers beschouwen de 
goddelijke openbaringen vol ijdelheid als 
onwaardig. Ze willen niet geestelijk opstaan 
tot God en als ze iets van wat hen omringt niet 
begrijpen, ontkennen ze het om hun 
onbekwaamheid en onwetendheid niet te 
belijden. Velen van hen willen alleen maar 
geloven in wat ze kunnen bewijzen. 
25 Welke troost kunnen deze mensen in de 
harten van hun buren brengen als ze het 
oorspronkelijke principe van de liefde dat de 
schepping beheerst niet erkennen en ook de 
geestelijke betekenis van het leven niet 
begrijpen? (163, 17 - 18) 
26 Hoe ver is deze mensheid van mijn bevelen 
afgevallen! Alles wat erin zit is oppervlakkig, 
vals, naar buiten toe, pompeus. Daarom is 
haar spirituele kracht nietig, en om haar 
gebrek aan kracht en ontwikkeling in haar 
geest te compenseren, heeft ze zich in de 
armen van de wetenschap geworpen en heeft 
ze intelligentie ontwikkeld. 
27 Op deze manier is de mens, met behulp 
van de wetenschap, sterk, groot en krachtig 
geworden. maar ik zeg u dat die kracht en die 
grootheid onbeduidend zijn naast de kracht 
van de geest die u niet liet groeien en 
onthullen (275, 46 - 47) 
28 Vandaag eet je elke dag de bittere vruchten 
van de boom der wetenschap, die door de 
mensen zo onvolmaakt is verzorgd, omdat je 
geen moeite hebt gedaan om al je gaven 
harmonieus te ontwikkelen. Hoe kon je dan je 
ontdekkingen en je werken in goede banen 
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leiden als je alleen de intelligentie hebt 
getraind maar de geest en het hart hebt 
verwaarloosd? 
29 Er zijn mensen onder jullie die als wilde 
beesten zijn, die hun hartstochten volledig 
vrijgeven, die haat hebben voor hun naaste, 
die bloeddorstig zijn, en die zich inspannen om 
de broederschappen tot slaven te maken. 
30 als iemand zou geloven dat Mijn leer de 
morele ineenstorting van de mens zou kunnen 
veroorzaken - voorwaar, Ik zeg jullie, hij zit in 
een grote fout; en om dit te bewijzen aan de 
twijfelaars, materialisten en arroganten van 
deze tijd, zal Ik hen toestaan de vruchten van 
hun wetenschap te plukken en te eten tot ze 
er genoeg van hebben, totdat de biecht die 
Mij vertelt hun verstand ontsnapt is "Vader, 
vergeef ons, Uw kracht alleen zal in staat zijn 
om de krachten te stoppen die we hebben 
ontketend in onze dwaasheid" (282, 15 - 17) 
31 De menselijke wetenschap heeft de grens 
bereikt waartoe de mens in zijn materialisme 
kan komen. Want de wetenschap, 
geïnspireerd door het spirituele ideaal van 
liefde, goedheid en perfectie, kan veel verder 
gaan dan je hebt gebracht. 
32 Het bewijs dat uw wetenschappelijke 
vooruitgang niet door wederzijdse liefde is 
gemotiveerd, is het morele verval van de 
volkeren, is de broederoorlog, is de honger en 
ellende die overal heerst, is de onwetendheid 
van het geestelijke. (315,53 - 54) 
33 Wat moet ik jullie vertellen over jullie 
geleerden van vandaag, over hen die de 
natuur uitdagen en haar krachten en 
elementen trotseren, en het goede als iets 
kwaadaardigs laten overkomen? ze zullen 
groot lijden ervaren omdat ze een onrijpe 
vrucht van de boom der wetenschap hebben 
gebroken en gegeten - een vrucht die ze 
alleen maar met liefde hadden kunnen laten 
rijpen (263, 26) 
34 Omdat de mensheid niet in harmonie is 
met de universele wet die de hele schepping 
regeert, zal er een oncontroleerbare staat 
ontstaan, die zich zal uiten in de kracht van de 
natuurkrachten. 
35 De mens heeft de atomen gesplitst, zijn 
ontwikkelde hersenen gebruiken deze 
ontdekking om de grootste krachten te 
verkrijgen en de dood te brengen. 

36 Als de mens zich geestelijk in dezelfde 
mate had ontwikkeld als zijn wetenschap en 
intellect, zou hij de ontdekking van nieuwe 
natuurkrachten alleen maar gebruiken ten 
behoeve van de mensheid. Maar zijn 
geestelijke achterlijkheid is groot; daarom 
heeft zijn egoïstische geest zijn 
scheppingskracht ten nadele van de mensheid 
gebruikt en heeft hij krachten van vernietiging 
ingezet, waarbij hij zich heeft afgewend van 
de principes van de liefde en barmhartigheid 
van Jezus. Daarom, wanneer je de vloed van 
vuur uit de hemel ziet neerdalen, zal het niet 
zijn omdat de hemel zelf zich opent of omdat 
het vuur van de zon je martelt - nee, het is het 
werk van de mens die dood en verderf zal 
zaaien. (363,23 - 25) 
37 Volkeren gaan vooruit en hun 
wetenschappelijke kennis neemt toe. Maar ik 
vraag het je: Wat is deze "wijsheid" waarmee 
de mensen, hoe meer ze erin doordringen, 
hoe meer ze zich verwijderen van de spirituele 
waarheid waarin de bron en de oorsprong van 
het leven ligt? 
38 Het is de menselijke wetenschap, het is de 
wetenschap, zoals een mensheid die ziek is 
van egoïsme en materialisme, het begrijpt. 
39 Dan is die kennis vals en die wetenschap 
slecht, want daarmee heb je een wereld van 
pijn geschapen. In plaats van licht is er 
duisternis, want je drijft de naties steeds meer 
in de vernieling. 
40 Wetenschap is licht, het licht is leven, is 
kracht, gezondheid en vrede. Is dit de vrucht 
van je wetenschap? Nee, de mensheid! 
Daarom zeg ik u: zolang u het licht van de 
Geest niet laat doordringen in de duisternis 
van uw geest, zullen uw werken nooit een 
hoge en spirituele oorsprong kunnen hebben, 
ze zullen nooit meer zijn dan alleen maar 
menselijke werken. (358, 31 - 34) 
41 De artsen zullen ook worden opgeroepen. 
zij zullen Mij vragen wat zij hebben gedaan 
met het geheim van de gezondheid dat Ik hun 
heb geopenbaard en met de helende balsem 
die Ik hun heb toevertrouwd. Ik zal hen vragen 
of ze in waarheid de vreemde pijn hebben 
gevoeld, of ze zich hebben gebogen naar het 
armste kamp om met liefde te genezen van 
hem die lijdt; ik zal hen vragen of ze de pijn 
van de vreemdeling hebben gevoeld. Wat zal 
Mij die pracht, welzijn en luxe hebben bereikt 
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met de pijn van hun medemensen - een pijn 
die ze niet altijd wisten te verlichten? Allen 
zullen zich in hun hart vragen moeten stellen 
en Mij in het licht van hun geweten moeten 
beantwoorden. (63, 62) 
42 Hoeveel geestelijk doden moeten er in de 
wereld ronddwalen, wachtend op de fysieke 
dood om hen in mijn aanwezigheid te 
brengen, om de stem van de Heer te horen, 
die hen tot het ware leven geeft en hen 
streelt. Welk verlangen naar vernieuwing had 
hen op aarde kunnen voeden, omdat ze 
zichzelf onherroepelijk voor altijd verloren 
achten, ook al voelden ze zich in staat tot 
ware berouw en herstel voor hun 
overtredingen? 
43 Maar behalve degenen die het heil van hun 
geest ontzegd was, en die zonder hoop tot mij 
gekomen zijn, zijn ook degenen die door 
wetenschappers ter dood veroordeeld zijn 
met betrekking tot het lichaam, in mijn 
aanwezigheid gekomen. Ik, die het leven bezit, 
heb ze uit de klauwen van de fysieke dood 
gerukt. Maar wat doen degenen aan wie ik de 
gezondheid van de geest en het lichaam heb 
toevertrouwd in de wereld? Kennen zij niet de 
hoge bestemming die de Heer hun heeft 
toevertrouwd om te vervullen? Moet ik, aan 
wie ik ze heb gestuurd met een boodschap 
van gezondheid en leven, voortdurend hun 
offers ontvangen? (54, 13 - 14) 
 
De inspiratie van nieuwe wetenschappelijke 
kennis door God en de spirituele wereld  
44 als de wetenschappers die uw wereld 
besturen en veranderen, geïnspireerd waren 
door liefde en goedheid, zouden ze al ontdekt 
hebben hoeveel ik in petto heb voor de 
wetenschap van deze tijd in termen van 
kennis, en niet alleen dit zeer kleine deel dat 
ze zich zozeer inbeelden 
45 Salomo werd wijs genoemd omdat zijn 
oordelen, raadgevingen en uitspraken 
gekenmerkt werden door wijsheid; zijn roem 
ging verder dan de grenzen van zijn koninkrijk 
en bereikte andere landen. 
46 Maar deze man, hoewel hij een koning 
was, knielde nederig voor het aangezicht van 
zijn heer, en vroeg om wijsheid, kracht en 
bescherming, omdat hij wist, dat hij slechts 
mijn knecht was, en hij legde voor mij zijn 
scepter en zijn 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 
geopenbaard worden uit Mijn Boek van 
Goddelijke Wijsheid! (1,57 - 59) 
47 Vraag je geleerden, en als ze eerlijk zijn, 
zullen ze je vertellen dat ze God om inspiratie 
hebben gevraagd. maar ik zou hen meer 
inspiratie geven als ze Mij zouden vragen met 
meer liefde voor hun broers en met minder 
ijdelheid voor zichzelf... 
48 Voorwaar, ik zeg je: alles wat jullie in ware 
kennis hebben verzameld komt van Mij; alles 
wat zij hebben in de zuivere en hoge Ik zal in 
deze tijd gebruiken voor jullie voordeel, want 
dat is wat Ik jullie heb gegeven. (17, 59 - 60 o.) 
49 De geest van de mens heeft zich 
ontwikkeld, daarom heeft zijn wetenschap 
vooruitgang geboekt. Ik heb hem toegestaan 
om te weten en te ontdekken wat hij 
voorheen niet wist; maar hij moet zich niet 
alleen aan materiële werken wijden. Ik heb 
hem dat licht gegeven dat hij mag werken 
voor zijn vrede en geluk in het geestelijk leven 
dat hem te wachten staat. (15, 22) 
50 als je sommige van je wetenschappen hebt 
gebruikt om Mij te onderzoeken en te 
beoordelen - lijkt het je niet redelijker dat je 
ze zou gebruiken om jezelf te onderzoeken 
totdat je je aard herkent en je materialisme 
uitschakelt? Gelooft u misschien dat uw Vader 
u niet kan helpen in de weg van uw goede 
wetenschappen? Voorwaar, ik zeg je, als je in 
staat zou zijn om de essentie van de 
goddelijke liefde te voelen, zou kennis 
gemakkelijk je geest bereiken zonder je 
hersenen te vermoeien en zonder jezelf te 
spenderen aan de studie van die kennis die je 
als diepgaand beschouwt en die echt binnen 
je bereik ligt. (14,44) 
51 In grote menselijke werken is er de invloed 
en het werk van hoge geestelijke wezens, die 
voortdurend het verstand van de mensen 
beïnvloeden en het onbekende inspireren of 
openbaren aan hun geïncarneerde broeders. 
52. Daarom zeg ik te allen tijde tegen 
geleerden en wetenschappers Je kunt niet 
opscheppen over wat je begrijpt, noch over 
wat je doet, want niet alles is je werk. hoe 
vaak dient u alleen als werktuig voor die 
geesteswezens waarover ik met u spreek! Was 
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u niet vaak verrast door de omvang van uw 
ontdekkingen? Hebben jullie niet stiekem 
toegegeven dat jullie niet hebben kunnen 
proberen wat jullie al hebben bereikt? Daar 
heb je het antwoord. Waarom schep je er dan 
over op? Wees je ervan bewust dat je werk 
wordt geleid door hogere wezens. Probeer 
nooit hun inspiratie te veranderen, want ze 
zijn altijd gericht op het goede. (182, 21 - 22) 
53 Waarom is de mensheid, die de 
ontwikkeling van de wetenschap heeft gezien 
en ontdekkingen heeft gedaan die zij 
voorheen niet zou hebben geloofd, dan 
terughoudend om te geloven in de 
ontwikkeling van de geest? Waarom blijft het 
bij iets dat het langzaam en lethargisch 
maakt? 
54 Mijn onderwijs en openbaringen in deze 
tijd zijn in overeenstemming met uw 
ontwikkeling. De wetenschapper doet zijn 
materiële werk en wetenschap niet na, want 
daarin is mijn openbaring en de hulp van de 
spirituele wezens die u inspireren vanuit het 
hiernamaals altijd aanwezig geweest. 
55 De mens maakt deel uit van de schepping, 
hij heeft een taak te vervullen, zoals alle 
schepselen van de Schepper hebben; maar hij 
heeft een geestelijk karakter, een intelligentie 
en een eigen wil gekregen, zodat hij door zijn 
eigen inspanningen de ontwikkeling en de 
volmaaktheid van de geest kan bereiken, wat 
het hoogste is wat hij bezit. Door middel van 
de geest kan de mens zijn Schepper begrijpen, 
zijn voordelen begrijpen en zijn wijsheid 
bewonderen. 
56 als u, in plaats van ijdel te worden over uw 
aardse kennis, al mijn werk de uwe zou 
maken, zouden er geen geheimen voor u zijn, 
zou u zich herkennen als broeders en zusters 
en elkaar liefhebben zoals Ik u liefheb: 
goedheid, barmhartigheid en liefde zouden in 
u zijn en daarom eenheid met de Vader (23, 5 
- 7) 
 
De erkenning van wetenschappers die 
werken ten behoeve van de mensheid 
57 De menselijke wetenschap is de aardse 
uitdrukking van het geestelijk vermogen dat 
de mens in deze tijd heeft bereikt. Het werk 
van de mens in deze tijd is niet alleen een 
product van de geest, maar ook van zijn 
spirituele ontwikkeling. (106, 6) 

58 De materiële wetenschap heeft u vele 
geheimen onthuld. Maar verwacht nooit dat je 
wetenschap je alles onthult wat je moet 
weten. De wetenschap van het volk van die 
tijd had ook zijn profeten, die door de mensen 
werden bespot en die zij gek vonden. Maar 
achteraf, toen wat ze verkondigden gelijk 
bleek te hebben, was je verbaasd. (97,19) 
59 Ik ontken mijn erkenning niet aan de 
wetenschappers, omdat ik hen de taak heb 
toevertrouwd die zij uitvoeren. Maar het 
ontbrak velen van hen aan gebed, 
naastenliefde en verheffing van de geest om 
ware helpers van de mensen te zijn. (112, 25) 
60 De mensen van nu hebben hun rijk 
uitgebreid, ze regeren en doorkruisen de hele 
aarde. Er zijn geen onbekende continenten, 
landen of zeeën meer. Ze hebben wegen op 
het land, op de zee en in de lucht gecreëerd; 
maar zijn niet tevreden met wat ze op hun 
planeet hebben geërfd, ze verkennen en 
zoeken het firmament in hun verlangen naar 
nog grotere heerschappij. 
61 Ik zegen het verlangen naar kennis in mijn 
kinderen, en hun streven om wijs, groot en 
sterk te zijn, vindt mijn onvoorwaardelijk 
genoegen. Maar wat mijn gerechtigheid niet 
goedkeurt is de ijdelheid waarop hun 
ambitieuze doelen vaak gebaseerd zijn, of het 
egoïstische doel dat ze soms nastreven. (175, 
7 - 8) 
62 Ik heb de mens uitgerust met intelligentie 
die hem in staat stelt om de samenstelling van 
de natuur en haar verschijningsvormen te 
onderzoeken, en ik heb hem in staat gesteld 
om naar een deel van het universum te kijken 
en de verschijningsvormen van het Spirituele 
Leven te voelen. 
63 Want mijn leer houdt de geesten niet 
tegen, noch belemmert zij de ontwikkeling van 
de mens - integendeel, zij bevrijdt en verlicht 
hem, zodat hij kan onderzoeken, nadenken, 
onderzoeken en streven. Maar wat de mens 
als het hoogste van zijn intellectuele 
onderzoek beschouwt, is nauwelijks het begin! 
(304, 6) 
 

Hoofdstuk 51 - Heersersers, 
machtsmisbruik en oorlogen  
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De voorbijgaande waan van aardse kracht en 
grootsheid 
1 Ik ben het, die de beproevingen in uw weg 
legt, om uw geest te stoppen, wanneer hij van 
de weg van mijn wet afdwaalt en uit eigen wil 
wil wil leven. onderzoek de reden voor de 
proeven, ik laat u bevestigen dat elk van hen is 
als een beitel die je hart bewerkt... Dit is een 
van de redenen waarom pijn je dichter bij mij 
brengt. 
2 Maar de mens heeft altijd al genoegen 
gezocht, op zoek naar macht en pracht, om op 
aarde te worden opgewekt tot de Heer en 
heerser te zijn over zijn eigen broeders. 
3 sinds ik jullie allemaal met dezelfde liefde 
heb geschapen - waarom zijn er dan altijd 
mensen geweest die doen alsof ze iets hogers 
zijn? waarom zijn er mensen die met de 
zweep in vernedering regeren? Waarom is er 
iemand die de nederigen afwijst en wiens hart 
onbewogen blijft als hij zijn buurman pijn 
doet? Want dit zijn geesteswezens die mij nog 
niet hebben herkend als een Vader die al zijn 
schepselen liefheeft, noch als de enige Heer 
van alle levende wezens. 
4 Daarom zijn er mensen die de macht nemen 
en de heilige rechten van de mens 
veronachtzamen. Ze dienen Mij als werktuig 
voor Mijn gerechtigheid, en hoewel ze denken 
dat ze grote heren en "koningen" zijn, zijn ze 
slechts dienaren. Vergeef ze! (95, 7 - 8) 
5 Zie de mensen en de heersers van de aarde. 
Hoe kort is hun glorie en hun heerschappij. 
Vandaag worden ze door hun volk opgehesen, 
en morgen zullen ze hen van hun troon stoten. 
6 Niemand zoekt zijn troon in dit leven, want 
in het denken om vooruit te gaan, zal hij de 
koers ervan belemmeren, en jouw doel is om 
vooruit te gaan zonder te stoppen totdat je 
aan de poorten van mijn koninkrijk komt. 
(124, 31) 
7 Voorwaar, ik zeg u, met de machtigen van 
vandaag zal er een einde komen aan degenen 
die groot en sterk, machtig en wijs zullen zijn 
uit liefde en barmhartigheid voor hun buren. 
(128,50) 
8 De mensen die op dit moment alleen maar 
ambitieuze bezigheden van macht en aardse 
glorie koesteren, weten dat hun machtigste 
tegenstander de spiritualiteit is, dus ze 
vechten ertegen. En terwijl ze anticiperen op 
de strijd die al in aantocht is - de strijd van de 

geest tegen het kwaad - vrezen ze hun 
bezittingen te verliezen en verzetten ze zich 
daarom tegen het licht dat hen voortdurend 
verrast in de vorm van inspiratie. (321, 12) 
9 Hoe behoeftig zijn zij die op aarde groot en 
machtig waren toen ze aan mijn deur in de 
hemel kwamen en de geestelijke schatten en 
de weg naar het eeuwige leven vergaten! 
Terwijl de waarheid van mijn koninkrijk aan de 
nederigen wordt geopenbaard, is deze 
verborgen voor de geleerden en de 
geschoolden, omdat zij met geestelijke 
wijsheid zouden doen wat zij met de aardse 
wetenschap deden: zij zouden in dit licht 
troontjes zoeken voor hun ijdelheid en 
wapens voor hun ruzies. (238, 68) 
  
Het arrogante gebruik van geweld tegen 
mensen en volkeren  
10 Kijk naar de mannen die de naties leiden, 
doctrines maken en ze aan de mensen 
opdringen. iedereen verkondigt de 
superioriteit van zijn leer, maar ik vraag u... 
Wat is de vrucht van dit alles geweest? De 
oorlogen met hun entourage van verarming, 
lijden, vernietiging en dood. Dit is de oogst die 
de voorstanders van dergelijke theorieën hier 
op aarde hebben binnengehaald. 
11 Ik heb mij niet verzet tegen de wilsvrijheid 
van de mensheid, hoewel ik u moet zeggen 
dat, ondanks die vrijheid, het geweten 
voortdurend spreekt tot het hart van hem die 
ver verwijderd is van gerechtigheid, 
liefdadigheid en verstand. (106,11) 
12 Als Christus in deze tijd als mens op aarde 
zou terugkeren, zou Hij op Golgotha niet meer 
zeggen: "Vader vergeef hen, want zij weten 
niet wat zij doen", want nu ontvangt u het 
licht van de Geest in volheid en de 
geesteswezens hebben zich ver ontwikkeld. 
Wie weet niet dat ik de gever van het leven 
ben, dat daarom niemand dat van zijn 
medemens mag beroven? Als de mens het 
bestaan niet kan geven, heeft hij ook niet het 
recht om te nemen wat hij niet kan 
teruggeven. 
13 Mannen, denken jullie mijn wet te 
vervullen, alleen maar omdat jullie zeggen dat 
jullie religie hebben en de uiterlijke 
aanbidding houden? In de wet is je dat 
verteld? "U zult niet doden", maar u schendt 
dit gebod door het bloed van uw 
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medemensen te vergieten in torrends op het 
altaar van uw zonde. (119, 27 - 28) 
14 Ik bied de wereld vrede aan, maar de trots 
van de grote naties, met hun valse macht en 
hun valse pracht, verwerpt elke roep van het 
geweten en laat zich alleen maar meeslepen 
door zijn ambitieuze doelen en zijn haat. 
15 De mens neigt ook niet naar de kant van 
het goede, de gerechtigheid en de rede; de 
mensen staan niet op en veroordelen de zaak 
van hun naaste niet, noch denken ze dat ze 
gerechtigheid kunnen maken. Denkt u niet dat 
ze zich in plaats van rechters moordenaars en 
beulen moeten noemen? 
16 De mannen van de macht hebben 
vergeten, dat er één eigenaar is over heel het 
leven; maar zij nemen het leven van hun 
naaste alsof het hun eigen leven is. De 
menigte mensen schreeuwt om brood, 
gerechtigheid, thuis, kleding. Ik zal 
gerechtigheid creëren, niet de mensen of hun 
leer. (151, 70 - 72) 
17 Gezegend volk: De mensen die opstaan vol 
zelfbelang en aanspraak maken op macht in 
de volken, in de volkeren van de aarde, zijn 
grote geestelijke wezens, begiftigd met macht 
en dragers van grote missies. 
18 Maar zij zijn niet in dienst van mijn 
godheid. Ze hebben hun grote gaven en 
capaciteiten niet ten dienste gesteld van liefde 
en barmhartigheid. Ze hebben voor zichzelf 
hun wereld, hun wet, hun troon, hun vazallen, 
hun heerschappij en alles wat ze kunnen 
richten. 
19 Maar als zij hun troon voelen beven onder 
de ellende, als zij voelen dat de invasie van 
een machtige vijand op komst is, als zij hun 
schatten en hun naam in gevaar zien, gaan zij 
met al hun kracht op weg, vol van 
grootheidswaanzin, van aardse ijdelheid, van 
haat en kwade wil, en werpen zich op de 
vijand, ongeacht of hun werk, hun idee, hen 
slechts een spoor van pijn, verwoesting en 
kwaad achterlaat. Zij hebben alleen de 
vernietiging van de vijand voor ogen, de 
vestiging van een nog grotere troon, om een 
zo groot mogelijke heerschappij te hebben 
over de volkeren, over de rijkdommen, over 
het dagelijks brood en zelfs over het leven van 
de mensen. (219, 25) 
20 Het wordt tijd dat er geen koninkrijken of 
sterke volkeren meer op aarde zijn om de 

zwakken te onderdrukken, en toch bestaan ze 
als bewijs dat in de mens de primitieve 
neigingen nog steeds overheersen om de 
zwakken te beroven door machtsmisbruik en 
ze met geweld te veroveren. (271, 58) 
21 Hoe ver zijn de mensen nog van het 
begrijpen van de geestelijke vrede die in de 
wereld moet heersen? Ze proberen het af te 
dwingen door middel van geweld en 
bedreigingen, en met de vrucht van hun 
wetenschap waarmee ze opscheppen. 
22 Ik ben helemaal niet onwetend over de 
vooruitgang van de mensen of ertegen, want 
het is ook een bewijs van hun geestelijke 
ontwikkeling. Maar toch vertel ik u dat hun 
trots op het gebruik van geweld en aardse 
macht mij niet bevalt. Want in plaats van het 
kruis van de mensen gemakkelijker te maken, 
ontheiligen ze er de meest heilige principes 
mee, vallen ze de levens aan die hen niet 
toebehoren en zaaien ze pijn, tranen, verdriet 
en bloed in plaats van vrede, gezondheid en 
welzijn. Waarom onthullen hun werken juist 
het tegenovergestelde, hoewel de bron 
waaruit zij hun kennis putten mijn eigen 
creatie is, die onuitputtelijk is in liefde, 
wijsheid, gezondheid en leven? 
23 Ik wil gelijkheid onder mijn kinderen, zoals 
ik het al in de "tweede keer" heb gepredikt. 
Maar niet alleen materieel, zoals mensen het 
begrijpen. Ik inspireer u uit liefde tot gelijkheid 
waarmee ik u laat begrijpen dat u allen 
broeders en zusters bent, kinderen van God. 
(246, 61 - 63) 
 
Beschouwingen over de Tweede 
Wereldoorlog  
24 Dit zijn tijden van beproevingen, van pijn 
en lijden - tijden waarin de mensheid lijdt 
onder de gevolgen van zoveel wederzijdse 
haat en kwade wil. 
25 Kijk naar de slagvelden, waar alleen het 
gebrul van wapens en de kreten van angst 
voor de gewonden te horen zijn, de bergen 
verminkte lijken, die voorheen sterke 
lichamen van jonge mensen waren Kun je je 
voorstellen dat ze de moeder, de vrouw of de 
zoon voor de laatste keer omhelsden? Wie 
kan de pijn meten van deze afscheidsbrieven 
die deze beker niet zelf hebben gedronken? 
26 Duizenden en duizenden angstige ouders, 
vrouwen en kinderen hebben hun geliefden 
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zien gaan naar de velden van de oorlog, van 
de haat, van de wraak, gedwongen door de 
hebzucht en de arrogantie van sommige 
mensen zonder licht en zonder liefde voor hun 
naaste. 
27 Deze legioenen van jonge en sterke 
mannen zijn niet in staat geweest om terug te 
gaan naar hun huizen, omdat ze in de velden 
in stukken zijn achtergelaten; maar zie, de 
aarde, Moeder Aarde, is barmhartiger dan de 
mensen die de volken regeren en denken dat 
ze meesters zijn in het leven van hun 
medemensen, heeft haar schoot geopend om 
ze te ontvangen en ze liefdevol te bedekken. 
(9, 63 - 66) 
28 Mijn Geest waakt over elk wezen, en Ik 
waak over de laatste van uw gedachten. 
29 voorwaar, ik zeg u, ik heb daar ontdekt, 
temidden van legers die vechten voor aardse 
ideologieën en aanspraak maken op de macht, 
in momenten van rust, vredelievende en 
welwillende mensen die met geweld tot 
soldaat zijn gemaakt Zuchten ontsnappen aan 
hun hart als mijn naam over hun lippen komt 
en tranen over hun wangen lopen als ze zich 
hun familie, ouders, vrouwen, kinderen of 
broers en zussen herinneren. Dan zal hun 
geest tot Mij opstaan zonder enige andere 
tempel dan het heiligdom van zijn geloof, 
zonder enig ander altaar dan dat van zijn 
liefde, noch met enig ander licht dan dat van 
zijn hoop, verlangend naar vergeving voor de 
verwoestingen die hij met zijn wapens onwillig 
heeft aangericht. zij zoeken Mij om met alle 
kracht van hun wezen te vragen om hen naar 
hun huis terug te laten keren of, als zij onder 
de klap van de vijand moeten vallen, op zijn 
minst met mijn mantel van barmhartigheid 
degenen te bedekken die hen op aarde 
achterlaten. 
30 Ik zegen allen die op deze manier Mijn 
vergeving zoeken, want zij zijn niet schuldig 
aan het doden; anderen zijn de moordenaars 
die, wanneer het uur van hun oordeel is 
gekomen, zich aan Mij zullen moeten 
verantwoorden voor alles wat zij aan 
mensenlevens hebben gedaan. 
31 velen van hen die van de vrede houden, 
vragen zich af waarom ik hen zelfs naar de 
slagvelden en de plaatsen van de dood heb 
laten leiden. Ik zeg het je... Als hun menselijke 
geest de reden die in de diepte van dit alles 

aanwezig is niet kan begrijpen, weet hun geest 
dat het een boetedoening vervult. (22, 52 - 55) 
32 aan hen die Mij volgen, leg Ik de vrede van 
de wereld op hun hart, opdat zij er voor 
opstaan en er voor bidden. de naties zullen 
binnenkort hun gebeden opsturen om Mij te 
vragen om de vrede die Ik hen te allen tijde 
heb aangeboden... 
33 voordat ik de mensen heb laten proeven 
van de vrucht van hun werken, om rivieren 
van menselijk bloed te zien stromen en 
beelden van pijn, bergen van lijken en steden 
te zien veranderen in ruïnes Ik wilde dat 
mensen met een versteend hart de 
verlatenheid van hun huizen, de wanhoop van 
de onschuldigen, de moeders die de haveloze 
lichamen van hun kinderen kussen, naast 
zichzelf in pijn, van dichtbij alle wanhoop, 
angst en klaagzang van de mensen zouden 
ervaren, zodat ze in hun arrogantie 
vernedering voelen en hun geweten hen 
vertelt dat hun grootheid, hun kracht en hun 
wijsheid leugens zijn, dat het enige waarlijk 
grote ding van de Goddelijke Geest komt; ik 
heb hen toegestaan om de vrucht van hun 
werken te zien, om stromen van menselijk 
bloed te zien stromen en beelden van pijn, 
bergen van lijken en steden te zien 
veranderen in ruïnes; ik heb de mensen 
toegestaan om de vrucht van hun werken te 
proeven, om stromen van menselijk bloed te 
zien stromen en beelden van pijn te zien, 
bergen van lijken en steden te zien 
veranderen in ruïnes 
34 Als deze mensen hun ogen voor de 
waarheid openen, zullen ze ontzet zijn - niet 
voor de gruwelijke beelden die hun ogen zien, 
maar voor zichzelf, en omdat ze de blik en de 
stem van hun geweten niet kunnen ontlopen, 
zullen ze in zichzelf de duisternis en het vuur 
van wroeging voelen; want ze zullen 
rekenschap moeten afleggen voor elk leven, 
voor elke pijn en zelfs voor de laatste druppel 
bloed die door hen vergoten is. (52, 40) 
35 Stap voor stap gaan de naties naar het dal 
(van de dood) waar ze zich verzamelen om 
beoordeeld te worden. 
36 Maar toch durven die mannen, die oorlog 
voeren en wier handen bevlekt zijn met het 
bloed van hun medemensen, mijn naam te 
spreken. zijn dit de bloemen of de vruchten 
van de leer die ik je heb geleerd? Heb je niet 
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van Jezus geleerd hoe Hij heeft vergeven, hoe 
Hij degene die hem pijn heeft gedaan heeft 
gezegend en hoe Hij zijn beulen het leven 
heeft gegeven toen ze nog stierven? 
37 De mensen hebben aan mijn woorden 
getwijfeld en het geloof verwaarloosd; 
daarom hebben zij al hun vertrouwen in het 
geweld gesteld. dan heb ik hen toegestaan 
hun eigen fout te zien door de vruchten van 
hun werken te plukken, want alleen op deze 
manier zullen ze hun ogen openen om de 
Waarheid te begrijpen (119, 31 - 33) 
 
De verwerpelijkheid en zinloosheid van de 
oorlog  
38 Het is tijd voor liefde, vergeving en 
nederigheid om uit de harten van de mensen 
te ontspringen, als ware wapens om haat en 
trots tegen te gaan. Zolang haat en arrogantie 
en arrogantie elkaar ontmoeten, zullen de 
naties elkaar vernietigen en zal er geen vrede 
in het hart zijn. 
39 Omdat ze niet willen begrijpen dat ze hun 
geluk en vooruitgang alleen in vrede kunnen 
vinden, rennen de mensen achter hun idealen 
van macht en valse grootsheid aan, waarbij ze 
het bloed van hun medemensen vergieten, 
het leven vernietigen en het geloof van de 
mensen vernietigen. (39, 29 - 30) 
40 Het jaar 1945 nam de laatste schaduwen 
van de oorlog met zich mee. De sikkel maaide 
duizenden existences neer en duizenden 
geesteswezens keerden terug naar hun 
geestelijk thuis. De wetenschap verbaasde de 
wereld en liet de aarde beven met haar 
vernietigingswapens. De overwinnaars 
maakten zichzelf tot rechter en beul van de 
verslagenen. Pijn, ellende en honger 
verspreiden zich en laten weduwen, wezen en 
kou in hun kielzog achter. Ziekten verspreiden 
zich van natie tot natie, en zelfs de 
natuurkrachten hebben hun stem van 
rechtvaardigheid en verontwaardiging over 
zoveel kwaden laten horen. Een wrak van 
vernietiging, dood en verwoesting is het 
merkteken dat de mens, die zichzelf beschaafd 
noemt, heeft achtergelaten op het gezicht van 
de planeet. Dit is de oogst die deze mensheid 
mij biedt. Maar ik vraag het je: Is dit gewas 
waardig om in mijn graanschuren te worden 
gelegd? Verdient de vrucht van uw 
goddeloosheid het om door uw Vader te 

worden aanvaard? Voorwaar, ik zeg je, deze 
boom is verre van degene die je had kunnen 
planten als je dat goddelijke bevel had 
gehoorzaamd dat je roept om van elkaar te 
houden. (145, 29) 
41 Wanneer zul je gemoedsrust hebben als je 
niet eens gemoedsrust hebt? - Ik zeg je, tot 
het laatste broederwapen is vernietigd, zal er 
geen vrede zijn onder de mensen. 
Broedwillige wapens zijn allemaal wapens 
waarmee mensen elkaar het leven nemen, de 
moraal vernietigen, elkaar de vrijheid, 
gezondheid en gemoedsrust ontnemen of het 
geloof vernietigen. (119, 53) 
42 Ik zal de mensheid bewijzen dat hun 
problemen niet met geweld zullen worden 
opgelost en dat zij, zolang zij gebruik maken 
van destructieve en moorddadige wapens, 
niet in staat zullen zijn om vrede te sluiten 
onder de mensen, hoe vreselijk en krachtig 
deze wapens ook mogen lijken. Integendeel, 
als gevolg daarvan zullen ze alleen maar meer 
haat en meer verlangen naar wraak 
opwekken. Alleen het geweten, de rede en de 
gevoelens van liefde voor de naaste zullen de 
fundamenten zijn waarop het tijdperk van de 
vrede rust. Maar om dit licht in het binnenste 
van de mensen te laten schijnen, moeten ze 
eerst de beker van het lijden tot de laatste 
druppel leegmaken. (160, 65) 
43 Als het hart van de mensen niet zo gehard 
was geweest, zou de pijn van de oorlog 
genoeg zijn geweest om hem te doen 
nadenken over zijn fouten, en hij zou zijn 
teruggekeerd naar de weg van het licht. Maar 
hoewel hij nog steeds de bittere herinnering 
aan die menselijke slachtingen heeft, bereidt 
hij zich voor op een nieuwe oorlog. 
44 hoe kun je veronderstellen dat ik, de Vader, 
de goddelijke Liefde, in staat zou zijn je te 
straffen door middel van oorlogen? Geloof je 
echt dat iemand die van je houdt met 
volmaakte liefde en die verlangt dat je van 
elkaar houdt, misdaad, broedermoord, moord, 
wraak en vernietiging kan plegen? Begrijpt u 
niet dat dit alles te wijten is aan het 
materialisme dat de mensen in hun hart 
hebben opgebouwd? (174, 50 - 51) 
45 Ik heb de mens vanaf het begin vrij 
gemaakt, maar zijn vrijheid ging altijd gepaard 
met het licht van het geweten. Toch luisterde 
hij niet naar de stem van zijn innerlijke rechter 
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en dwaalde hij af van het pad van de wet 
totdat hij die moorddadige, bloedige en 
monsterlijke oorlogen creëerde waarin het 
kind tegen de vader opstond omdat hij zich 
afkeerde van elk gevoel van menselijkheid, 
barmhartigheid, respect en spiritualiteit. 
46 Mensen hadden al lang geleden 
vernietiging en oorlogen moeten vermijden 
om zichzelf een pijnlijke boetedoening te 
besparen. weet dat als ze er niet in slagen zich 
in goedheid te zuiveren voordat ze bij Mij 
aankomen, Ik ze weer naar deze vallei van 
tranen en bloed moet sturen. Want wie leeft 
in een zin die tegen de perfectie is gericht, zal 
niet naar mij toe kunnen komen. (188, 6 - 7) 
47 Niet alle mensen zijn op hetzelfde niveau 
van begrip. Terwijl sommigen wonderen 
ontdekken bij elke draai, zien anderen alles als 
onvolmaakt. Terwijl sommigen dromen van 
vrede als de top van de vergeestelijking en de 
moraal van de wereld, verkondigen anderen 
dat het oorlogen zijn die de ontwikkeling van 
de mensheid stimuleren. 
48 Hierop zeg ik je: De oorlogen zijn niet nodig 
voor de ontwikkeling van de wereld. Als 
mannen ze gebruiken voor hun ambitieuze en 
egoïstische doelen, dan komt dat door de 
materialisatie waarin degenen die hen 
begunstigen zich bevinden. Sommigen geloven 
alleen in het bestaan van deze wereld omdat 
ze het spirituele leven niet kennen of 
ontkennen, maar onder de mensen worden ze 
beschouwd als geleerden. Het is daarom 
noodzakelijk dat iedereen deze openbaring 
kent. (227, 69-70) 

Hoofdstuk 52 - Onrechtvaardigheid en 
verval van de mensheid  
 
De onderwerping en uitbuiting van de 
zwakken door de sterken  
1 Als de mens zich zou realiseren dat de aarde 
voor iedereen geschapen is, en als hij zou 
begrijpen dat hij de materiële en geestelijke 
schatten waarmee zijn bestaan bezaaid is, op 
een rechtvaardige manier met zijn 
medemensen zou delen - ik zeg je, al hier op 
deze aarde zou je de vrede van het geestelijk 
koninkrijk beginnen te voelen. (12, 71) 
2 Denkt u niet dat de verdeling van de 
mensheid in volkeren en rassen iets primitiefs 
is? Denkt u niet dat als de vooruitgang van uw 

beschaving, waar u zo trots op bent, waar zou 
zijn, de wet van geweld en verdorvenheid niet 
meer zou gelden, maar dat alle daden van uw 
leven zouden worden beheerst door de wet 
van het geweten? - En jullie, mensen, sluiten 
jezelf niet uit van dit oordeel, want ook onder 
jullie ontdek ik strijd en verdeeldheid. (24, 73) 
- het Mexicaanse publiek 
3 Denk aan het voorbeeld van Israël, waarvan 
de geschiedenisboeken ons vertellen, toen het 
gedwongen werd om lange tijd door de 
woestijn te dwalen. Het vocht om te 
ontsnappen aan de gevangenschap en de 
afgodendienst van Egypte, maar ook om een 
land van vrede en vrijheid te bereiken. 
4 Vandaag de dag is deze hele mensheid als 
dat volk in de gevangenschap van de Farao. 
Geloofsovertuigingen, doctrines en wetten 
worden aan het volk opgedrongen. De meeste 
naties zijn slaven van anderen die sterker zijn. 
Een harde overlevingsstrijd en dwangarbeid 
onder de wimpers van honger en vernedering 
zijn het bittere brood dat een groot deel van 
de mensheid vandaag de dag eet. 
5 Dit alles veroorzaakt in toenemende mate 
een verlangen naar bevrijding, naar vrede, 
naar een beter leven in de harten van de 
mensen. (115, 41 - 43) 
6 Deze wereld, die het huis van één familie 
zou moeten zijn, die de hele mensheid omvat, 
is een twistappel en een oorzaak van zinloos 
streven naar macht, naar verraad en oorlog. 
Dit leven, dat gebruikt zou moeten worden 
voor studie, spirituele contemplatie en de 
inspanning om het eeuwige leven te bereiken 
door de beproevingen en lessen ten bate van 
de geest te gebruiken, wordt door de mens 
verkeerd begrepen, zodat hij zijn hart laat 
vergiftigen door wrok, bitterheid, 
materialisme en ontevredenheid. (116, 53) 
7 Jullie arme volken van de aarde - sommigen 
tot slaaf gemaakt, sommigen onderdrukt en 
de rest uitgebuit door hun eigen leiders en 
vertegenwoordigers. 
8 Je hart houdt niet meer van degenen die op 
aarde over je heersen, want je vertrouwen is 
gebroken. U vertrouwt niet langer op de 
rechtvaardigheid of grootmoedigheid van uw 
rechters, u gelooft niet langer in beloften, 
woorden of lachende gezichten. U hebt gezien 
dat de hypocrisie de harten heeft 
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overgenomen en op aarde zijn koninkrijk van 
leugens, leugens en bedrog heeft gevestigd. 
9 Arme naties, jullie die het werk op jullie 
schouders dragen als een ondraaglijke last - 
dat werk dat niet langer die gezegende wet is 
waardoor de mens alles heeft ontvangen wat 
nodig is voor zijn levensonderhoud, maar dat 
is veranderd in een wanhopige en angstige 
strijd om te overleven. En wat krijgen mensen 
terug voor het opofferen van hun kracht en 
hun leven? een saai stuk brood, een kopje vol 
bitterheid. 
10 Voorwaar, ik zeg u, dit is niet het 
levensonderhoud dat ik in de aarde stop voor 
uw plezier en behoud, dit is het brood van 
onenigheid, ijdelheid, onmenselijke emoties - 
kortom, het bewijs van het gebrek of de 
afwezigheid van spirituele volwassenheid van 
degenen die uw menselijk leven regeren. 
11 Ik zie dat jullie brood van elkaar nemen, dat 
degenen die macht nodig hebben niets 
kunnen nemen, dat de anderen iets hebben 
omdat ze het allemaal voor zichzelf willen; dat 
de sterken het brood van de zwakken nemen, 
en ze zijn tevreden om de sterken te zien eten 
en ervan te genieten. 
12 Nu vraag ik je: Wat is de morele 
vooruitgang van deze mensheid? Waar is de 
ontwikkeling van haar nobele gevoelens? 
13 voorwaar, zeg ik u, in de tijd dat de mens in 
grotten leefde en zich met huiden bedekte, 
rukte hij eveneens voedsel uit elkaars mond, 
de sterkste nam ook het grootste deel voor 
zijn rekening, het werk van de zwakken was 
ook in het voordeel van degenen die hen met 
geweld onderwierpen, mannen, stammen en 
volken doodden elkaar eveneens. 
14 Wat is dan het verschil tussen de mensheid 
van nu en de mensheid van toen? 
15 ja, Ik weet al dat jullie Mij zullen vertellen 
dat jullie veel vooruitgang hebben geboekt - Ik 
weet dat jullie Mij zullen verwijzen naar jullie 
beschaving en jullie wetenschap maar dan 
vertel ik je dat dit alles slechts het masker van 
de hypocrisie is waarachter je je ware 
gevoelens en je nog steeds primitieve 
instincten verbergt, omdat je niet de geringste 
moeite hebt gedaan om je geest te 
ontwikkelen, om mijn wet te vervullen. 
16 Ik zeg u niet dat u geen wetenschappelijk 
onderzoek moet doen - nee, integendeel: 
Zoek, onderzoek, groei en toename van kennis 

en intelligentie in het materiële leven, maar 
wees genadig voor elkaar, respecteer de 
heilige rechten van je naaste, begrijp dat er 
geen wet is die de mens in staat stelt zich te 
ontdoen van het leven van zijn medemensen - 
kortom, mensen, doe iets, om mijn hoogste 
gebod van "heb elkaar lief" toe te passen op je 
leven, zodat je kunt ontsnappen aan de 
morele en spirituele stagnatie waarin je bent 
gevallen, en zodat wanneer de sluier van de 
leugen die je gezicht bedekte wegvalt, je licht 
doordringt, oprechtheid straalt en 
waarheidsgetrouwheid je leven binnenkomt 
Dan kunt u met recht zeggen dat u 
vooruitgang heeft geboekt. 
17 Word geestelijk sterk in het opvolgen van 
mijn instructies, zodat uw woorden in de 
toekomst altijd bevestigd worden door echte 
werken van barmhartigheid, wijsheid en 
broederschap. (325, 10 - 20) 
18 Ik zend u Mijn Vrede; maar voorwaar, Ik 
zeg u: zolang er mensen zijn die alles bezitten 
wat nodig is en de mensen die sterven van de 
honger vergeten, zal er geen vrede op aarde 
zijn. 
19 Vrede is niet gegrond in menselijke glorie, 
noch in rijkdom. Het is gebaseerd op goede 
wil, op wederzijdse liefde - op het dienen en 
respecteren van elkaar. Oh, als de wereld deze 
instructies maar kon begrijpen! Vijanden 
zouden verdwijnen en de liefde zou opbloeien 
in het menselijk hart. (165, 71 - 72) 
 
De verdorvenheid van de mensheid  
20 De mensheid is in het midden van een 
storm van zonden en ondeugden schipbreuk 
geleden. Niet alleen de mens, als hij opgroeit, 
tintelt zijn geest door zijn passies te laten 
ontwikkelen; ook het kind in zijn kindertijd 
ervaart het kapseizen van de boot waarin hij 
vaart. 
21 Mijn woord vol openbaringen stijgt in het 
midden van deze mensheid als een enorme 
vuurtoren, die de ware route naar de 
schipbreukelingen aangeeft en de hoop doet 
herleven in hen die het geloof bijna verloren 
hadden. (62, 44) 
22 Tegelijkertijd met de toename van de 
mensheid is ook hun zonde toegenomen. Er is 
geen gebrek aan steden in de wereld, zoals 
Sodom en Gomorra, waarvan de woede over 
de hele aarde weerklinkt en die de harten 
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vergiftigen. Er waren niet eens sporen van die 
zondige steden, maar hun inwoners waren 
geen hypocrieten, want ze zondachten op 
klaarlichte dag. 
23 Maar deze mensheid van vandaag, die zich 
in de duisternis verbergt om zijn hartstochten 
te kunnen bevredigen, en dan doet alsof hij 
gerechtigheid en reinheid heeft, zal een 
strenger oordeel hebben dan Sodom. 
24 Het is de kwade erfenis van alle vorige 
generaties, waarvan de verslavingen, 
ondeugden en ziekten in deze tijd hun 
vruchten afwerpen. Het is de boom van het 
kwaad die in de harten van de mensen is 
gegroeid - een boom die vruchtbaar is 
gemaakt door de zonde, en waarvan de 
vruchten vrouwen en mannen blijven 
verleiden, waardoor er van dag tot dag 
nieuwe harten vallen. 
25 Onder de schaduw van deze boom liggen 
mannen en vrouwen zonder de kracht om zich 
van zijn invloed te bevrijden. Vernietigde 
deugden, bevuilde menselijke waardigheid en 
vele verminkte levens blijven daar achter. 
26 Het zijn niet alleen de volwassenen die 
aangetrokken worden door de geneugten van 
de wereld en van het vlees en die achter hen 
aan gaan; de jonge mannen en zelfs de 
kinderen, tot hen allen is het gif gekomen dat 
zich in de loop der tijd heeft opgehoopt; en zij 
die aan de boze invloed van het kwaad 
hebben kunnen ontsnappen - wat doen zij 
voor hen die zijn afgedwaald? Ze beoordelen 
hen, veroordelen hen en komen in opstand 
tegen hun daden. Weinigen zijn degenen die 
bidden voor degenen die van het pad 
afdwalen en nog minder zijn degenen die een 
deel van hun leven aan de bestrijding van het 
kwaad wijden. 
27 Voorwaar, Ik zeg u, mijn koninkrijk zal niet 
gevestigd zijn onder de mensen zolang de 
boom van het kwaad nog leven heeft. deze 
kracht moet worden vernietigd; daarvoor is 
het nodig om het zwaard van liefde en 
gerechtigheid te bezitten - de enige die de 
zonde niet kan weerstaan. Begrijp dat niet 
oordelen of straffen, maar liefde, vergeving en 
barmhartigheid, de essentie van mijn leer, het 
licht zal zijn dat uw wegen verlicht en de leer 
die de mensheid verlossing brengt. (108, 10 - 
14) 

28 uw materialisme heeft het Eden dat ik de 
mens heb toevertrouwd, veranderd in een hel. 
29 Vals is het leven van de mensen, vals zijn 
hun genoegens, hun macht en hun rijkdom, 
vals zijn hun leer en hun wetenschap. 
30 Rijken en armen, jullie zijn allemaal bezig 
met geld, waarvan het bezit bedrieglijk is. Je 
maakt je zorgen over pijn en ziekte en bent 
bang bij de gedachte aan de dood. Sommigen 
zijn bang om te verliezen wat ze hebben, en 
anderen verlangen ernaar om te krijgen wat 
ze nooit hebben bezeten. Sommigen hebben 
alles in overvloed, terwijl anderen niet alles 
hebben. Maar al deze inspanningen, passies, 
behoeften en ambities hebben alleen 
betrekking op het materiële leven, de honger 
van het lichaam, de lagere hartstochten, de 
menselijke verlangens, alsof de mens werkelijk 
geen geest bezit. 
31 De wereld en de materie hebben de geest 
tijdelijk verslagen, waardoor hij geleidelijk aan 
weer in slavernij is geraakt en uiteindelijk zijn 
missie in het menselijk leven heeft vernietigd. 
Waarom realiseert u zich niet geleidelijk aan 
dat de honger, ellende, pijn en angst die uw 
leven onderdrukken niets anders zijn dan de 
getrouwe weerspiegeling van de ellende en de 
pijn van uw geest? (272, 29 - 32) 
32 De wereld heeft mijn woord nodig, de 
volkeren en naties hebben mijn liefdesleer 
nodig. de heerser, de wetenschapper, de 
rechter, de predikant, de leraar - ze hebben 
allemaal het licht van Mijn Waarheid nodig en 
daarom ben Ik op dit moment gekomen om de 
mens in zijn geest, hart en geest te verlichten. 
(274, 14) 
33 Toch is jullie planeet geen plaats van liefde, 
van deugdzaamheid of van vrede. Ik zend 
zuivere geesten naar jullie wereld en jullie 
geven ze onrein aan Mij terug, omdat het 
leven van de mensen doordrongen is van 
zonde en verdorvenheid. 
34 Ik zie de deugden als kleine, geïsoleerde 
lichtjes onder de geesteswezens, geslagen 
door de stormen van egoïsme, wraak - en 
haat. Dit is de vrucht die de mensheid mij 
biedt. (318, 33 - 34) 
 
De omgekeerde wereld van een onvolwassen 
mensheid...  
35 Jullie hebben heersers in wier hart niet de 
rechtvaardigheid en vrijgevigheid ligt om over 
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hun volk te heersen, omdat zij het ellendige 
doel van macht en rijkdom nastreven - 
mensen die beweren mijn vertegenwoordigers 
te zijn en die niet eens de liefde voor hun 
naaste kennen - artsen die de essentie van 
hun missie, die barmhartigheid is, niet kennen 
- en rechters die gerechtigheid verwarren met 
wraak en de wet misbruiken voor corrupte 
doeleinden. 
36 Niemand die kromme wegen bewandelt en 
zijn ogen afwendt van dat licht dat hij als 
baken van zijn geweten in zich heeft, heeft 
enig idee van het oordeel dat hij voor zichzelf 
aan het voorbereiden is. 
37 Er zijn ook mensen die taken hebben 
overgenomen die niet de hunne zijn en die 
door hun fouten bewijzen dat ze absoluut niet 
in staat zijn om de taak die ze uit eigen 
beweging hebben uitgevoerd, uit te voeren. 
38 Op dezelfde manier kun je dienaren van 
God vinden die niet gezonden zijn, omdat ze 
niet voor dit doel zijn gezonden - mannen die 
de naties leiden en die niet eens in staat zijn 
om hun eigen stappen te leiden - leraren die 
geen gave hebben om te onderwijzen en die, 
in plaats van licht te verspreiden, de geest in 
verwarring brengen - artsen in wiens hart 
geen gevoel van medeleven is geweest 
tegenover de pijn van anderen, en die niet 
weten dat hij die werkelijk deze gave heeft, 
een apostel van Christus is. 
39 Al mijn basisprincipes zijn door de mensen 
bezoedeld, maar nu is het uur aangebroken 
waarin al hun werken zullen worden 
beoordeeld. dit is mijn oordeel, aangezien het 
de mijne is om het uit te voeren... dit is 
waarom ik je vertel kijk en vervul mijn 
geboden van liefde en vergeving... (105, 16 - 
19) 
40 Kijk naar deze wereld - trots, uitdagend en 
verwaand van alle werken van de mens, 
waarmee ze de generaties van deze eeuw 
verbazen. In hun meerderheid geloven ze niet 
in het spirituele en houden ze er ook niet van. 
Daarom bidden ze niet en gehoorzamen ze 
mijn wet niet. Toch zijn ze tevreden en trots 
dat ze een wereld vol wonderen kunnen laten 
zien die ze met behulp van hun wetenschap 
hebben gecreëerd. 
41 Maar deze verbazingwekkende wereld van 
mensen, die zij in eeuwen van wetenschap, 
van gevechten, oorlogen en tranen hebben 

opgebouwd, zullen zij nog steeds met hun 
eigen handen en wapens vernietigen. De tijd 
nadert al dat de mensheid zich bewust wordt 
van de onhoudbaarheid en kwetsbaarheid van 
hun werken, die een gebrek aan liefde, 
rechtvaardigheid en een oprecht verlangen 
naar perfectie vertoonden. 
42 Binnenkort zullen jullie ervaren dat jullie 
zonder God niets zijn, dat jullie van Mij alleen 
de kracht, het leven en de intelligentie kunnen 
ontvangen om een harmonieus bestaan te 
scheppen tussen de geest en het fysieke deel 
van de mens. (282, 9 - 11) 
43 mannen spreken over het verleden, over 
de oudheid, over lange eeuwen en eindeloze 
leeftijden, maar ik zie je nog steeds klein. Ik zie 
dat je geestelijk heel weinig gerijpt bent. In 
mijn ogen is jouw wereld nog in zijn kindertijd, 
ook al lijkt het jou alsof je volwassen bent 
geworden. 
44 Neen, de mensheid, zolang het niet de 
Geest is die deze bewijzen van rijpheid, 
opwaartse ontwikkeling, volmaaktheid en 
vooruitgang op de verschillende gebieden van 
jullie leven geeft, zullen jullie onvermijdelijk 
menselijke werken aan Mij voorleggen, die 
alleen schijnbaar groot zijn, maar die zonder 
morele inhoud en niet duurzaam zijn vanwege 
het gebrek aan liefde. (325, 62 - 63) 
45 Nu is het een beslissende tijd voor de 
geesten, echt een tijd van strijd. Alles is strijd 
en strijd. Deze oorlog speelt zich af in het hart 
van ieder mens, in de boezem van de families, 
binnen alle instellingen, in alle volkeren, in alle 
rassen. 
46 Niet alleen op het aardse plan, maar ook in 
het geestelijke dal wordt gevochten. Het is de 
Grote Slag, die in symbolische vorm werd 
gezien door de profeten van andere tijden, en 
die ook wordt gezien in de visioenen van de 
profeten of zieners van die tijd. 
47 Maar deze strijd, die gestreden wordt en 
die alles aan het wankelen brengt, wordt door 
de mensheid niet begrepen, hoewel hij deel 
uitmaakt van en getuige is van diezelfde strijd. 
48 De loop van de mensheid wordt vandaag 
de dag versneld - maar waar gaat het heen? 
Waar gaat de mens in zo'n haast naartoe? 
Vindt hij zijn geluk op dit duizelingwekkende 
pad, bereikt hij de verlangde vrede, het 
glorieuze leven dat elk hart egoïstisch 
verlangt? 
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49 Ik zeg u dat wat de mens eigenlijk bereikt 
door zijn haast, totale uitputting is. De geest 
en het hart van de mens gaan naar 
levensmoeheid en vermoeidheid, en deze 
afgrond is door de mens zelf geschapen. 
50 In deze afgrond zal hij vallen, en in deze 
totale uitputting, in deze chaos van haat, van 
genot, van onbevredigde machtswellust, van 
zonde en overspel, van ontheiliging van 
geestelijke en menselijke wetten, zal zijn geest 
een schijnbare "dood" ondergaan, zijn hart 
een tijdelijke "dood". 
51 maar ik zal de mens uit deze "dood" doen 
opstaan tot leven... Ik zal ervoor zorgen dat hij 
zijn opstanding ervaart en in dat nieuwe leven 
vecht voor de wedergeboorte van alle idealen, 
voor de heropleving van alle principes en alle 
deugden, die kenmerken en erfelijkheid van 
de geest zijn, die hun oorsprong vinden. Want 
uit mij kwam de Geest voort, uit mij nam hij 
het leven, uit mijn volmaaktheid dronk hij, uit 
mijn genade werd hij verzadigd. (360,6-8) 
 

XII Beoordeling en zuivering van de 
mensheid  

 

Hoofdstuk 53 - De tijd van het oordeel 
is aangebroken  
 
Het oogsten van de vruchten van menselijk 
zaad  
1 Geliefde discipelen, deze tijden zijn tijden 
van oordeelsvorming voor de mensheid. De 
termijn is verstreken om te beginnen met het 
betalen van uw schulden. U verzamelt nu de 
oogst van de voorbije zaaiingen, het resultaat 
of de gevolgen van uw werken. 
2 Er is een tijd voor de mens om zijn werk te 
doen, en een andere om verantwoordelijkheid 
te nemen voor wat hij heeft gedaan; dat 
laatste is de tijd waarin je leeft. Daarom lijden 
en wenen jullie allemaal. Net zoals je de ene 
keer moet zaaien en de andere keer moet 
oogsten, heeft God er ook een die Hij je heeft 
gegeven om Zijn wet te vervullen en een 
andere om Zijn gerechtigheid bekend te 
maken. 
3 U leeft nu in de tijd van het Goddelijk 
Oordeel. Pijn doet je huilen, de mensheid 

zuivert zich in haar eigen tranen, want 
niemand wordt gespaard van herstel. 
4 Dit zijn tijden van oordeelsvorming, waarin 
je over je lot moet nadenken, zodat je door te 
zinken en te vergeestelijken de stem van het 
geweten kunt horen, die niet bedriegt, noch 
bedriegt, maar je op de weg van de vrede 
leidt. (11, 58 - 61) 
5 Dit is de tijd van het oordeel van de 
mensheid. De mens voor de mens, de mens 
voor de mens, en de natie voor de natie zal 
worden beoordeeld door mijn goddelijkheid. 
Toch hebben de mensen dit niet opgemerkt 
en weten ze ook niet in welke tijd ze leven. 
daarom ben ik in de Geest gekomen en heb ik 
Mijn Straal op de menselijke geest 
neergezonden en door de bemiddeling ervan 
heb ik u geopenbaard wie er tot u spreekt, 
hoe laat het is waarin u leeft en wat uw doel 
is. (51, 61) 
6 Echt waar? Ik zeg het je: Je leeft al in de 
"Dag des Heren", je staat al onder Zijn 
oordeel. De levenden en de doden worden op 
dit moment beoordeeld, vroegere en huidige 
daden worden op deze weegschaal gewogen. 
Open je ogen, zodat je getuige kunt zijn van 
het feit dat overal goddelijke gerechtigheid 
wordt gevoeld. (76, 44) 
7 Sinds de oudheid spreek ik tot u over een 
oordeel, en nu is de tijd aangekondigd, die de 
profeten vertegenwoordigden alsof het een 
dag was. 
8 Het woord van uw God is het woord van de 
koning en wordt niet teruggenomen. Wat 
maakt het uit dat er duizenden jaren voorbij 
zijn gegaan? De wil van de Vader is 
onveranderlijk en moet worden vervuld. 
9 Als de mensen, behalve om geloof in mijn 
woord te hebben, om te kijken en te bidden, 
zouden ze nooit verbaasd zijn. Maar zij zijn 
ontrouw, vergeetachtig, ongelovig en als de 
beproeving komt, schrijven zij die toe aan de 
bestraffing, de wraak of de toorn van God. 
Hiervoor zeg ik u dat elke rechtszaak vooraf 
wordt aangekondigd, zodat u voorbereid bent. 
Daarom moet je altijd wakker zijn. 
10 De overstroming, de verwoesting van de 
steden door het vuur, de vijandige invasies, de 
plagen, de plagen, de hongersnood en andere 
plagen werden op voorhand aan alle volkeren 
van de aarde aangekondigd, opdat u 
voorbereid zou zijn en niet verrast zou 
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worden. Net als vandaag de dag is een 
boodschap van de liefde van God altijd 
voortgekomen uit de liefde van God voor 
waakzaamheid en bewapening, zodat de 
mensen kunnen ontwaken, zich bewapenen 
en sterk worden. (24, 74 - 77) 
11 Ik zeg jullie: hoewel het waar is dat deze 
wereld zeer grote beproevingen doormaakt, 
zullen de dagen van pijn verkort worden; want 
het lijden van de mensen zal zo groot zijn dat 
het de mensen zal doen ontwaken, hun ogen 
naar Mij verheffen en luisteren naar de stem 
van hun geweten die van hen de vervulling 
van Mijn Wet zal eisen. 
12 Mijn gerechtigheid zal alle kwaad dat in 
deze wereld bestaat, afsnijden. Daarvoor zal ik 
alles onderzoeken: religieuze 
gemeenschappen, wetenschappen en sociale 
instellingen, en dan zal de sikkel van de 
goddelijke gerechtigheid eroverheen gaan, 
waardoor het onkruid wordt gemaaid en het 
koren wordt verlaten. Elk goed zaad dat ik in 
het hart van de mens vind, zal ik ontvangen, 
zodat het in de geest van de mens kan blijven 
ontkiemen. (119, 10 - 11) 
 
Zuivering van de mensheid in het oordeel 
13 Hoe lang moeten de mensen zich nog 
ontwikkelen om mijn liefde te begrijpen en 
mijn aanwezigheid te voelen via hun 
geweten? Als mensen mijn stem horen die 
hen adviseert en mijn wet vervult, zal dat een 
teken zijn dat voor hen de tijd van het 
materialisme voorbij is. 
14 Voorlopig moeten ze nog steeds gebukt 
gaan onder de krachten van de natuur in vele 
vormen, totdat ze ervan overtuigd zijn dat er 
hogere krachten zijn waartegen het 
materialisme van de mens zeer klein is. 
15 De aarde zal beven, en het water zal de 
mensheid reinigen, en het vuur zal hen 
zuiveren. 
16 Alle elementen en krachten van de natuur 
zullen zich laten voelen op aarde, waar de 
mens niet in harmonie heeft kunnen leven 
met het leven dat hem omringt. 
17 De natuur zoekt dus niet de vernietiging 
van degenen die haar verontreinigen; zij zoekt 
alleen de harmonie tussen de mens en alle 
schepselen. 
18 Als hun oordeel steeds duidelijker wordt, 
dan komt dat omdat de misdrijven van 

mannen en hun gebrek aan overeenstemming 
met de wetten ook groter zijn geworden. (40, 
20 - 25) 
19 De hand des mensen heeft hem een 
oordeel gegeven. Er woedt een storm in zijn 
hersenen, er woedt een storm in zijn hart, en 
al deze dingen worden ook in de natuur 
geopenbaard. De elementen ervan worden 
ontketend, de seizoenen worden 
onvriendelijk, de plagen nemen toe en 
vermenigvuldigen zich, en dit is omdat je 
zonden toenemen en ziekte veroorzaken, en 
omdat dwaze en aanmatigende wetenschap 
de door de Schepper bepaalde orde niet 
herkent.  
20 Als ik je dit alleen maar zou vertellen, zou 
je het niet geloven. Daarom is het 
noodzakelijk dat u het resultaat van uw werk 
met uw handen kunt vastpakken, zodat u 
teleurgesteld kunt worden. Net nu je dit 
moment van je leven hebt bereikt, ervaar je 
het resultaat van alles wat je hebt gezaaid. 
(100, 6 - 7) 
21 Het leven op aarde is altijd gepaard gegaan 
met beproeving en boetedoening voor de 
mens; maar nog nooit was deze weg van 
ontwikkeling zo vol van pijn als nu, nog nooit 
was de beker zo vol van bitterheid. 
22 In deze tijd wachten mensen niet tot ze 
volwassen zijn om de strijd voor het leven aan 
te gaan. Hoeveel wezens kennen 
teleurstellingen, het juk, klappen, obstakels en 
mislukkingen al van kinds af aan. Ik kan u 
meer vertellen: in deze tijden begint de pijn 
van de mens al voordat hij geboren is, dat wil 
zeggen, al in de baarmoeder van zijn moeder. 
23 Groot is de plicht tot boetedoening van de 
wezens die in deze tijd naar de aarde komen. 
Maar je moet niet vergeten dat al het lijden 
dat in de wereld bestaat, het werk van de 
mens is. Is er een grotere volmaaktheid in 
mijn gerechtigheid dan dat ik degenen die 
doornen in de weg van het leven hebben 
gezaaid, deze nu laat oogsten? (115, 35 - 37) 
24 je kunt mijn universele heilsplan niet 
begrijpen; maar ik laat je een deel ervan 
weten zodat je deel kunt nemen aan mijn 
werk 
25 Alleen ik ken de betekenis van de tijd 
waarin de wereld leeft. Geen enkel mens is in 
staat om de realiteit van dit uur te begrijpen. 
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26 Vanaf de eerste dagen van hun bestaan zijn 
de mensen onophoudelijk bezoedeld geweest, 
totdat zij hun gewaarwordingen en hun 
geesten verduisterd hadden en voor zichzelf 
een ziek, rusteloos en droevig leven hadden 
geschapen. Maar nu is het uur van de 
zuivering aangebroken. (274, 11 - 12) 
27 Voor alle geesten is de tijd van de oogst 
gekomen, en daarom zie je verwarring onder 
de mensen. maar echt, ik zeg je, in deze chaos 
zal iedereen zijn eigen zaad oogsten... 
28 Maar wat zal er gedaan worden met 
degenen van mijn kinderen die tegen mijn wet 
in zijn gegaan? Waarlijk, al diegenen die 
slapen en niet willen studeren en mijn lessen 
in acht willen nemen, zullen in de 
beproevingen terechtkomen als door een 
wervelwind die hen ten val zal brengen. Maar 
voor allen die mijn instructies hebben 
opgevolgd, zal het als een aanmoediging voor 
hun plicht zijn, als een mooie beloning die 
Allah hen geeft. (310, 7) 
29 In die tijd zal degene die niet bereid is zich 
te vernieuwen, de grootste bitterheid moeten 
kennen en zal hij van de aarde worden 
weggenomen, waardoor hij de kostbare kans 
verliest om boetedoening te doen voor zijn 
overtredingen en zich te verzoenen met de 
wet, de waarheid en het leven. 
30 aan de andere kant zullen zij die van dit 
materiële leven overgaan naar het Spirituele 
Huis met de vrede en voldoening die de plicht 
geeft, zich verlicht voelen door Mijn Licht; 
maar als zij tot degenen behoren die moeten 
reïncarneren, zal Ik hen voorbereiden voordat 
zij terugkeren naar het menselijk leven, zodat 
zij zuiver, meer vergeestelijkt en met een 
grotere wijsheid kunnen opstaan. (91, 38 - 39) 
  
De liefde van God in het oordeel  
31 Pijn heeft al zijn inhoud in de wereld 
uitgestort en laat zich in duizend vormen 
voelen. 
32 In wat een vreselijke haast leef jij, 
mensheid! Wat kneed je het deeg voor je 
dagelijkse brood! Daarom verspillen mannen 
zich voor hun tijd, verouderen vrouwen te 
vroeg, verwelken meisjes in volle bloei en 
worden kinderen op hun jonge leeftijd 
emotieloos. 
33 Een tijdperk van pijn, bitterheid en 
beproevingen is deze tijd waarin je nu leeft. 

maar ik wil dat je vrede vindt, om harmonie te 
bereiken, om pijn te verdrijven... Hiervoor 
verschijn Ik in de geest en stuur je Mijn 
Woord, dat een dauw van troost, genezing en 
vrede op je geest is. 
34 Hoor mijn woord, dat is de opstanding en 
het leven In hem zul je geloof, gezondheid en 
vreugde terugvinden om te vechten en te 
leven. (132, 42 - 45) 
35 Vandaag is een tijd van grootste herstel 
voor de geest. Mijn oordeel staat open, en elk 
werk is op een rijtje gezet. Hoewel dit oordeel 
hard is en de geesteswezens verdrietig, is de 
Vader dicht bij hen, die meer een 
liefhebbende Vader is dan een rechter. De 
liefde van Maria, uw advocaat, omringt u ook. 
(153, 16) 
36 Mijn gerechtigheid is gekomen, de 
mensheid, het zal de arrogantie van de mens 
vernederen om hem te laten zien hoe klein hij 
is in zijn goddeloosheid en materialisme. 
37 ja, mensen, ik zal de man in zijn valse 
grootheid neerzetten, want ik wil dat hij mijn 
licht ziet en opstaat, zodat hij in waarheid 
groot is. want ik wil dat je vol met licht, 
vrijgevigheid, goedheid, kracht en wijsheid 
bent... (285, 15 - 16) 
38 De mensheid beoordeelt Mij verkeerd en 
ontkent Mijn aanwezigheid in deze tijd. maar 
Ik zal hen laten weten dat Ik Mijn 
gerechtigheid met liefde en barmhartigheid 
openbaar maak, dat Ik niet met de plaag kom 
om hen pijn te doen - dat Ik hen alleen maar 
wil opvoeden tot een leven van genade en hen 
zuiveren met het kristalheldere water dat Mijn 
Woord, Mijn Waarheid is. 
39 De wereld heeft mijn leer niet geleerd en 
heeft zijn afgoderij en fanatisme gevoed. 
Daarom ervaart het nu de grote smeltkroes en 
drinkt het de beker van het lijden: want zijn 
materialisme heeft het van Mij verwijderd. 
(334, 29 - 30) 
40 nu ontvangt de mensheid, verdeeld in 
volkeren, rassen, talen en huidskleuren, van 
Mijn Goddelijke Geest hun respectievelijke 
aandeel in het oordeel, de beproevingen die 
tot iedereen komen, de strijd, de smeltkroes 
en de verzoening die Ik voor ieder mens en 
voor ieder ras heb voorzien. 
41 Maar jullie weten dat de basis van mijn 
oordeel de liefde is, dat de beproevingen die 
de Vader aan de mensen zendt, 
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liefdesproeven zijn - dat alles gericht is op 
verlossing, op het goede, ook al lijkt er in deze 
beproevingen ongeluk, noodlot of ellende te 
zijn. 
42 Achter dit alles zit het leven, het bewaren 
van de geest, de verlossing van de geest. Voor 
altijd wacht de Vader op de "verloren zoon" 
om hem met de grootste liefde te omhelzen. 
(328, 11) 
 

Hoofdstuk 54 - Strijd om 
wereldbeelden, religies en kerken  
 
Geestelijke strijd voor het koninkrijk van de 
vrede van Christus op aarde  
1 Zoals ik u in de 'tweede keer' mijn terugkeer 
aankondigde, zo kondig ik u nu de 'oorlog' van 
geloofsovertuigingen, wereldbeelden en 
religies aan als een baanbrekend voorteken 
van de vestiging van mijn koninkrijk van 
vergeestelijking onder de mensen. 
2 Mijn Woord zal, als een zwaard van 
vlammen, het fanatisme vernietigen dat de 
mensheid eeuwenlang heeft omarmd, zal de 
sluier van hun onwetendheid afbreken en de 
heldere en stralende weg tonen die naar Mij 
leidt. (209, 10 - 11) 
3 Opdat de vrede in mijn koninkrijk onder de 
mensen tot stand zou komen, moet eerst de 
'oorlog' van de geloofsleer, de godsdienst en 
de ideologieën worden uitgevochten - een 
strijd waarin de een mijn naam en de 
waarheid tegenover de valse afgoden van de 
ander stelt, en waarin de ene leer de andere 
bestrijdt. 
4 Dit zal de nieuwe strijd zijn, de geestelijke 
strijd, waarin de valse goden van hun 
voetstukken geduwd zullen worden, en elke 
leugen waarvan je dacht dat die waar was, zal 
voor altijd ontmaskerd worden. Dan zie je de 
waarheid stralend opstijgen uit die chaos van 
verwarring en duisternis. (121, 40) 
5 Spiritualisme lokt een wereldwijde strijd uit 
tussen wereldbeelden, geloofsovertuigingen 
en religieuze sekten. Maar na deze strijd zal 
deze leer een gezegende vrede brengen voor 
de mensen die het zo nodig hebben en zal de 
zon van mijn goddelijke gerechtigheid op alle 
geesteswezens schijnen. (141, 11) 
6 Ik bereid je voor en waarschuw je voor de 
tijd van verwarring van wereldbeelden, zodat 

je vrij bent van de innerlijke strijd van de geest 
en de marteling van de gedachten. 
7 Voor alle wereldbeelden, leerstellingen, 
theologieën, filosofieën en 
geloofsovertuigingen van de mensheid geldt 
dat ze door elkaar geschud zullen worden en 
zo een storm zullen symboliseren, een ware 
storm van de geest, op wiens roeiende golven 
je volgens mijn wil moet varen en bovenop 
moet blijven tot de storm en de duisternis 
voorbij zijn. 
8 Ik geef u geen beter recept om deze 
beproeving veilig te doorstaan dan het gebed 
en het houden van mijn woord, waarbij uw 
geloof onophoudelijk zal worden gesterkt. 
9 Die strijd van wereldbeelden, die botsing 
van overtuigingen en ideologieën, die strijd is 
absoluut noodzakelijk om alle zwakheden en 
fouten die zich onderin elke sekte en instelling 
hebben opgehoopt aan de oppervlakte te 
laten komen. 
10 Pas na deze "storm" zal een morele en 
geestelijke reiniging van de mensen kunnen 
beginnen; want zij zullen de waarheid aan het 
licht zien komen, ze herkennen, ze in zichzelf 
voelen en zich niet meer kunnen voeden met 
voorstellingen en pretenties. 
11 Zoals ieder mens vrijwillig en volledig 
gebruik maakt van de vitale werking van de 
zon op zijn lichaam, omdat hij zich realiseert 
dat het materiële leven gebaseerd is op het 
licht, de warmte en de invloed ervan, zo zullen 
ze vanuit het licht der waarheid alles 
gebruiken wat ze nodig hebben voor het 
behoud, de versterking en de verlichting van 
hun geest. 
12 dan zal een kracht die de mens nooit heeft 
gevoeld effectief worden omdat zijn leven 
meer en meer in harmonie zal zijn met de 
ware principes van het leven, de normen die 
door mijn wet zijn vastgesteld. (323, 19 - 22) 
 
De strijd voor spirituele dominantie op aarde  
13 Er is de strijd van de wereldbeelden en 
geloofsleer in deze tijd. Ieder mens wil in het 
recht staan. Maar wie heeft er gelijk in deze 
strijd van egoïsme en eigenbelang? Wie denk 
je dat de eigenaar van de waarheid is? 
14 als zij die van zichzelf geloven op de 
volmaakte weg te zijn en de waarheid te 
bezitten, er trots op zijn - voorwaar, ik zeg u, 
zij kennen de weg nog niet; want daarop moet 
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men nederig zijn, en het is voldoende dat zij 
de waarheid die in het geloof van anderen 
besloten ligt niet meer erkennen om niet 
meer nederig te zijn maar ik zei je al in de 
"Tweede keer": "gezegend zijn zij die 
zachtmoedig en nederig van hart zijn." 
15 De man die het geloof en de overtuiging 
van zijn medemensen veroordeelt, verwijdert 
zich van het heil, omdat hij in zijn hoogmoed 
en onvoorzichtigheid probeert te zijn als zijn 
God. (199, 4 - 6) 
16 je vraagt me wat ik wil bereiken als ik me 
geestelijk openstel voor de mensheid van deze 
tijd? Hierop antwoord ik u Waar ik naar streef 
is uw ontwaken naar het Licht, uw 
vergeestelijking en uw eenwording sinds u te 
allen tijde verdeeld bent geweest Want terwijl 
sommigen de schatten van de Geest hebben 
gezocht, hebben anderen zich toegewijd aan 
de liefde voor de rijkdom van de wereld - 
spiritualisme en materialisme in voortdurende 
strijd; spiritualisten en materialisten die elkaar 
nooit zouden kunnen begrijpen. 
17 Vergeet niet: Toen Israël, in afwachting van 
de Messias, hem zag, splitste het zich op in 
gelovigen en ontkenners van mijn waarheid. 
De verklaring is eenvoudig: gelovigen waren 
degenen die op Mij wachtten met de Geest en 
ontkenners waren degenen die op Mij 
wachtten met de zintuigen van het "vlees". 
18 Deze twee krachten zullen elkaar weer 
onder ogen moeten komen totdat de 
waarheid uit deze strijd aan het licht komt. De 
strijd zal bitter zijn; want hoe meer tijd er 
voorbij gaat, hoe meer mensen van het aardse 
houden, want hun wetenschap en hun 
ontdekkingen geven hen het gevoel dat ze in 
een eigen koninkrijk leven, in een door hen 
gecreëerde wereld. (175, 4 - 6) 
19 Vandaag de dag gelooft ieder mens dat hij 
volledige kennis van de waarheid heeft. Elke 
religie beweert de waarheid te bezitten. 
Wetenschappers verklaren dat ze de waarheid 
hebben gevonden. Ik zeg u dat niemand de 
absolute waarheid kent, omdat de mens niet 
in staat is geweest om met zijn geest te 
begrijpen, zelfs niet het deel dat aan hem is 
geopenbaard. 
20 Alle mensen hebben een deel van de 
waarheid in zich en fouten die zij met het licht 
der waarheid vermengen. 

21 De strijd komt dichterbij, waarin al deze 
krachten elkaar bestrijden, omdat ieder zijn 
eigen wereldbeeld wil opleggen. Maar 
uiteindelijk zal niet de overwinning van een 
menselijke ideologie, noch van een 
wetenschappelijke theorie, noch van een 
religieuze geloofsbelijdenis de overhand 
hebben, maar de harmonieuze vereniging van 
alle goede overtuigingen, van alle religieuze 
overtuigingen op hoog niveau, van alle 
cultusvormen die tot de hoogste spiritualiteit 
zijn verheven, van alle wetenschappen die 
gewijd zijn aan de dienst van de ware 
menselijke vooruitgang. 
22 Ik zal mensen laten spreken en hun ideeën 
laten voordragen, voor anderen om hun 
cultvormen en riten in het openbaar te 
presenteren, voor discussie en strijd, voor 
wetenschappers om hun meest geavanceerde 
theorieën te verspreiden, voor alles wat in 
elke geest verborgen is om open te breken, 
aan het licht te komen en zich bekend te 
maken. Want de dag van de Reaper is nabij - 
die dag waarop het geweten, als een 
onverbiddelijke sikkel, alles wat vals is in het 
hart van de mens, bij de wortel afsnijdt. (322, 
15 - 18) 
 
De strijd tegen het geestelijk onderwijs  
23 de geestelijken van deze tijd zijn koninklijk 
gekleed om symbolisch te offeren aan het 
offer van Jezus en hoewel ze Mijn Naam en 
Mijn Substitutie gebruiken, ontdek Ik dat hun 
geesten verward zijn, hun harten worden 
opgewonden door de stormen van intriges en 
passies. Er is niet iemand die als profeet 
verkondigt dat ik tot het volk van deze tijd 
behoor. Ze zullen groot lijden ervaren omdat 
er geen spirituele bewapening onder hen is. 
Waar is de vervulling van degenen die voor 
Jezus hebben gezworen zijn spoor te volgen? 
Waar zijn de volgelingen van mijn apostelen? 
Is er iemand als Johannes, die tot de eersten 
behoorde, of Paulus, die tot de volgelingen 
behoorde? 
24 Daarom komt de Meester weer naar je toe 
om zijn leer weer op te pakken. Ik zie de 
nieuwe Farizeeërs en schriftgeleerden al met 
haat tegen me aanlopen... dan zal ik vragen: 
"Waar zijn mijn discipelen? maar wanneer de 
trotse, de valse, de rijke, die vrezen hun macht 
te verliezen, zij die door Mijn Waarheid 
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bedreigd werden, opnieuw de spot zullen 
drijven en Mij zullen vervolgen, zullen er wilde 
stormen uitbreken. Maar het zal niet ik zijn die 
onder het gewicht van het kruis bezwijkt, 
maar zij die het offer van Hem hebben geëist 
die hen het leven heeft gegeven. (149, 32 - 33) 
25 De golf van materialisme zal opstaan en 
een onrustige zee worden, een zee van lijden, 
wanhoop en angst voor het onrecht van de 
mensen. 
26 Slechts één boot zal over die zee van 
hartstochten en begeerten en mensenhaat 
varen, en die boot zal die van mijn wet zijn. 
Zegen hen die sterk zijn als het zover is! 
27 Maar wee hen die slapen! Wee de 
zwakken! Wee de volkeren die hun 
vertrouwen hebben gesteld in "fundamenten 
van religieus fanatisme", want zij zullen 
gemakkelijk de prooi worden van die woeste 
golven! 
28 Kent u de strijd niet, o mensheid? Beweegt 
mijn woord je niet om je voor te bereiden om 
jezelf te verdedigen als het uur gekomen is? 
29 Mijn licht is in alles, maar alleen zij die 
bidden zien het, zij die zich klaarmaken Mijn 
Licht spreekt tot u door voorkennis, door 
inspiratie, door intuïtie, door dromen en het 
aanwijzen van vingers. Maar je bent doof voor 
elke spirituele oproep, bent onverschillig voor 
elk goddelijk teken. 
30 Binnenkort zult u mijn woord in vervulling 
zien gaan en getuigen dat al deze dingen waar 
waren. 
31 Mijn leer en mijn naam zullen het doelwit 
zijn van alle aanvallen en vervolgingen; zij 
zullen de reden zijn waarom de vijanden van 
de waarheid u vervolgen. Maar mijn leer zal 
ook het lichtzwaard zijn van hen die opstaan 
en het geloof verdedigen, en het zal het schild 
zijn waarachter de onschuldigen bescherming 
zullen vinden. Mijn naam zal op alle lippen 
staan, gezegend door sommigen, vervloekt 
door anderen. 
32 Alle vermogens van de mens zullen 
ontketend worden: zijn intelligentie, zijn 
gevoelens, zijn hartstochten; zijn geestelijke 
vermogens zullen wakker zijn en klaar om te 
vechten. 
33 Wat een verwarring zal er dan zijn! hoeveel 
mensen die dachten dat ze in Mij geloofden, 
zullen zichzelf moeten overtuigen dat het niet 
het ware geloof was! 

34 In vele huizen en harten zal het licht van de 
liefde en de hoop zijn uitgegaan. Kinderen en 
jongeren zullen geen andere God hebben dan 
de wereld, noch enige andere wet dan die van 
de aarde. (300, 35- 40) 
35 Wat zal er gebeuren als de mensen zich 
ervan bewust worden dat hun buitensporige 
liefde voor de wereld en hun toewijding aan 
de aardse dingen hen tot een ongelukkige 
mislukking hebben gebracht? Ze zullen 
proberen de verloren weg te herontdekken, 
de principes en wetten op te zoeken waarvan 
ze zich hadden afgekeerd, en in dit streven 
zullen ze doctrines voor zichzelf creëren, ze 
zullen regels maken voor zichzelf, filosofieën, 
wereldbeelden en theorieën zullen naar voren 
komen. 
36 Dit alles zal het begin zijn van een nieuwe 
en grote strijd - niet langer ingegeven door 
een oneerlijk streven naar aardse macht. Geen 
moordwapens meer zullen levens verwoesten, 
huizen vernielen of menselijk bloed vergieten. 
De strijd zal anders zijn, want dan zullen de 
grote religieuze gemeenschappen vechten 
tegen de nieuwe leer en de nieuwe religies. 
37 Wie zal in deze strijd overwinnen? Geen 
enkele religie zal zegevierend uit deze strijd 
tevoorschijn komen, net zoals geen enkele 
natie zegevierend zal blijven in deze 
moorddadige oorlog die u vandaag de dag 
voert. 
38 Mijn gerechtigheid zal over de oorlog voor 
het bereiken van de aardse heerschappij 
heersen, en later, in die strijd voor de 
handhaving van een of andere leer of 
godsdienst, zal mijn waarheid zegevieren. 
39 De enige en hoogste waarheid zal oplichten 
als het licht van een flits in een stormachtige 
nacht, en iedereen zal deze goddelijke lichtflits 
zien op de plaats waar hij zich bevindt. 
40 Tot allen zal mijn boodschap reiken, en 
jullie zullen allen tot mij komen. Ik heb alles 
voorbereid op de tijden die komen gaan en op 
alle wilsbeschikkingen, want ik ben Heer van 
de geesten, van de werelden, van de rassen en 
de volkeren. (288, 33 - 36+45) 
 
Het negeren of bestrijden van 
geestenmanifestaties en genezingen van 
geesten 
41 De geestelijke wereld zal nog dichter bij de 
mensen komen om te getuigen van hun 
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bestaan en hun aanwezigheid. Overal zullen 
tekenen, bewijzen, openbaringen en berichten 
verschijnen die aanhoudend spreken over het 
aanbreken van een nieuw tijdperk. 
42 Er zal strijd zijn, er zal onrust zijn onder de 
naties, omdat de religieuze leiders angst zullen 
verspreiden onder degenen die in die 
boodschappen geloven, en de wetenschap zal 
die feiten onwaar verklaren. 
43 Dan zal het gewone volk de moed hebben 
om op te staan en te getuigen van de 
waarheid van de bewijzen die het heeft 
ontvangen. Er zullen mensen opstaan die - in 
de steek gelaten door de wetenschap - op 
spirituele wijze hun gezondheid hebben 
herwonnen en zij zullen getuigen van 
wonderbaarlijke genezingen, van 
openbaringen van een oneindige kracht en 
een absolute wijsheid. 
44 Onder de eenvoudige en onbekende 
mensen zullen mannen en vrouwen 
verschijnen waarvan de woorden vol licht 
zullen verbazen bij theologen, filosofen en 
wetenschappers. Maar als de controverse het 
grootst is en de armen worden vernederd en 
hun getuigenissen worden ontkend door de 
trotsen, dan zal het moment komen waarop 
Elia de geleerden, de heren en de heersers ter 
verantwoording roept en hen aan een proces 
onderwerpt. 
45 Wee de valse en de huichelachtige in dat 
uur, want de volmaakte gerechtigheid zal dan 
tot hen neerdalen. 
46 Het zal het uur van het oordeel zijn. Maar 
vele geesten zullen uit het ware leven 
opstaan, vele harten zullen tot geloof opstaan 
en vele ogen zullen zich openen voor het licht. 
(350, 71 - 72) 
 

Hoofdstuk 55 - Het zuiveren van de 
aarde en de mensheid in het oordeel  
 
Waarschuwingsstem van God en de natuur 
tegen het oordeel van zuivering  
1 Ik heb u gezegd dat er voor de hele 
mensheid een zeer grote beproeving op komst 
is - zo groot dat er in de hele geschiedenis van 
de eeuwen en eeuwen niets dergelijks is 
geweest. 
2 Nu moet u begrijpen dat ik tot al uw harten 
spreek en u berichten en waarschuwingen in 

vele vormen geef, zodat de mensen zich 
kunnen bezinnen en alert zijn op mijn wet, 
zoals de wijze maagden van mijn gelijkenis. 
3 Zullen de naties en de verschillende naties 
van de wereld naar Mij luisteren? Zal dit volk 
naar mij luisteren, naar wie ik mij in deze vorm 
manifesteer? Ik weet het alleen; maar het is 
mijn plicht als vader om alle middelen te 
verschaffen voor hun redding via de weg van 
mijn kinderen. (24, 80 - 81) 
4 Voorwaar, Ik zeg u, als de mensen zich in 
deze tijd niet reinigen van de vlekken die ze in 
hun geest hebben veroorzaakt, zullen de 
krachten van de natuur komen als voorbode 
om mijn oordeel en glorie aan te kondigen en 
de mensheid te reinigen van alle onreinheid. 
5 Gezegend zijn de mannen, vrouwen en 
kinderen die, wanneer zij de nabijheid van dat 
oordeel begrijpen, mijn naam loven, omdat zij 
voelen dat de 'dag des Heren' is gekomen. 
Want hun hart zal hen vertellen dat het einde 
van de heerschappij van het kwaad nabij is. Ik 
zeg je, deze zullen gered worden door hun 
geloof, hoop en goede werken. Maar hoeveel 
van hen die in die dagen leven zullen God 
belasteren! (64, 67 - 68) 
6 Het paradijs van de eerste mannen is 
veranderd in een tranendal, en nu is het alleen 
nog maar een dal van bloed. Dit is de reden 
waarom ik vandaag, nu ik de belofte aan mijn 
discipelen ben komen vervullen, de mensheid 
wakker maak uit hun spirituele slaap en ik hen 
mijn leer van de liefde geef om hen te redden. 
Ik zoek de geesten die het lot hebben om in 
deze tijd getuige te zijn van mijn manifestaties 
en mijn woord met hun werken. 
7 wanneer deze die door Mij zijn getekend, 
verenigd zijn rond Mijn Wet, zullen de aarde 
en de sterren worden geschud en zullen er 
tekenen aan de hemel zijn; want op dat 
moment zal de stem van de Heer worden 
gehoord van het ene uiteinde van de aarde 
naar het andere en zal Zijn Goddelijke Geest, 
omringd door de geesten van de 
rechtvaardigen, de profeten en de martelaren, 
de geestelijke en de materiële wereld 
beoordelen. Dan zal de tijd van de Heilige 
Geest zijn volle kracht bereiken. (26, 43 - 44) 
8 Vele naties zijn in de diepe afgrond van de 
materialisatie gevallen, en anderen zijn bijna 
gevallen; maar de pijn van hun val zal hen uit 
hun diepe slaap doen ontwaken. 
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9 Dit zijn de naties die na een tijd van glorie 
ten onder gingen en zonken in de duisternis 
van pijn, ondeugd en ellende. Vandaag de dag 
is het niet één natie, maar de hele mensheid 
die blindelings geconfronteerd wordt met de 
dood en chaos. 
10 De arrogantie van de volken zal door mijn 
gerechtigheid getroffen worden. Denk aan 
Nineveh, Babylon, Griekenland, Rome en 
Carthago. Bij hen vindt u diepgaande 
voorbeelden van goddelijke gerechtigheid. 
11 Wanneer de mensen de scepter van de 
macht hebben genomen en hun harten 
hebben laten vullen met goddeloosheid, 
arrogantie en dwaze hartstochten, en hun 
volken met zich mee hebben gesleurd in 
ontaarding, dan is mijn gerechtigheid 
gekomen om hen uit hun macht te halen. 
12 maar tegelijkertijd heb ik een fakkel voor 
hen aangestoken, die de weg naar het heil van 
hun geest verlicht. Wat zou er van de mannen 
worden als ik ze op het moment van hun 
beproeving aan hun lot overlaat? (105,45 - 47) 
13 van afgrond naar afgrond zonk de mens 
geestelijk tot het punt waarop hij Mij 
verloochende en vergat - tot het uiterste door 
zichzelf te verloochenen door zijn wezenskern, 
zijn geest, niet te herkennen. 
14 alleen mijn genade zal mannen de pijn 
kunnen besparen om de weg naar mij te 
moeten herhalen. Ik kan alleen in mijn liefde 
de middelen verschaffen op de weg van mijn 
kinderen om het reddende pad te ontdekken. 
(173, 21 - 22) 
15 op de dag dat de overstromingen (de 
zondvloed) de aarde niet meer bedekten, liet 
ik de regenboog van de vrede in het uitspansel 
schijnen als teken van het verbond dat God 
met de mens had gesloten. 
16 Nu zeg ik u: O mensheid van het "Derde 
Tijdperk", u die dezelfde bent, die al deze 
beproevingen heeft meegemaakt waarin u 
gezuiverd bent. U zult spoedig een nieuwe 
chaos ervaren. 
17 maar Ik ben gekomen om het door Mij 
gekozen volk en de mensheid in het algemeen 
te waarschuwen, aan wie Ik mij in deze tijd 
heb doen verstaan. Luister goed, mijn 
kinderen. Hier is de Ark, ga erin, ik nodig jullie 
uit om dit te doen 
18 Voor u, o Israël, is de ark de handhaving 
van mijn wet. Iedereen die mijn geboden 

gehoorzaamt in de meest pijnlijke dagen, in de 
moeilijkste tijd van de beproeving, zal in de 
ark zijn, zal sterk zijn en de bescherming van 
mijn liefde voelen. 
19 En tot de hele mensheid zeg ik opnieuw: De 
ark is mijn wet van de liefde. Iedereen die 
liefde en medelijden met zijn naaste en 
zichzelf beoefent, zal gered worden. (302, 17 -
19 o.) 
20 Ik heb je altijd tijd gegeven voor je 
voorbereiding en heb je middelen gegeven om 
gered te worden. Voordat Ik jullie Mijn 
oordeel stuurde om jullie aan het einde van 
een leeftijd of een periode ter verantwoording 
te roepen, heb Ik jullie Mijn Liefde betuigd 
door jullie te waarschuwen, jullie te wekken 
en jullie aan te sporen om je te bekeren, te 
amenderen en het goede te doen. 
21 maar toen het uur van het oordeel was 
gekomen, hield ik mezelf niet langer tegen om 
u te vragen of u zich al hebt bekeerd, of u zich 
al hebt voorbereid, of u nog steeds in het 
kwaad en de ongehoorzaamheid verkeert. 
22 Mijn oordeel kwam op het afgesproken 
uur, en hij die zijn ark op tijd kon bouwen, 
werd gered. Maar hij die de spot dreef toen 
het uur van het oordeel aan hem werd 
aangekondigd, en die niets deed voor zijn 
redding, moest ten onder gaan. (323, 51) 
 
De macht en heerschappij van het kwaad is 
gebroken  
23 Tot nu toe is het niet de menselijke liefde 
geweest die zijn weg heeft gevonden in de 
wereld. Het is, zoals vanaf het begin van de 
mensheid, het geweld dat regeert en wint. Hij 
die heeft liefgehad is inferieur als een 
slachtoffer van kwaadaardigheid. 
24 Het kwaad heeft zijn koninkrijk uitgebreid 
en is sterk geworden op de aarde. maar 
precies op dit moment kom ik tegen die 
krachten met mijn wapens zodat het 
koninkrijk van liefde en gerechtigheid onder 
de mensen zal worden gevestigd 
25 Daarvoor zal ik vechten. want om u de 
vrede van mijn Geest te geven is het 
noodzakelijk dat ik oorlog voer en elk kwaad 
wegneem... (33, 32 - 33) 
26 De mensen zullen aan het einde van hun 
eigen weg komen en op dezelfde manier 
terugkeren, waarbij ze de vruchten plukken 
van alles wat ze hebben gezaaid, de enige 
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manier waarop het berouw in de harten zal 
opkomen. Want wie zijn overtredingen niet 
herkent, kan niets doen om zijn fouten te 
herstellen. 
27 Een nieuwe wereld is in voorbereiding, de 
nieuwe generaties zullen spoedig komen; 
maar daarvoor moeten de hongerige wolven 
weggezet worden, zodat zij de schapen niet 
voor hun prooi zullen nemen. (46, 65 - 66) 
28 Een lepra van niet-corporale aard heeft zich 
op de aarde verspreid, waardoor de harten 
worden opgegeten en het geloof en de deugd 
worden vernietigd. Bedekt met spirituele 
vodden leven de mensen daar; ze denken dat 
niemand deze ellende kan blootleggen omdat 
de mensen niet verder zien dan wat er aan de 
hand is. 
29 Maar het uur van het geweten nadert, het 
is hetzelfde als toen u zei: De dag des Heren, 
of zijn oordeel, is nabij. Dan zal schaamte in 
het ene opstaan en berouw in het andere. 
30 Wie deze innerlijke stem hoort, brandend 
heet en onverbiddelijk, zal in zijn innerlijk het 
vuur voelen dat verteert, dat vernietigt en 
zuivert. Noch de zonde, noch iets dat niet 
zuiver is, kan dit oordeelsvuur weerstaan. 
Alleen de Geest kan zich ertegen verzetten, 
want hij is begiftigd met goddelijke kracht. 
Daarom zal hij, wanneer hij door het vuur van 
zijn geweten is gegaan, weer opstaan, 
gezuiverd van zijn fouten. (82, 58 - 59) 
31 Alle door de mens veroorzaakte pijn zal in 
één beker gedaan worden, die door de 
veroorzakers ervan gedronken zal worden. En 
degenen die zich nooit hebben laten schudden 
in het gezicht van de pijn zullen dan beven in 
hun geest en lichaam. (141, 73) 
32 Het is noodzakelijk dat de hemel voor korte 
tijd voor iedereen gesloten is en dat hij pas 
weer opengaat als er een enkele kreet van de 
aarde komt, omdat erkend wordt dat de 
Vader van alle wezens één is. 
33 Voorwaar, ik zeg u, ik zal deze 
broederwereld en egoïstische wereld aan het 
oordeel onderwerpen en zuiveren tot ik liefde 
en licht zie opstijgen. Ook aan hen die 
vandaag hun volk te gronde richten, die alle 
ondeugden zaaien en verspreiden die hun 
koninkrijk van onrechtvaardigheid hebben 
geschapen, zal ik, ter genoegdoening, hen 
opdragen de verleidingen te bestrijden, de 
verdorvenheid weg te nemen en de boom van 

het kwaad te ontwortelen; ik zal u ook de taak 
van de Heilige Geest geven om de 
verleidingen te bestrijden, de verdorvenheid 
weg te nemen en de boom van het kwaad te 
ontwortelen. (151, 14 + 69) 
34 De mens heeft, gebruik makend van zijn 
vrijheid van wil, zijn weg van ontwikkeling 
gebogen totdat hij vergeten is van wie hij 
kwam; en hij heeft het punt bereikt waar 
deugd, liefde, goedheid, vrede, broederschap 
vreemd lijken te zijn voor zijn aard van zijn 
bestaan, en hij beschouwt egoïsme, ondeugd 
en zonde als de meest natuurlijke en 
toelaatbare. 
35 De nieuwe Sodom is over de hele aarde, en 
er is een nieuwe netheid nodig. Het goede 
zaad zal gered worden, en daaruit zal een 
nieuwe mensheid ontstaan. Op vruchtbare 
velden die besproeid zijn met tranen van 
berouw, zal mijn zaad vallen, dat zal 
ontkiemen in de harten van toekomstige 
generaties die een hogere vorm van 
aanbidding aan hun Heer zullen aanbieden. 
(161, 21 - 22) 
36 Ik zal de hand van de mens toestaan om 
vernietiging, dood en oorlog te brengen, maar 
slechts tot een bepaalde grens. Het onrecht, 
de verdorvenheid, de blindheid en het streven 
naar macht van de mensen zullen deze grens 
niet kunnen overschrijden. 
37 Dan zal mijn sikkel komen, en hij zal met 
wijsheid afsnijden wat mijn wil bepaalt. Want 
mijn sikkel heeft leven, liefde en ware 
rechtvaardigheid. Maar jullie, mensen, kijk en 
bid! (345,91) 
38 Vroeger was de aarde een tranendal, nu is 
het een dal van bloed. Wat wordt het 
morgen? De plaats van het rokende puin van 
een walvis, waar het oordeelsvuur overheen is 
gegaan, die de zonde heeft verteerd en de 
arrogantie van liefdeloze mensen heeft 
neergehaald omdat ze hun geest hebben 
verwaarloosd. 
39 Op dezelfde manier zullen uit de tempel 
der wijsheid de handelaars in de wetenschap 
weggegooid worden, omdat ze woeker 
hebben genomen met het licht, omdat ze de 
waarheid te schande hebben gemaakt. (315, 
61 -62) 
40 Vol van arrogantie staan de grote naties 
op, pratend op hun macht, de wereld 
bedreigend met hun wapens, trots op hun 
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intelligentie en hun wetenschap, zonder zich 
bewust te zijn van de kwetsbaarheid van de 
valse wereld die ze hebben geschapen; want 
een lichte adem van mijn gerechtigheid zal 
genoeg zijn om deze kunstmatige wereld te 
laten verdwijnen. 
41 Maar het zal de hand van de mens zelf zijn 
die zijn eigen werk zal vernietigen; het zal zijn 
verstand zijn dat de weg zal uitvinden om te 
vernietigen wat hij eerder heeft geschapen. 
42 Ik zal ervoor zorgen dat alleen die 
menselijke werken die de mensheid goede 
vruchten hebben gebracht, overleven, zodat 
ze gebruikt kunnen blijven worden ten 
behoeve van toekomstige generaties. Maar 
alles wat een corrupt of egoïstisch doel dient 
zal worden vernietigd in het vuur van Mijn 
genadeloze oordeel. 
43 Op de ruïnes van een wereld die door een 
materialistische mensheid is geschapen en 
vernietigd, zal een nieuwe wereld ontstaan, 
waarvan de fundamenten door ervaring zullen 
worden gevormd en die als doel zal hebben 
het ideaal van zijn geestelijke opwaartse 
ontwikkeling. (315, 55 - 56) 
 
Apocalyptische oorlogen, epidemieën, plagen 
en vernielingen  
44 Jullie leven in tijden van angst, waarin de 
mensen zich zuiveren door hun beker van 
lijden te legen tot het punt van uitputting. 
Maar degenen die de profetieën 
bestudeerden wisten al dat de tijd nabij was 
dat er overal oorlogen zouden uitbreken 
omdat de naties elkaar niet begrepen. 
45 Het is nog steeds te zien dat de onbekende 
ziekten en epidemieën onder de mensheid 
opduiken en wetenschappers in verwarring 
brengen. Maar wanneer de pijn onder de 
mensen zijn hoogtepunt bereikt - vóór 1950 - 
zullen ze nog steeds de kracht hebben om uit 
te roepen: "Gods straf! Maar ik straf niet, jij 
bent het die jezelf straft als je afwijkt van de 
wetten die je geest en je lichaam beheersen. 
46 Wie heeft de natuurkrachten losgelaten en 
uitgedaagd, zo niet de onredelijkheid van de 
mens? Wie heeft mijn wetten getrotseerd? de 
arrogantie van wetenschappers? maar echt, ik 
zeg je, deze pijn zal dienen om het onkruid dat 
in het hart van de mens is opgegroeid, uit te 
roeien... 

47 De velden zullen bedekt zijn met lijken, 
zelfs de onschuldigen zullen worden gedood. 
Sommigen zullen sterven door vuur, 
sommigen door hongersnood, en sommigen 
door oorlog. De aarde zal beven, de 
natuurkrachten zullen in beweging komen, de 
bergen zullen hun lava uitspuwen en de zeeën 
zullen opsteken. 
48 Ik zal de mensen toestaan hun 
boosaardigheid tot het uiterste te drijven, 
zodat ze zich, ontzet door hun eigen werken, 
werkelijk in hun geest kunnen bekeren. (35, 22 
- 26) 
49 De boom van de wetenschap zal door de 
woede van de orkaan geschud worden, en zijn 
vruchten zullen op de mensheid vallen. Maar 
wie heeft de ketens van die elementen 
gebroken, zo niet de mens? 
50 Toegegeven, de eerste mensen hebben ook 
geleerd om pijn te kennen om te ontwaken in 
de realiteit, om gewekt te worden voor het 
licht van het geweten en om zich te 
conformeren aan een wet. Maar de 
ontwikkelde, bewuste en opgeleide man van 
die tijd - hoe durft hij de boom des levens te 
bevuilen? (288,28) 
51 Er zullen epidemieën uitbreken in de 
wereld en een groot deel van de mensheid zal 
omkomen. Er zullen onbekende en zeldzame 
ziekten zijn waartegen de wetenschap 
machteloos staat. 
52. de hele wereld zal worden ontdaan van 
onkruid. Mijn oordeel zal het egoïsme, de haat 
en het onverzadigbare verlangen naar macht 
wegnemen. Er zullen grote 
natuurverschijnselen verschijnen. 
53 landen zullen worden verwoest en hele 
stukken land zullen verdwijnen. Het zal een 
alarmsignaal zijn voor je hart. (206, 22 - 24) 
 
Natuur en natuurrampen 
54 mensheid, als je alles wat je gebruikt hebt 
om bloedige oorlogen te voeren had besteed 
aan het doen van humanitaire werken, zou je 
bestaan vol zijn van de zegeningen van de 
Vader. Maar de mens heeft de rijkdom die hij 
heeft vergaard gebruikt om vernietiging, pijn 
en dood te zaaien. 
55 Dit kan niet het ware leven zijn dat zij die 
broeders en zusters en kinderen van God zijn, 
moeten hebben. Deze manier van leven is niet 
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in overeenstemming met de wet die ik in uw 
geweten heb geschreven. 
56 Om jullie bewust te maken van de dwaling 
waarin jullie leven, zullen er vulkanen 
uitbarsten, zal er vuur uit de aarde komen om 
het onkruid te vernietigen. De winden zullen 
worden losgelaten, de aarde zal schudden, en 
de overstromingen van het water zullen hele 
landen en naties verwoesten. 
57 Op deze manier zullen de koninkrijken van 
de natuur hun onwil om mens te zijn tot 
uitdrukking brengen. Ze hebben met hem 
gebroken omdat de mens de ene band van 
vriendschap en broederschap na de andere 
heeft verbroken, die hem heeft verbonden 
met de natuur die hem omringt. (164, 40 - 42) 
58 Er zal veel kwaad over de mensheid komen; 
er zullen onlusten in de natuur zijn, de 
elementen zullen hun boeien breken: De 
brand zal hele regio's verwoesten, het water 
van de rivieren zal overstromen, de zeeën 
zullen veranderen. 
59 Er zullen gebieden zijn die onder het water 
blijven liggen en er zullen nieuwe gronden 
ontstaan. Veel wezens zullen hun leven 
verliezen, en ook de wezens die lager zijn dan 
de mens zullen omkomen. (11, 77) 
60 De krachten van de natuur wachten slechts 
op het uur dat de wereld zal worden 
aangevallen en de aarde zal worden gezuiverd 
en gezuiverd. Hoe zondiger en arroganter een 
natie is, hoe moeilijker mijn oordeel zal zijn. 
61 Hard en doof is het hart van deze 
mensheid. Het zal nodig zijn dat de beker van 
het lijden tot haar komt, zodat ze de stem van 
het geweten, de stem van de wet en van de 
goddelijke gerechtigheid kan horen. Alles zal 
gebeuren ter wille van het heil en het eeuwige 
leven van de Geest. Hij is degene die ik zoek. 
(138, 78 - 79) 
62 Die vloed, die de aarde van de onreinheid 
der mensen reinigde, en het vuur, dat op 
Sodom neerdaalde, zijn u tot op de dag van 
vandaag bekend als legenden. Toch zul je ook 
in deze tijd ervaren hoe de mensheid zal 
schudden als de aarde schudt onder de kracht 
van lucht, water en vuur. Maar nogmaals, ik 
stuur je een ark, dat is mijn wet, zodat wie er 
ook binnenkomt, gered wordt. 
63 Niet allen die in het uur van het bezoek 
"Vader, Vader" zeggen, zullen Mij liefhebben, 
maar zij die altijd Mijn Liefde voor hun naaste 

beoefenen. Deze zullen worden gered. (57, 61 
- 62) 
64 Er zal een nieuwe vloed komen, die de 
aarde schoon zal wassen van de menselijke 
corruptie. Het zal de altaren van de valse 
goden omverwerpen, zal de fundamenten van 
die toren van trots en verdorvenheid steen 
voor steen vernietigen en zal elke valse 
doctrine en perverse filosofie uitroeien. 
65 Maar deze vloed zal niet alleen van water 
zijn zoals het vroeger was; want de hand van 
de mens heeft alle elementen tegen hem 
losgelaten, zowel de zichtbare als de 
onzichtbare. Hij spreekt zijn eigen oordeel uit, 
straft en oordeelt zelf. (65, 31) 
66 De koninkrijken der natuur zullen om 
gerechtigheid roepen, en als zij weg zijn, 
zullen zij delen van het aardoppervlak laten 
verdwijnen en zeeën worden, en zeeën laten 
verdwijnen en op hun plaats laten landen. 
67 De vulkanen zullen uitbarsten om de tijd 
van het oordeel aan te kondigen, en de hele 
natuur zal met geweld door elkaar geschud 
worden. 
68 Bid dat je je als goede discipelen gedraagt, 
want dit zal het geschikte moment zijn om de 
Trinitarisch-Maritieme geestelijke leer in de 
harten te verspreiden. (60, 40 - 41) 
69 Driekwart van de oppervlakte van de aarde 
zal verdwijnen, en slechts een deel zal 
overblijven om een toevluchtsoord te zijn voor 
hen die de chaos overleven. U zult getuige zijn 
van de vervulling van vele profetieën. (238, 
24) 
70 vergis je niet; want voor het einde van het 
"zesde zegel" zullen grote gebeurtenissen 
plaatsvinden: de sterren zullen betekenisvolle 
tekens geven, de naties van de aarde zullen 
kreunen, en van deze planeet zullen drie delen 
verdwijnen en zal er slechts één overblijven, 
waarop het zaad van de Heilige Geest als 
nieuw leven zal ontkiemen. 
71 De mensheid zal dan een nieuw bestaan 
beginnen, verenigd in één leer, één taal en 
één band van vrede en broederschap. (250, 
53) 
72 Ik spreek tot u over de pijn die u verdient, 
die u steeds meer vermenigvuldigt en die, als 
het uur gekomen is, overloopt. 
73 Ik zou nooit zo'n beker aan mijn kinderen 
geven; maar in Mijn gerechtigheid kan Ik jullie 
nog steeds toestaan om de vruchten van jullie 
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goddeloosheid, trots en roekeloosheid te 
oogsten om terug te keren naar Mij, die 
berouw heeft. 
74 De mensen hebben mijn macht en mijn 
gerechtigheid in twijfel getrokken als ze met 
hun wetenschap de tempel van de natuur 
hebben ontheiligd, waar alles in harmonie is, 
en hun oordeel zal nu onverbiddelijk zijn. 
75 De elementaire krachten zullen worden 
losgelaten, de kosmos zal worden geschud en 
de aarde zal beven. Dan zal de horror bij de 
mensen zijn en zullen ze willen vluchten, maar 
er zal geen ontkomen aan zijn. Ze zullen de 
ontketende krachten willen temmen en dat 
niet kunnen. Omdat ze zich schuldig zullen 
voelen en omdat ze hun veronderstelling en 
dwaasheid te laat betreuren, zullen ze de 
dood zoeken om aan hun straf te ontkomen. 
(238, 15 - 17) 
76 Als de mensen hun geestelijke gaven 
kenden - hoeveel leed zouden ze dan 
verlichten! Maar ze hebben er de voorkeur 
aan gegeven om blind of lui te blijven in tijden 
van grote pijn. 
77 Mijn leer is om u te verlichten, zodat u zich 
het grote lijden bespaart dat de profeten uit 
het verleden aan de mensheid hebben 
aangekondigd. 
78 Alleen in de verbetering van je leven kun je 
die kracht of dat vermogen vinden om je te 
bevrijden van de gevolgen van de ontketende 
elementen. Want niet alleen geloof of gebed 
zijn de wapens die je de overwinning geven 
over de slagen en tegenslagen van het leven: 
dat geloof en dat gebed moeten gepaard gaan 
met een deugdzaam, zuiver en goed leven. 
(280, 14 - 15+17) 
79 Binnenkort begint een tijd van grote 
gebeurtenissen voor de wereld. De aarde zal 
beven en de zon zal brandende stralen naar 
beneden sturen op deze wereld, die haar 
oppervlak verschroeit. De continenten zullen 
worden geteisterd door pijn van de ene naar 
de andere pool, de hele wereld zal worden 
gereinigd, en er zal geen wezen zijn dat geen 
ontbering en boetedoening voelt. 
80 Maar na deze grote chaos zullen de naties 
weer tot rust komen, en de krachten van de 
natuur zullen tot rust komen. Na die 
"stormachtige nacht" waarin deze wereld 
leeft, zal de regenboog van de vrede 

verschijnen en zal alles terugkeren naar zijn 
wetten, zijn orde en harmonie. 
81 Ook hier zie je de hemel helder en de 
velden vruchtbaar. De rivieren zullen weer 
helder zijn en de zee zal rustig zijn. Er zal fruit 
op de bomen en bloemen op de weilanden 
staan, en de oogsten zullen overvloedig zijn. 
De mens, gezuiverd en gezond, zal zich weer 
waardig voelen en de weg naar zijn opstijging 
en zijn terugkeer naar Mij geplaveid zien. 
82 Iedereen zal grondig zuiver en gezuiverd 
zijn om de komende New Age waardig te 
ervaren. Want ik moet de nieuwe mensheid 
op stevige fundamenten bouwen. (351, 66 - 
69) 
 
De rechtvaardigheid van de liefde en de 
genade van God  
83 Het uur is aangebroken waarop het oordeel 
in de wereld ten volle zal worden gevoeld. Elk 
werk, elk woord en elke gedachte wordt 
beoordeeld. Van de machtigen der aarde die 
over de naties heersen tot aan de minsten van 
hen - ze zullen allemaal gewogen worden op 
mijn Goddelijk Evenwicht. 
84 Maar verwart gerechtigheid niet met 
vergelding en genoegdoening niet met 
bestraffing. want ik laat je alleen de vruchten 
van je zaden oogsten en eten, zodat je door 
hun smaak en hun effecten weet of ze goed of 
schadelijk zijn, of je goed of slecht hebt 
gezaaid... 
85 Het onschuldige bloed vergoten door het 
menselijke kwaad, het verdriet en de tranen 
van de weduwen en wezen, van de verstotene 
die ellende en honger lijdt - zij roepen 
allemaal om gerechtigheid, en mijn volmaakte 
en liefdevolle maar genadeloze gerechtigheid 
komt op allen neer. (239,21 - 23) 
86 Mijn gerechtigheid zal over ieder schepsel 
komen en ieder mens raken, zoals de engel 
des Heren over Egypte is gekomen en Mijn 
oordeel heeft uitgevoerd, waarin alleen 
degenen die hun deur hadden gemarkeerd 
met het bloed van een lam werden gered. 
87 Voorwaar, Ik zeg u, in deze tijd zal iedereen 
gered worden die waakt en gelooft in het 
Woord en de beloften van de Verlosser; het 
Goddelijke Lam dat zich opofferde om u te 
leren bidden en met volmaakte liefde de 
taken van uw verzoening te vervullen, want 
Mijn Bloed zal u als een mantel van liefde 
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beschermen. Maar wie niet kijkt, wie niet 
gelooft of wie godslastert, zal getroffen 
worden, zodat hij uit zijn lethargie kan 
ontwaken. (76, 6 - 7) 
88 Wanneer vanuit het binnenste van de 
mensen de noodkreet tot Mij komt en zegt: 
"Mijn Vader, onze Verlosser, kom tot ons, wij 
bederven", dan zal Ik hen Mijn Aanwezigheid 
laten voelen, Ik zal hen Mijn oneindige 
Barmhartigheid openbaren en het hen 
opnieuw bewijzen. (294, 40) 
89 De gewone gang van zaken in je leven 
wordt ineens door hevige stormen geslagen. 
Maar daarna zal in de oneindigheid het licht 
van een ster schijnen wiens stralen de vrede, 
het licht en de rust zullen schenken die de 
geïncarneerde geest nodig heeft voor de 
contemplatie van de eeuwigheid. (87, 52) 
 
Het effect van het Gerecht van eerste aanleg  
90 Als het erop lijkt dat voor de mens alles 
voorbij is, heeft de dood gezegevierd of het 
kwaad gezegevierd, zullen uit de duisternis 
wezens opstaan in het licht. Uit de dood zullen 
zij opstaan tot het ware leven, en uit de 
afgrond van de vernietiging zullen zij opstaan 
om de eeuwige wet van God te gehoorzamen. 
91 Niet iedereen zal de afgrond kennen; want 
sommigen waren van plan om zich van die 
oorlog van hartstochten, van ambitie en van 
haat af te houden en leefden slechts op de 
rand van de nieuwe Sodom; en anderen, die 
veel gezondigd hebben, zullen op tijd 
pauzeren en door hun tijdige bekering en 
volledige vernieuwing zullen vele tranen en 
veel pijn gespaard blijven. (174,53 - 54) 
92 Van alle morele en materiële structuur van 
de mensheid zal "geen steen meer overblijven 
op een ander". Want om de "nieuwe mens" 
op deze aarde te laten verschijnen, is het 
noodzakelijk dat elke vlek wordt weggeveegd, 
elke zonde wordt verwijderd en alleen 
datgene overblijft wat goed zaad bevat. 
93 het licht van mijn aanwezigheid en van 
mijn gerechtigheid zal in de hele wereld 
worden waargenomen, en in het aangezicht 
van dat licht zullen de afgoden vallen, zullen 
de gebruikelijke tradities in de vergetelheid 
raken en zullen de onvruchtbare riten in de 
steek gelaten worden. (292, 33 - 34) 
94 Een enkele deur blijft open voor het heil 
van de mens: die van de vergeestelijking. Wie 

zichzelf wil redden zal zijn arrogantie, zijn 
valse grootsheid, zijn basispassies, zijn 
egoïsme moeten opgeven. 
95 Zeer bitter zal de beker zijn die de mensen 
zullen moeten drinken in de grote veldslag. 
maar ik zeg u: wel aan hen die uit die beker 
drinken en dan de aarde als gezuiverd 
achterlaten want als ze in andere lichamen 
naar deze wereld terugkeren, zal hun 
boodschap doordrongen zijn van licht, vrede 
en wijsheid... (289, 60 - 61) 
96 De "laatste gevechten" met hun bitterheid 
en de "laatste wervelwinden" zijn nog niet 
gearriveerd. Het is nog steeds te zien dat alle 
krachten in beroering zijn, en dat de atomen 
in een chaos ronddraaien, zodat er na dit alles 
lethargie, uitputting, verdriet en walging 
ontstaat, waardoor de schijn van de dood 
wordt gewekt. 
97 maar dit zal het uur zijn waarop in het 
gevoelig geworden geweten het trillende 
geluid van een trompet zal klinken, die u 
vanuit het hiernamaals aankondigt dat onder 
de mensen van goede wil het koninkrijk van 
leven en vrede nadert. 
98 Bij dat geluid zullen "de doden opstaan" en 
zullen tranen van berouw worden vergoten, 
en de Vader zal hen ontvangen als de 
"verloren zonen", moe van de lange reis en 
vermoeid van de grote strijd, en zal hun geest 
bezegelen met de kus van de liefde. 
99 Vanaf deze "dag" zal de mens de oorlog 
verafschuwen. Hij zal haat en wrok uit zijn hart 
drijven, zal de zonde nastreven en een leven 
van herstel en wederopbouw beginnen. Velen 
zullen zich laten inspireren door een licht dat 
ze nog niet eerder hebben gezien en zullen 
zich inzetten voor een wereld van vrede. 
100 Het zal slechts het begin zijn van de tijd 
van genade, het tijdperk van vrede. 
101 Het Stenen Tijdperk is al lang geleden. Het 
tijdperk van de wetenschap zal ook 
voorbijgaan, en dan zal het tijdperk van de 
geest onder de mensen opbloeien. 
102 De bron van het leven zal grote mysteries 
onthullen, zodat de mens een wereld kan 
opbouwen die sterk is in de wetenschap van 
het goede, in de gerechtigheid en in de liefde. 
(235, 79 - 83) 
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XIII Transformatie en voltooiing van 
de wereld en de schepping  

 

Hoofdstuk 56 - Overwinning en 
erkenning van het geestelijk werk van 
Christus  
 
De verspreiding van de geestelijke leer door 
Gods boodschappers...  
1 Mijn wet zal in deze tijd de ark van de 
verlossing zijn. In werkelijkheid vertel ik je: 
Wanneer de wateren van de zondvloed 
worden ontketend met goddeloosheid, pijn en 
ellende, zullen mensen van andere naties in 
lange processies naar dit land komen, 
aangetrokken door zijn spiritualiteit, 
gastvrijheid en vrede; en wanneer zij deze 
openbaring hebben leren kennen en geloven 
in wat Ik heb gesproken als de Heilige Geest 
bij Mijn hernieuwde komst, zal Ik hen ook 
"Israëlieten naar de Geest" noemen. 
2 Onder deze menigte zullen Mijn 
boodschappers zijn, die Ik tot hun volk zal 
doen terugkeren om hun broeders de 
goddelijke boodschap van Mijn Woord te 
brengen. 
3 maar niet iedereen zal naar deze natie 
komen om de leer die ik u gebracht heb te 
kennen, want velen zullen die geestelijk 
ontvangen. (10, 22) 
4 jullie zullen allemaal vrede krijgen zoals jullie 
die verdiend hebben, maar ik beloof jullie 
betere tijden. 
5 Na de zuivering die op aarde moet 
plaatsvinden, zullen de door Mij gezonden 
mensen verschijnen, deugdzame 
geesteswezens met grote opdrachten om de 
gehoorzame menselijke familie te scheppen. 
6 Vier generaties na de jouwe zullen 
voorbijgaan, totdat mijn leer over de wereld 
verspreid is en mooie vruchten geeft. (310, 50) 
 
De strijd om de erkenning van het nieuwe 
woord  
7 Vandaag is het een kleine menigte die me 
omringt, maar morgen zal het een onmetelijke 
menigte zijn die zich om me heen verzamelt. 
onder hen zullen de Farizeeërs zijn die zullen 
komen en fouten zoeken in mijn onderwijs om 
de mening van de grote massa's tegen mijn 
werk op te rakelen... Ze weten niet dat - 

voordat ze mijn werk nog onderzoeken - ze 
zelf worden doorzien. (66,61) 
8 In die tijd oordeelden drie rechters over Mij: 
Annas, Pilatus en Herodes, en het volk gaf Mij 
een oordeel. Nu vertel ik jullie dat velen van 
jullie mijn rechters zijn en nog groter is het 
aantal van hen die mij pijn zullen doen in deze 
tijd. 
9 Maar hoe meer mensen mijn wet en mijn 
leer verafschuwen - wanneer dit het meest 
vervolgd en verworpen wordt, zal de stem van 
het volk van het geloof weerklinken, want 
hetzelfde zal niet gebeuren als in de "tweede 
keer"; nu zal ik niet alleen zijn. (94, 67) 
10 Er zal een korte periode zijn waarin mijn 
woord dat op dit moment gegeven is, van de 
aardbodem lijkt te zijn verdwenen. 
11 Dan gaan de mensen aan de slag met het 
verzinnen van de geestelijke leer, met het 
onderwijzen van nieuwe wetten en geboden. 
zij zullen zichzelf meesters, apostelen, 
profeten en boodschappers van God noemen 
en ik zal hen een tijdje laten spreken en 
zaaien. Ik zal ze hun zaad laten planten, zodat 
ze, wanneer ze de vruchten oogsten, weten 
wat ze hebben gezaaid. 
12 De tijd en de natuurkrachten zullen over 
hun zaadjes heengaan, en hun stappen zullen 
als een oordeel zijn voor elk van deze 
mensenkinderen. 
13 Het is noodzakelijk dat de wereld bedrog 
kent, dat zij de waarheid kent. Dan zal de 
waarheid en de levensessentie, die ik je in 
deze tijd heb gegeven, weer opstaan onder de 
mensen in al hun oprechtheid en spiritualiteit. 
(106, 9 - 10) 
 
De kracht van de leer van de Heilige Geest  
14 Voor de mensheid is een nieuw tijdperk 
aangebroken; het is het tijdperk van het licht, 
waarvan de aanwezigheid een hoogtepunt zal 
zijn in de geestelijke reis van alle mensen, 
zodat zij kunnen ontwaken, zich kunnen 
bezinnen, zich kunnen ontdoen van de zware 
last van hun tradities, fanatisme en dwalingen, 
en dan kunnen opstaan tot een nieuw leven. 
15 Sommigen zullen later, geleidelijk aan, alle 
religies en sekten naar de onzichtbare tempel 
komen, naar de tempel van de Heilige Geest, 
die in mijn werk aanwezig is, onwrikbaar als 
een pilaar die in het oneindige oprijst, in 
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afwachting van mannen van alle volken en 
geslachten. 
16 Als allen het binnenste van mijn heiligdom 
zijn binnengegaan om te bidden en 
ondergedompeld te worden, zullen sommigen 
dezelfde kennis van mijn waarheid hebben als 
anderen. Daarom zullen allen, zodra deze 
climax op de weg is voltooid, verenigd in 
dezelfde wet opstaan en hun Vader op 
dezelfde manier aanbidden. (12, 94 - 96) 
17 samen met de mensen die Ik vorm en die Ik 
uit duisternis en onwetendheid heb verlost, 
zal Ik de profetieën vervullen die in vroegere 
tijden zijn gegeven, en tegenover Mijn 
bewijzen en wonderen zal de wereld beven en 
zullen de theologen en uitleggers van de 
profetieën hun boeken verbranden en zich 
naar binnen toe voorbereiden om deze 
openbaring te bestuderen. Mensen met titels, 
mannen van de wetenschap, mensen met 
scepter en kroon zullen pauzeren om mijn leer 
te horen, en velen zullen zeggen: 'Christus de 
Verlosser is weer gekomen! (84, 60) 
18 Voorwaar, Ik zeg u: Mijn woord zal de 
afdruk van uw huidige wereld en uw hele 
leven veranderen. 
19 Voor de mensen van nu zijn de wereld en 
haar genoegens het doel van hun leven. Maar 
weldra zullen zij de geest hoger waarderen 
dan het lichaam, en het lichaam hoger dan de 
kleren, en in plaats van de wereldse 
heerlijkheden na te jagen, zullen zij de 
onsterfelijkheid van de geest zoeken. 
20 In het begin zal er fanatisme zijn omwille 
van het geestelijke, het streven ernaar zal tot 
het uiterste worden vergroot; maar daarna 
zullen de harten tot rust komen en zal de 
vergeestelijking vol waarheid en oprechtheid 
tot bloei komen. (82, 30 - 31) 
21 Mijn onderwijs zal grote omwentelingen in 
de wereld veroorzaken, er zullen grote 
veranderingen zijn in gewoontes en ideeën, en 
zelfs in de natuur zullen er veranderingen 
plaatsvinden. Dit alles zal het begin van een 
nieuw tijdperk voor de mensheid markeren en 
de geesten die ik binnenkort naar de aarde zal 
sturen zullen over al deze profetieën spreken. 
Ze zullen mijn woord uitleggen en de werken 
beschrijven om mee te werken aan de 
restauratie en opwaartse ontwikkeling van 
deze wereld. (152,71) 

22 een "nieuw lied" zal ontstaan uit de geest 
van allen die Mij niet konden zien en die Mij 
uiteindelijk zagen omdat ze Mij zochten 
ondanks hun onvolkomenheden; en jullie 
weten dat wie Mij zoekt, Mij altijd vindt. 
23 wat betreft degenen die Mij hebben 
verloochend, die Mij hebben gemeden, die 
Mijn naam geheim hebben gehouden, die 
Mijn aanwezigheid niet willen zien, die zullen 
onderweg die beproevingen krijgen die hun 
ogen zullen openen en hen ook de waarheid 
laten zien. (292, 35 - 36) 
24 Zoals een stormrivier die alles wegvoert, zo 
zal ook de vloed zijn die de spiritualistische 
massa's mensen zal vormen - een vloed die 
niemand zal kunnen stoppen omdat hun 
geweld onoverkomelijk zal zijn. En wie als 
obstakel in de weg wil staan, wordt door de 
stroming meegesleurd. 
25 Wie zou op aarde de macht kunnen hebben 
om de ontwikkeling van de geesten of de 
uitvoering van de beslissingen van God tegen 
te houden? Niemand. Het enige wezen met 
absolute macht en gerechtigheid is je Vader, 
en Hij heeft verordonneerd dat elke geest tot 
in de perfectie vordert. 
26 Als mijn Goddelijke Wetten voor korte tijd 
door mensen zijn overtreden, zal ik ervoor 
zorgen dat mijn stem wordt gehoord als het 
geluid van een luide bel, zelfs door hen die 
dood zijn aan het geestelijk leven. (256, 40 - 
42) 
27 Als de mensheid dan mijn leer kent en de 
betekenis ervan begrijpt, zal zij er vertrouwen 
in stellen en gesterkt worden in het geloof dat 
het de zekere weg is, de leidraad voor iedere 
mens die in gerechtigheid, in liefde en in 
eerbied voor zijn naaste wil leven. 
28 Als deze leer wortel schiet in de harten van 
de mensen, zal ze het gezinsleven opfleuren, 
de ouders in de deugd versterken, huwelijken 
in trouw, kinderen in gehoorzaamheid, en de 
leraren zullen hen met wijsheid vervullen. Ze 
zullen de machthebbers vrijgevig maken en de 
rechters inspireren om echte gerechtigheid uit 
te oefenen. Wetenschappers zullen zich 
verlicht voelen en dit licht zal hen grote 
geheimen onthullen voor het welzijn van de 
mensheid en voor hun spirituele ontwikkeling. 
Op deze manier begint een nieuw tijdperk van 
vrede en vooruitgang. (349, 35) 
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De kennis van de wederkomst van Christus 
over de hele wereld  
29 Als de mens in de diepste diepte van de 
afgrond is gezonken en, uitgeput van de strijd 
en het lijden, niet eens meer de kracht heeft 
om zichzelf te redden, zal hij verbaasd zijn om 
te zien hoe uit de diepte van zijn eigen 
zwakheid, wanhoop en teleurstelling, een 
onbekende kracht ontspringt, die uit de geest 
komt. Als hij zich realiseert dat het uur van zijn 
bevrijding is aangebroken, zal hij zijn vleugels 
uitslaan en boven de ruïnes van een wereld 
van ijdelheid, egoïsme en leugens uitstijgen en 
zeggen: "Daar is Jezus, de verworpene. Hij 
leeft. We hebben tevergeefs geprobeerd hem 
elke keer weer te doden, dag na dag. Hij leeft 
en komt ons redden en geeft ons al zijn 
liefde." (154, 54) 
30 voorwaar, ik zeg u, als ooit zelfs koningen 
zich afvroegen in welke ellende ik ben 
geboren, dan zal men in deze tijd evenzeer 
verbaasd zijn als iedereen de onopvallende 
manier zal ervaren waarop ik heb gekozen om 
u mijn woord te brengen. (307, 52) 
31 Op dit moment bevindt de mensheid zich 
in de voorbereidende fase. Het is mijn 
gerechtigheid die daarin aan het werk is, 
zonder dat mensen het al merken. Want in 
hun trots, in hun hoogmoedige materialisme 
schrijven ze alle gebeurtenissen in hun leven 
die voor hen onvermijdelijk zijn, aan het 
toeval toe. 
32 maar weldra zal mijn roeping de harten 
bereiken, en dan zullen zij mij met berouw 
benaderen en mij vragen om hun trots en hun 
fouten te vergeven. 
33 Dit zal het uur van het kruis zijn voor de 
geest van de mens, waarin hij na zijn grote 
teleurstellingen voor korte tijd een absolute 
leegte zal ervaren, wanneer hij de valsheid van 
zijn eigenbelang, de broosheid van zijn macht, 
de onjuistheid van zijn ideologieën zal 
ontdekken. 
34 Maar deze toestand van verwarring zal niet 
lang duren, want dan zullen mijn 
boodschappers verschijnen en mijn nieuwe 
boodschap verspreiden. 
35 Opnieuw, zoals in vroegere tijden, toen de 
boodschappers van mijn onderwijs uit het 
Oosten gingen en de kennis van mijn woord 
naar het Westen brachten, zo zal de wereld op 
dat moment weer zien dat mijn 

boodschappers het licht van deze boodschap 
naar de naties en de huizen brengen. 
36 Zal het voor de mensen vreemd lijken dat 
het licht nu van het westen naar het oosten 
gaat? Zullen ze daarom de boodschap die mijn 
boodschappers hen in mijn naam brengen niet 
erkennen? (334, 42 - 45) 
37 Er zijn hele rassen die Mij niet erkennen, er 
zijn volken die hardnekkig afstand nemen van 
Mijn wetten, die Mijn leer niet willen kennen, 
die zich ertegen verzetten omdat ze het uit de 
tijd beschouwen. 
38 het zijn zij die Mij niet begrepen hebben 
die aandringen op aardse vrijheden Het zijn 
ook degenen die vaak goed doen uit eigen 
voordeel en niet uit vrijgevigheid. 
39 Maar mijn gerechtigheid en beproevingen 
worden gegeven aan elk volk en elk ras, en 
deze komen dag na dag om hun harten en 
geesten eindelijk vruchtbaar te maken alsof ze 
akkers bewerken, en nadat ze bewerkt zijn, 
om er het zaad in te leggen, het eeuwige zaad 
van mijn liefde, mijn gerechtigheid en mijn 
licht. 
40 die volkeren zullen met liefde over Mij 
spreken, die rassen zullen dan hun hoop in Mij 
stellen, en in de geesten van alle volkeren van 
deze mensheid zullen liederen van blijdschap 
klinken, koren van lof en liefde tot de ene 
Heer van alle mensen (328,12) 
 

Hoofdstuk 57 - Omzetting en 
verandering op alle gebieden  
 
Nieuwe en diepere inzichten  
1 De tijd komt dat spirituele openbaringen de 
mensen het lichtgevulde pad zullen onthullen, 
zodat ze de geheimen die in de boezem van de 
schepping verborgen zijn, kunnen kennen. 
2 Het licht van Mijn Geest zal u de weg 
openbaren om de ware wetenschap te 
verwerven, die de mens in staat stelt erkend 
en gehoorzaamd te worden door de 
schepselen om hem heen en door de 
natuurlijke krachten van de schepping, en zo 
Mijn wil te vervullen dat de mens de aarde 
onderwerpt. Maar dit zal alleen gebeuren als 
de geest van de mens, verlicht door het 
geweten, zijn kracht en licht heeft opgelegd 
aan de zwakheden van het lichaam. (22, 19) 
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3 De dag is al nabij dat de mensen de 
betekenis van de Geest zullen gaan begrijpen, 
want velen die denken dat ze geloof hebben, 
hebben geen geloof, en anderen die denken 
dat ze zien, hebben geen zicht. Maar als ze 
eenmaal de waarheid begrijpen, zullen ze zich 
realiseren dat het kinderachtig, 
onrechtvaardig en onredelijk zou zijn om een 
wezen dat tot een ander leven behoort te 
blijven voeden met vruchten van de wereld. 
4 Dan zullen ze het licht zoeken in de religies, 
en in hun geestelijke angst en hun kwellende 
verlangen om de waarheid te vinden, zullen ze 
de leugen van de leer afschaffen en alles wat 
oppervlakkig en uitwendig is, wat ze in de 
verschillende sekten vinden, uitwieden totdat 
ze de goddelijke essentie ontdekken. (103, 42) 
5 De mensheid zal zeker moe worden van het 
blijven zaaien van haat, geweld en egoïsme. 
Elk zaadje van haat dat het zaait, zal zich 
zodanig vermenigvuldigen dat zijn krachten 
niet voldoende zijn om zijn oogst binnen te 
halen. 
6 Dit onvoorziene en buiten hun menselijke 
macht liggende zal hen tegenhouden in hun 
adembenemende en gekmakende koers. dan 
zal ik een wonder in alle harten werken door 
liefdadigheid te laten bloeien waar er alleen 
maar egoïsme was... 
7 De mensen zullen Mij opnieuw alle 
volmaaktheid, alwetendheid en hoogste 
gerechtigheid schenken. Zij zullen zich 
herinneren dat Jezus zei: "Geen enkel blad van 
de boom beweegt zonder de wil van de Vader. 
Want vandaag de dag bewegen volgens de 
mening van de wereld het blad van de boom, 
de levende wezens en de sterren in het wilde 
weg. (71, 30) 
8 Als mijn stem op een spirituele manier in de 
mensheid wordt gehoord, zullen mensen iets 
voelen vibreren dat altijd al in hen is geweest, 
ook al kon het zich niet in vrijheid uitdrukken. 
Het zal de Geest zijn die, aangemoedigd door 
de stem van zijn Heer, zal opstaan en mijn 
roeping zal beantwoorden. 
9 Dan begint een nieuw tijdperk op aarde, 
want je zult niet meer van onderaf naar het 
leven kijken, maar het zien, herkennen en 
genieten van de hoogten van je spirituele 
verheffing. (321, 38 - 39) 
10 Pas als het niet meer de geest is die de 
geest ertoe aanzet om te observeren en zich 

in de wetenschap te verdiepen, maar als de 
geest de geest optilt en instrueert, zal de 
mens ontdekken wat hem op dit moment 
ondoorgrondelijk lijkt, en wat niettemin 
voorbestemd is om aan hem geopenbaard te 
worden zodra hij zijn intelligentie heeft 
vergeestelijkt. (295, 37) 
11 Ik heb u gezegd dat de tijd zal komen dat 
het licht op alle plaatsen, in alle landen, op 
alle continenten zal verschijnen. Dat licht zal 
schijnen volgens de spirituele training van de 
mens. Maar door middel van hetzelfde zal een 
nieuw en nauwkeuriger concept van de 
schepping worden gevormd, een nieuw 
concept van spiritualiteit. Op deze manier 
begint een nieuwe fase van spirituele 
ontwikkeling. (200, 41) 
12 Als de mensen universeel in liefde gaan 
denken, zal ieder van hen proberen zichzelf te 
vervolmaken, rechtvaardiger te zijn en 
anderen te dienen. Elke angst voor straf zal 
overbodig zijn; de mens zal de wetten 
gehoorzamen, niet uit angst maar uit 
overtuiging. Alleen dan zal de mensheid zich 
spiritueel en intelligent hebben ontwikkeld. 
(291, 25) 
13 Wanneer dit mijn zaad is opgekomen in het 
hart van de volkeren die de mensheid vormen, 
zal er een absolute verandering in het leven 
van de mensen plaatsvinden. Hoe groot zal 
het verschil zijn dat zij zowel in hun menselijk 
leven als in hun geestelijke aanbidding van 
God zullen laten zien, als we de manier van 
leven, geloven, aanbidden, "vechten" en 
denken van de mensen van vroeger en van 
hen die leven in de spiritualiteit met elkaar 
vergelijken. 
14 Uit die tijd van fanatisme, afgoderij, 
materialisatie en absurde geloofsdogma's zal 
niet de ene steen op de andere blijven staan. 
Alle fouten die jullie voorouders en jullie zelf 
aan de komende generaties hebben 
nagelaten, zullen worden verwijderd. Dat alles 
bevat niet de essentie van het goede en de 
waarheid zal niet standhouden. Maar al het 
goede dat je hebt geërfd, zullen ze behouden. 
15 Deze leer, die in een meer spirituele vorm 
wordt gepresenteerd dan in het verleden, zal 
moeten vechten onder de mensen, volkeren, 
kerken en sekten om te overwinnen en voet 
aan de grond te krijgen. Maar zodra de korte 
tijd van verwarring voorbij is, zal er vrede 
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komen voor de mensen en ze zullen zich 
verheugen als ze de betekenis die er altijd al in 
heeft gezeten aan mijn woorden ontlenen. 
16 De ideeën over mijn goddelijkheid, over 
het geestelijk leven en over het doel van je 
bestaan zullen in de juiste richting worden 
gestuurd, want ieder mens zal een goede 
vertolker zijn van alles wat je door je Meester, 
zijn boodschappers en profeten in 
gelijkenissen en allegorieën is verteld. 
17 Die uitdrukking werd slechts ten dele door 
het volk begrepen. Het was de leer die voor 
hen bedoeld was in overeenstemming met 
hun toenemende spirituele en intellectuele 
capaciteit. Maar omdat ze alles tegelijk wilden 
weten, raakten ze verstrikt in steeds meer 
tegenstrijdigheden en misvattingen, omdat ze 
materiële interpretaties gaven aan wat alleen 
op een spirituele manier kon worden 
geïnterpreteerd. (329, 22 - 26) 
 
Verlichting door God gezonden mensen 
18 Ik heb je beloofd om geesten van groot 
licht onder je te laten leven. Deze wachten 
gewoon op de tijd om de aarde te benaderen, 
te incarneren en een grote missie van 
restauratie te vervullen. 
19 Als die geesten dan in deze wereld leven, 
wat moet je ze dan leren? echt, ik zeg je... 
niets! want ze zullen komen om les te geven, 
niet om te leren. 
20 Je zult verbaasd zijn als je ze van jongs af 
aan over diepzinnige dingen hoort praten, als 
je ze met wetenschappers en theologen ziet 
praten, als je verbazende volwassenen door 
hun ervaring ziet, en als je kinderen en 
jongeren op de juiste manier adviseert. 
21 Gezegend is het huis dat een van deze 
geesten in zijn boezem ontvangt. Hoe zwaar 
zal de last van de boetedoening zijn voor 
degenen die de vervulling van de opdracht van 
mijn boodschappers willen verhinderen! (238, 
30 - 31) 
22 Ik zeg u nogmaals dat het u niet zal 
ontbreken in de wereld van de mensen die 
begiftigd zijn met groot licht, die uw weg 
zullen verlichten en uw leven zullen zaaien 
met liefde. 
23 de mensheid heeft altijd de aanwezigheid 
van die mensen op aarde gehad, maar er 
komen tijden dat er grote legioenen van hoge 
geesten van licht in de wereld zullen komen, 

die zich zullen ontdoen van de valse wereld 
die jullie hebben geschapen om een nieuwe 
wereld op te wekken, waarin men vrede 
ademt en de waarheid regeert. 
24 Zij zullen veel te lijden hebben onder de 
goddeloosheid van de mensen. Maar dit is 
niets nieuws, want geen van de 
boodschappers van God is ontsnapt aan 
vervolging, spot en vijandigheid. Ze moeten 
naar de wereld komen en erop leven omdat 
hun aanwezigheid op aarde noodzakelijk is. 
25 Zij zullen komen en de harten der mensen 
liefdevol in beslag nemen. Hun woord, 
doordrongen van de gerechtigheid van de 
Vader, zal de trots en de vreugde treffen van 
allen die het kleed van de nederigheid van hun 
geest hebben vervangen door de pracht van 
ijdelheid, trots, valse macht en valse glorie. 
26 Deze zullen de eersten zijn die opstaan en 
mijn boodschappers aanwijzen met een vinger 
die trilt van woede. Maar dit zal dienen zodat 
mijn dienaren grote getuigenissen kunnen 
afleggen van de waarheid die zij in elke 
beproeving die zij ondergaan, aan de wereld 
hebben gebracht. 
27 Op dit moment weet je niet in welke 
vormen van menselijk leven ze zullen 
verschijnen. Maar ik zeg u dat sommige zullen 
verschijnen in de boezem van de grote 
religieuze gemeenschappen. Zij zullen strijden 
voor de eenheid en de geestelijke harmonie 
van alle mensen. 
28 Anderen zullen opstaan onder de 
wetenschappers en met de vrucht van hun 
ingevingen laten zien dat het ware einddoel 
van de wetenschap de geestelijke 
volmaaktheid van de mens is, en niet zijn 
verarming en vernietiging. 
29 Zo zullen op alle gebieden van het leven 
mijn knechten aan het licht komen, die mijn 
wet in hun hart zullen dragen en met woorden 
en werken zullen bevestigen wat ik in deze tijd 
tot u gesproken heb. (255, 43 - 47) 
  
De transformatie van de mens  
30 Ik kondig u profetisch een nieuwe wereld 
en een vergeestelijkte mensheid aan, maar als 
dit woord bekend wordt gemaakt, zal het 
opnieuw niet worden geloofd. 
31 De ene generatie na de andere zal sterven, 
de arrogantie van de mensen zal stormen en 
overstromingen, plagen en plagen 
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ontketenen, en het gejammer van de 
mensheid zal de ruimte doen schudden. 
32 Maar na dit alles zullen de nieuwe 
aardbewoners een leven van introspectie en 
vergeestelijking beginnen, gebruik makend 
van de onmetelijke schat aan ervaring die de 
vorige generaties aan hen hebben nagelaten, 
en het goddelijke zaad zal beginnen te 
ontkiemen. 
33 het goddelijke zaad bestaat in elke geest, 
omdat het van Mij is voortgekomen, en zoals 
jullie kinderen de eigenschappen of het 
karakter van hun ouders erven, zo zullen de 
geestwezens uiteindelijk onthullen wat ze van 
hun hemelse Vader hebben geërfd: de liefde. 
(320, 9 - 11) 
34 Na de nieuwe zondvloed zal de regenboog 
schijnen als symbool van de vrede en van het 
nieuwe verbond dat de mensheid geestelijk 
zal sluiten met hun Heer. 
35 Jullie moeten je voorbereiden op een harde 
strijd, want jullie zullen allemaal moeten 
vechten tegen de draak van het kwaad, wiens 
wapens glorie, haat, aardse macht, 
losbandigheid, ijdelheid, egoïsme, leugens, 
afgoderij en fanatisme zijn - alle krachten van 
het kwaad geboren uit het menselijk hart, 
waartegen jullie met grote moed en geloof 
zullen moeten strijden totdat jullie ze hebben 
verslagen. 
36 Als de draak van jullie hartstochten door 
jullie lichtwapens gedood is, dan zal er in de 
ogen van de mensen een nieuwe wereld 
verschijnen - een nieuwe wereld, hoewel die 
hetzelfde is; maar die zal mooier lijken. Want 
dan zullen de mensen het gebruiken voor hun 
welzijn en vooruitgang, het bijbrengen van 
een ideaal van vergeestelijking in al hun 
handelingen. 
37 De harten zullen veredeld worden, de 
geesten van de mensen zullen verlicht 
worden, de geest zal kunnen getuigen van zijn 
bestaan. Alle goede dingen zullen floreren, 
alle opbeurende dingen zullen dienen als zaad 
voor menselijke werken. (352, 61 - 64) 
38 De mens is naar beneden gegaan naar de 
bodemloze put, en tot op dat moment is zijn 
geweten bij hem geweest, wachtend op het 
juiste moment om gehoord te worden. 
Binnenkort zal deze stem in de wereld met 
zo'n groot geweld worden gehoord als je je 
nog niet kunt voorstellen. 

39 Maar dit zal de mensheid doen opstaan uit 
hun afgrond van hoogmoed, materialisme en 
zonde, om zich te wassen in de tranen van hun 
berouw en te beginnen op te trekken op het 
pad van de vergeestelijking. 
40 Ik zal aan de zijde van al mijn kinderen 
staan, want ik ben de opstanding en het leven 
dat de doden uit hun graf tilt. 
41 in dat leven dat ik vandaag de dag aan de 
mensheid aanbied, zullen de mensen mijn wil 
doen en uit liefde afstand doen van de vrijheid 
van de wil, in de overtuiging dat wie de wil van 
de Vader doet, geen dienaar of slaaf is, maar 
een waarachtig kind van God. Dan kennen 
jullie het ware geluk en de volmaakte vrede, 
die de vrucht zijn van liefde en wijsheid(79, 
32). 
42 Ik zeg u dat in dit "Derde Tijdperk" - ook al 
lijkt het u onmogelijk - de vernieuwing en het 
heil van de mensheid niet moeilijk zal zijn, 
omdat het heilswerk goddelijk werk is. 
43 Het zal mijn liefde zijn die de mensen 
terugbrengt naar de weg van het licht en de 
waarheid. Mijn liefde, die in het geheim elk 
hart doordringt, elke geest streelt, zich door 
elk geweten manifesteert, de harde rotsen in 
gevoelige harten verandert, materialistische 
mensen in vergeestelijkte wezens en 
hardgekookte zondaars in mensen van goede, 
vredevolle en goede wil verandert. 
44 Ik spreek tot u op deze manier, omdat 
niemand beter dan ik de ontwikkeling van uw 
geest kent, en ik weet dat de mens van 
vandaag, ondanks zijn grote "materialisme", 
zijn liefde voor de wereld en zijn passies 
ontwikkeld tot het punt van de grootste 
zonde, alleen leeft voor de verschijning van 
"vlees" en stoffelijk leven. Ik weet het: zodra 
hij in zijn geest de liefdevolle aanraking van 
mijn liefde voelt, zal hij snel naar me toe 
komen om zich te ontdoen van zijn last en me 
te volgen op de weg van de waarheid, waar hij 
onbewust zo naar verlangt om te lopen. (305, 
34 - 36) 
45 waakzaam zijn en jullie zullen getuige zijn 
van de bekering van hen die Mij hadden 
verloochend, zoals jullie ook de terugkeer 
zullen zien van hen die van de ware weg 
waren afgedwaald. 
46 Wetenschappers die hun leven hebben 
gewijd aan het zoeken naar elementen en 
vernietigingskrachten zullen, wanneer zij het 
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gevoel hebben dat hun oordeel dichterbij 
komt, terugkeren naar het pad van de 
waarheid om hun laatste dagen te wijden aan 
de morele en materiële wederopbouw van de 
wereld. 
47 anderen, die in hun arrogantie hebben 
geprobeerd mijn plaats in de geesteswezens in 
te nemen, zullen van hun troonstoelen 
neerdalen om Mij in nederigheid na te volgen. 
En ook de mensen die ooit de naties hebben 
opgewekt en oorlogen hebben ontketend, 
zullen hun misdaden erkennen en angstvallig 
streven naar de vrede van de mensen. (108, 
39) 
48 Wanneer mijn licht in alle harten is 
doorgedrongen, en de mensen die de naties 
leiden, die hen instrueren, en allen die de 
belangrijkste taken te vervullen hebben, 
worden geleid en geïnspireerd door dat 
hogere licht dat geweten is, dan kunnen jullie 
elkaar vertrouwen, dan kunnen jullie je 
broeders vertrouwen, want mijn licht zal in 
allen zijn, en in mijn licht zal mijn 
aanwezigheid en mijn liefdesrecht zegevieren. 
(358, 29) 
49 Mijn leer zal weer door de mensheid 
worden gehoord, maar niet omdat mijn wet 
aan de mensen is teruggekeerd, want die is 
altijd in hun geest geschreven. Het zullen 
mannen zijn die terugkeren naar de weg van 
de wet. 
50 Deze wereld zal een beeld zijn van de 
verloren zoon van mijn gelijkenis. Net als hij 
zal ook zij de Vader op haar wachten in zijn 
plaats, om haar met liefde te omhelzen en aan 
zijn tafel te gaan zitten om te eten. 
51 het uur van de terugkeer van deze 
mensheid naar Mij is nog niet gekomen, noch 
is er een deel van haar erfenis aan haar 
overgebleven, die zij zal doorbrengen in 
feesten en genoegens totdat zij naakt, 
hongerig en ziek is, om dan haar Vader de 
ogen te verheffen. 
52 Het is noodzakelijk om nog een paar 
'momenten' te geven aan hen die achter de 
goederen van de wereld aanzitten, zodat hun 
teleurstelling dan compleet is; zodat ze er 
eindelijk van overtuigd zijn dat het goud, de 
macht, de titels en de geneugten van het vlees 
hen nooit de vrede en het welzijn van hun 
geest zullen geven. 

53 Het uur van het zelfonderzoek in het licht 
van het geweten is voor de hele mensheid 
nabij. In die tijd zullen de geleerden, 
theologen, wetenschappers, de heersers, de 
rijken en de rechters zich afvragen wat de 
geestelijke, morele of materiële vrucht was 
die ze geoogst hebben en dat ze de mensheid 
te eten kunnen geven. 
54 na deze tijd zullen velen naar mij 
terugkeren omdat ze inzien dat ze, ondanks 
het prestige dat ze op aarde genoten, iets 
ontbraken om de leegte te vullen waarin hun 
geest was gevallen, die alleen kan worden 
gevoed door de vruchten van het geestelijk 
leven. (173, 19-20 + 57- 58) 
55 van de mensen van vandaag zonder 
spiritualiteit en liefde zal ik de generaties 
voortbrengen die zo vaak door mijn Woord 
worden voorspeld Maar eerst zal ik werken 
aan deze volkeren die elkaar vandaag de dag 
verkeerd begrijpen, oorlog voeren en elkaar 
vernietigen. 
56 Wanneer dan de uitvoering van Mijn 
oordeel over alles heen is en het onkruid is 
ontworteld, zal er een nieuwe mensheid 
ontstaan die niet langer het zaad van 
tweedracht, haat of afgunst in haar "bloed" 
draagt, omdat het "bloed" van haar ouders is 
gezuiverd in de smeltkroes van pijn en 
berouw. 
57 Ik zal ze ontvangen en zeggen: "vraag, 
vraag en het zal u gegeven worden", zoals ik u 
in de tweede keer heb gezegd. maar vandaag 
voeg ik eraan toe: begrijpelijk om te vragen 
(333, 54) 
 
Veranderingen en omwentelingen op alle 
gebieden van het leven 
58 de materiële wereld, de planeet, is niet in 
de buurt van zijn ontbinding, maar het einde 
van deze wereld van fouten en zonden, van 
duisternis en slechte wetenschap wordt 
bewerkstelligd door het licht van Mijn 
Onderwijs, en op zijn ruïnes zal Ik een nieuwe 
wereld van vooruitgang en vrede bouwen. 
(135, 5) 
59 Groot zal de transformatie zijn die de 
mensheid in korte tijd zal ondergaan. Sociale 
organisaties, principes, geloofsovertuigingen, 
doctrines, gewoonten, wetten en alle ordes 
van het menselijk leven zullen op hun 
grondvesten worden geschud. (73, 3) 
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60 mensen, naties, rassen en volkeren, 
allemaal zullen ze de Goddelijke Roep moeten 
volgen als de geest van de mens, die moe is 
van zijn gevangenschap op aarde, opstaat, de 
ketenen van het materialisme breekt en de 
juichende roep om geestelijke bevrijding 
uitstraalt. (297, 66) 
61 De tijd zal komen dat er mensen zullen 
verschijnen die werkelijk van mijn wet 
houden, die in staat zijn om de geestelijke wet 
te verenigen met die van de wereld, dat wil 
zeggen, eeuwige macht met stoffelijke macht. 
62 Het zal niet gebeuren om de geesten te 
onderwerpen zoals in het verleden, maar om 
hen de weg naar het licht te wijzen, dat de 
ware vrijheid van de geest is. 
63 Dan zal de moraal terugkeren in de boezem 
van de gezinnen, er zullen echte plaatsen van 
opvoeding en spiritualiteit zijn in jullie 
gewoontes en gewoontes. Het zal het moment 
zijn waarop het geweten zijn stem laat horen 
en waarop mijn kinderen met mijn 
goddelijkheid van geest tot geest zullen 
communiceren, wanneer de rassen zullen 
versmelten. 
64 Dit alles zal beslissend zijn voor het 
verdwijnen van vele verschillen en conflicten; 
want hoewel jullie wereld zo klein is, zijn jullie 
nog niet in staat geweest om samen te leven 
als één familie, jullie zijn niet in staat geweest 
om Mij een uniforme vorm van aanbidding 
aan te bieden. 
65 het oude Babylon heeft u veroordeeld tot 
deze scheiding van volkeren en rassen, maar 
de oprichting van mijn geestelijke tempel in de 
harten van de mensen zal u bevrijden van 
deze verzoening en u werkelijk van elkaar 
laten houden. (87,10) 
66 Er zal een tijd komen dat het verlangen van 
de mens om zijn geest te ontwikkelen naar 
een hoger niveau zo brandend zal zijn, dat hij 
alle middelen die hem ter beschikking staan 
zal gebruiken om deze vallei van tranen om te 
vormen tot een wereld waar harmonie heerst, 
dat hij het "onmogelijke" zal volbrengen, dat 
hij naar het punt zal gaan van opoffering en 
bovenmenselijke inspanning om oorlogen te 
voorkomen. 
67 Het zullen de mensen zijn die deze wereld 
zullen opvoeden, die de beker van het lijden 
uit het menselijk leven zullen verwijderen, die 
alles wat de vorige generaties hebben 

vernietigd in hun blinde streven naar macht, in 
hun materialisatie en onvoorzichtigheid weer 
zullen opbouwen. 
68 zij zullen degenen zijn die over de ware 
aanbidding voor Mij zullen waken - die 
aanbidding zonder fanatisme of uiterlijke en 
nutteloze rituelen Zij zullen proberen de 
mensheid te laten begrijpen dat de harmonie 
tussen de menselijke wetten en de geestelijke 
wetten en de vervulling daarvan de beste 
aanbidding is die de mens aan God kan 
bieden. (297, 68 - 69) 
69 De tijd van riten, altaren en kerkklokken 
loopt nu ten einde onder de mensen. Idolatrie 
en religieus fanatisme zullen hun laatste 
tekenen van leven laten zien. dat er een tijd 
van strijd en chaos zal komen, die ik u 
voortdurend heb aangekondigd 
70 Wanneer dan, na de storm, de vrede is 
teruggekeerd naar alle geesteswezens, zullen 
de mensen geen koninklijke paleizen meer 
bouwen in mijn eer, noch zullen de massa's 
worden verzameld door het geluid van 
klokken, noch zullen degenen die een grote 
macht voelen over de massa's van de mensen 
oefenen. De tijd van nederigheid, 
broederschap, spiritualiteit zal komen, wat 
gelijkheid van geestelijke gaven voor de 
mensheid zal brengen. (302, 37) 
71 Tegenwoordig is de maaimachine 
aanwezig, met het bevel om elke boom die 
geen goede vruchten draagt om te hakken. In 
deze grote strijd zullen alleen gerechtigheid en 
waarheid zegevieren. 
72 Veel kerken zullen verdwijnen, sommige 
zullen blijven bestaan. In sommige gevallen zal 
de waarheid uitblinken, in andere zullen ze 
alleen maar bedrog aanbieden. Maar de sikkel 
van de gerechtigheid zal blijven snijden tot elk 
zaadje dat op aarde bestaat gezeefd is. (200, 
11) 
73 Dit is de voortzetting van mijn leer, maar 
niet het einde der tijden zoals de mens het 
interpreteert. De wereld zal in de ruimte 
blijven ronddraaien, de geesten zullen naar de 
aarde blijven komen en incarneren om hun lot 
te vervullen. De mens zal deze planeet blijven 
bevolken en alleen de manier van leven onder 
de mensen zal veranderen. 
74 De veranderingen die het menselijk leven 
zal ondergaan zullen groot zijn, zo groot dat 
het voor jou lijkt alsof de ene wereld aan zijn 
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einde komt en de andere wordt herboren. 
(117, 14) 
75 Daarop zijn jullie allemaal in beweging, 
naar dat leven van vreugde en vrede, niet naar 
de afgrond en de "dood" zoals jullie hart denkt 
dat die is. 
76 Toegegeven, je moet nog veel bitterheid 
ervaren voordat de tijd van je vergeestelijking 
komt. Maar noch de dood, noch de oorlog, 
noch de pest, noch de honger zullen de loop 
van het leven en de spirituele ontwikkeling 
van deze mensheid tegenhouden. Ik ben 
sterker dan de dood en daarom zal ik je weer 
tot leven brengen wanneer je zou moeten 
vergaan en zal ik je laten terugkeren naar de 
aarde wanneer dat nodig is. 
77 Ik heb u nog veel te onthullen, geliefde 
mensheid, mijn boek van de Goddelijke 
Wijsheid bevat nog steeds vele verrassingen 
(326, 54) 
  

Hoofdstuk 58 - Het koninkrijk van de 
vrede van Christus en de voltooiing 
van de schepping  
 
De bepalende kracht in het koninkrijk van de 
vrede van Christus  
1 zoals ik u die tijden van groot lijden heb 
aangekondigd, zo vertel ik u dat als de 
verwarring voorbij is, de harmonie onder de 
mensen zal komen... 
2 De hoogmoedigen, zij die zichzelf groot 
achten, zij die zonder liefdadigheid en 
gerechtigheid zijn, zullen voor een tijd in het 
hiernamaals worden teruggehouden, zodat 
goedheid, vrede en gerechtigheid op aarde 
kunnen voortgaan en temidden van hen de 
spiritualiteit en de goede wetenschap kunnen 
groeien. (50, 39 - 40) 
3 In het leven van de mensen heeft het kwaad 
altijd het goede onderdrukt. Maar ik zeg u 
nogmaals dat het kwaad niet zal zegevieren, 
maar dat mijn wet van liefde en gerechtigheid 
de mensheid zal regeren. (113, 32) 
4 Het merendeel van de geesten, die in de 
mensheid van die tijd incarneerden, zal zo 
toegewijd zijn aan het goede, dat wanneer 
mensen die zich tot het boze neigen, hoe 
machtig zij ook zijn, zij zich moeten buigen 
voor het licht van de waarheid, dat zij die het 
voor hun ogen brengen - in tegenstelling tot 

wat er nu gebeurt. Want sinds de verdorvenen 
in de minderheid zijn, hebben ze van het 
kwaad een kracht gecreëerd die het goede 
verstikt, besmet en omarmt. (292, 55) 
5 In die tijd, o discipelen, zal het Nieuwe 
Jeruzalem in het hart van de mensen zijn. jullie 
zullen een hoge mate van vergeestelijking 
bereiken en ik zal niet alleen geesten met een 
grote ontwikkeling onder jullie laten 
incarneren om jullie mijn boodschappen te 
brengen. Ik zal u ook de geesten sturen, die 
uw deugdzaamheid nodig hebben en die zich, 
wanneer zij onder u leven, van hun zonden 
reinigen. 
6 in die tijden zal het tegenovergestelde 
gebeuren vanaf vandaag waar ik je zuivere 
geestwezens stuur en je ze mij bevlekt 
terugstuurt. (318, 46) 
 
De nieuwe man  
7 De mensen zullen uit de vuiligheid en de 
modder en de zonde opgaan naar de wet en 
naar de deugd, wandelend in de wegen van 
liefde en genade. overal zal Mijn Geest 
gevoeld worden, elk oog zal Mij zien, elk oor 
zal Mij horen, en elke geest zal Mijn 
openbaringen en ingevingen begrijpen. 
8 Mensen die verondersteld werden onhandig 
en ongeschoold te zijn, zullen zichzelf ineens 
verlicht zien en veranderen in mijn profeten. 
Van hun lippen zullen woorden komen die als 
kristalhelder water op verdorde harten zullen 
zijn. 
9 Dit water zullen de profeten nemen uit de 
fontein van wijsheid en waarheid, die ik ben; 
daarin zullen de mensen gezondheid, reinheid 
en eeuwig leven vinden. (68,38 - 39) 
10 Mijn koninkrijk is gereserveerd voor de 
kinderen van goede wil die hun kruis 
omhelzen uit liefde voor hun Vader en hun 
naaste. dit koninkrijk, waarvan ik tot u spreek, 
is niet op een bepaalde plaats; het kan zowel 
op aarde, die u bewoont, als op alle spirituele 
huizen bestaan; want mijn koninkrijk bestaat 
uit vrede, licht, genade, kracht, harmonie, en 
al deze kunt u - al is het maar in beperkte 
vorm - al in dit leven verkrijgen. Je zult alleen 
de spirituele volheid bereiken buiten deze 
wereld, die je op dit moment bewoont. 
(108,32) 
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11 Voorwaar, ik zeg u, hoewel de mensen 
vandaag meer materie dan geest zijn, zullen ze 
morgen meer geest dan materie zijn. 
12 Mannen hebben geprobeerd hun geest 
volledig te materialiseren, maar die totale 
materialisatie zullen ze niet bereiken. Want de 
geest is als een briljant, en een briljant houdt 
nooit op één te zijn, ook al is hij in het vuil 
gevallen. (230, 54) 
13 De mensen zullen hun wetenschap, hun 
kracht, hun talent en hun hart wijden aan de 
dienst van Mijn Goddelijke zaak, zonder hun 
plichten, hun taken in de wereld te 
veronachtzamen. Ze zullen zich richten op de 
gezonde geneugten die gunstig zijn voor hun 
geest en lichaam. Ze zullen vechten voor hun 
vernieuwing en vrijheid, zullen niet 
geïnfecteerd worden, zullen niets meenemen 
wat ze niet nodig hebben. Dan zal de 
verdorvenheid, de schaamteloosheid van de 
aarde verdwijnen, dan zal de geest de 
absolute heerschappij over hun lichaamsschil 
[ziel] hebben bereikt, en hoewel hij nog steeds 
een lichaam bewoont, zal hij een geestelijk 
leven van liefde, broederschap en vrede 
leiden. 
14 Dit zal het moment zijn waarop oorlogen 
zullen verdwijnen, waarop er wederzijds 
respect en hulpvaardigheid zal zijn, waarop je 
zult zien dat je niet langer het leven van een 
buurman of je eigen leven mag hebben. U 
weet dan dat u niet de eigenaar bent van uw 
leven, noch van uw kinderen en echtgenoten, 
noch van deze aarde, maar dat ik de eigenaar 
ben van de hele schepping. Maar aangezien 
jullie mijn geliefde kinderen zijn, zijn jullie ook 
de eigenaars van alles wat van mij is. 
15 maar hoewel ik Heer en Eigenaar ben van 
alle geschapen dingen, ben ik niet in staat om 
mijn schepselen te doden, om iemand te 
kwetsen of om hem pijn te doen. waarom 
hebben degenen die geen eigenaar zijn van 
het leven dan datgene wat niet van hen is, 
meegenomen om zich ervan te ontdoen? 
16 Wanneer deze leer door de mensen 
begrepen zal worden, zullen zij een stap in 
hun geestelijke ontwikkeling hebben gezet en 
zal deze wereld een thuis zijn voor gevorderde 
geesteswezens. 
17 Je weet niet of je na deze tijd weer op deze 
planeet zult wonen. Ik zal diegenen aanwijzen 
die deze tijden van genade zullen meemaken 

die dit aardse rijk, dat in een ander tijdperk 
een vallei van tranen, verwoesting en dood 
was, zullen zien. 
18 De zeeën, bergen en velden die zoveel pijn 
hebben meegemaakt, zullen dan veranderen 
in een plaats van vrede, in een beeld van de 
werelden daarbuiten. 
19 Ik heb u laten weten dat als het gevecht 
voorbij is, mijn koninkrijk al dicht bij u zal zijn, 
en dat uw geest dan zal opbloeien in de 
deugden. Mijn leer zal in alle geestenwezens 
aanwezig zijn en ik zal mij door mannen en 
vrouwen manifesteren. (231, 28 - 30) 
20 Ik heb een tijdperk voorbereid waarin de 
mensheid in gehoorzaamheid zal opstaan. je 
kleinkinderen zullen de glorie zien die ik op 
deze aarde giet... 
21 Want mijn wil moet in vervulling gaan op 
deze wereld, die ik u als aards paradijs heb 
overhandigd, en de tijd zal komen dat die 
geesten naar deze planeet komen, die een 
hoog ontwikkelingsstadium hebben bereikt, 
die hebben gevochten. Mijn goddelijk licht zal 
de aarde overschaduwen en de vervulling van 
mijn wet zal daarop heersen. (363, 44) 
 
De aarde als een land van belofte en reflectie 
van het koninkrijk van de hemel...  
22 Deze aarde, ontheiligd door de zonde, 
verontreinigd door de misdaad en 
verontreinigd door de hebzucht en de haat, 
zal haar zuiverheid moeten terugkrijgen. Het 
menselijk leven, dat een onophoudelijke strijd 
tussen goed en kwaad is geweest, zal het huis 
van de kinderen van God worden, een huis 
van vrede, broederschap, begrip en nobele 
aspiraties. Maar om dit ideaal te bereiken, 
moeten de mensen de beproevingen 
doorstaan die hen uit hun spirituele lethargie 
schudden. (169, 14) 
23 op zonden, haat en ondeugden zal ik geen 
nieuwe wereld bouwen, ik zal bouwen op 
stevige fundamenten van vernieuwing, 
ervaring en berouw, ik zal alle dingen in jullie 
veranderen zelfs uit de duisternis zal het licht 
breken, en uit de dood zal ik leven creëren... 
24 Ook al hebben de mensen de aarde bevlekt 
en ontheiligd, morgen zullen zij door hun 
goede werken dit huis waardig maken, dat 
erkend zal worden als een land van belofte, 
waarheen zij zullen komen om edel werk te 
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doen. Wie kan dan nog twijfelen aan de 
transformatie van de wereld? (82, 44 - 45) 
25 Ik bouw de tempel van de Heilige Geest. 
Maar als het gebouwd is, zullen er geen 
ontmoetingshuizen, kerken en heiligdommen 
meer zijn, of ze zullen hun bestaansrecht 
hebben verloren, samen met hun religieuze 
symbolen, riten en tradities. Dan zul je mijn 
grootheid en mijn aanwezigheid voelen, je zult 
als kerk het universum herkennen en de liefde 
voor je naaste aanbidden. 
26 Uit de schoot van Moeder Natuur zal 
nieuwe kennis komen, die uw wetenschap tot 
een weg van welzijn zal maken, omdat zij door 
het geweten, dat de stem van God is, op de 
juiste weg zal worden gezet. 
27 Het brein zal niet langer de meester van de 
wereld zijn, maar de medewerker van de 
geest, die het zal leiden en verlichten. (126, 35 
- 36) 
28 Wanneer de wereld dan haar hernieuwde 
bevrijding bereikt en, geleid door het licht van 
Elia, dit rechtvaardige en goede leven 
binnengaat, zul je hier op aarde een 
weerspiegeling hebben van het geestelijke 
leven dat je buiten dit leven te wachten staat, 
zodat je dan eeuwig kunt genieten van de 
vrede en het licht van je Vader. 
29 maar als u zich afvraagt hoe alle volken zich 
zullen verenigen in één volk, zoals de 
stammen die het volk Israël hebben gevormd, 
zeg ik u: maak u geen zorgen, want als de 
volken eenmaal allemaal in de 'woestijn' zijn 
gebracht, zullen de visitaties hen 
samensmeden en als dit gebeurt, zal er een 
'nieuw manna' uit de hemel vallen op alle 
behoeftige harten. (160, 39) 
30 Zoals het Beloofde Land aan het volk van 
Israël werd verdeeld, zo zal de hele aarde aan 
de mensheid worden verdeeld. Dit zal 
gebeuren als de tijd er rijp voor is - na de 
zuivering. Aangezien het mijn wil is dat deze 
verdeling plaatsvindt, zullen gerechtigheid en 
gelijkheid daarin de overhand krijgen, zodat 
alle mensen samen kunnen werken aan één 
enkel werk. (154, 49) 
31 Stel je de vooruitgang voor van een 
mensheid waarvan de moraal voortkomt uit 
de vergeestelijking; stel je een mensheid voor 
zonder grenzen en nationale grenzen, die 
broederlijk alle middelen van leven deelt die 
de aarde aan haar kinderen geeft. 

32 Probeer je voor te stellen hoe de 
menselijke wetenschap eruit zou zien als zij als 
ideaal de liefde voor elkaar had, als de mens 
de kennis ontving die hij zocht door middel 
van het gebed. 
33 bedenk hoe aangenaam het voor Mij zal 
zijn om de aanbidding van de liefde, het 
geloof, de gehoorzaamheid en de nederigheid 
van de mensen door hun leven heen te 
ontvangen, zonder hun toevlucht te hoeven 
nemen tot riten en uiterlijke vormen van 
aanbidding 
(34) Alleen dit zal leven zijn voor de mensen, 
want daarin zullen ze vrede ademen, ze zullen 
vrijheid genieten en zich alleen voeden met 
datgene wat de waarheid bevat. (315, 57 - 58) 
35 De zonden van de mensen zullen worden 
uitgewist, en alles zal nieuw lijken. Een licht 
vol zuiverheid en maagdelijkheid zal alle 
schepselen verlichten, een nieuwe harmonie 
zal de mensheid begroeten, en dan zal een 
hymne van liefde voor hun Heer, die Hij zo 
lang heeft gewacht, uit de geesten van de 
mensen opstaan. 
36 Moeder aarde, die vanaf de vroegste tijden 
door haar kinderen is ontheiligd, zal weer 
worden versierd met haar mooiste feestkledij 
en de mensen zullen haar niet langer 
"tranendal" noemen, noch zullen ze haar in 
een veld van bloed en tranen veranderen. 
37 Deze wereld zal zijn als een klein heiligdom 
in het midden van het universum, van waaruit 
de mensen hun geest tot het Oneindige zullen 
verheffen, in een vereniging vol nederigheid 
en liefde voor hun Hemelse Vader. 
38 aan mijn kinderen zal mijn wet in hun 
gedachten en mijn woord in hun hart 
gestempeld worden, en als de mensheid in 
vervlogen tijden plezier vindt in het kwaad en 
vreugde in de zonde, zullen zij geen ander 
ideaal hebben dan het goede, noch zullen zij 
een groter plezier kennen dan dat van het 
lopen in mijn wegen. 
39 Maar denk niet dat de mens daarom 
afstand zal doen van zijn wetenschap of zijn 
beschaving en zich zal terugtrekken in 
eenzame dalen en in de bergen om een 
primitief leven te leiden. Nee, hij zal nog 
steeds genieten van de vruchten van de boom 
der wetenschap, die hij met zoveel 
belangstelling heeft gecultiveerd, en wanneer 
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zijn vergeestelijking groter is, zal zijn 
wetenschap dat ook doen. 
40 Maar tegen het einde der tijden, als de 
mens dit alles heeft gedaan en de laatste 
vrucht van de boom heeft geplukt, zal hij de 
ellende van zijn werken erkennen, die hem 
vroeger zo groot leken, en hij zal het geestelijk 
leven begrijpen en voelen, en door dit alles zal 
hij het werk van de schepper bewonderen als 
nooit tevoren. Door inspiratie zal hij de grote 
openbaringen ontvangen, en zijn leven zal een 
terugkeer zijn naar eenvoud, natuurlijkheid, 
vergeestelijking. Het zal nog wel even duren 
voordat deze dag komt, maar al mijn kinderen 
zullen het zien. (111, 12-14) 
 
De perfectie van de schepping  
41 Ik bereid de vallei voor waar ik al mijn 
kinderen zal verzamelen voor het Grote 
Universele Oordeel Ik zal met perfectie 
oordelen, mijn liefde en barmhartigheid zullen 
de mensheid omhelzen en op deze dag zul je 
redding en genezing vinden van al je kwaden. 
42 Als je vandaag boetedoening doet voor je 
overtredingen, laat dan je geest zuiveren. op 
deze manier zullen jullie bereid zijn om van 
Mij de erfenis te ontvangen die Ik voor ieder 
van jullie heb voorzien... (237, 6) 
43 Mijn liefde zal alle mensen en alle 
werelden doen versmelten tot een eenheid. 
Voor mij zullen de verschillen van rassen, talen 
en stammen verdwijnen, zelfs de verschillen 
die bestaan in spirituele ontwikkeling. (60, 95) 
44 Mijn geest is op elk geestelijk wezen 
neergedaald en mijn engelen zijn overal in het 
universum bezig met het vervullen van mijn 
orders om alles in orde te brengen en op het 
juiste spoor te zetten. Als ze dan allemaal hun 
missie hebben volbracht, zal de onwetendheid 
zijn verdwenen, zal het kwaad niet meer 
bestaan en zal alleen nog maar het goede op 
deze planeet heersen. (120, 47) 
45 Alle werelden waarin mijn kinderen 
volmaakt zijn gemaakt, zijn als een oneindige 
tuin Vandaag de dag zijn jullie nog steeds 
tedere scheuten, maar Ik beloof jullie dat het 
jullie niet zal ontbreken aan het kristalheldere 
water van Mijn leer en dat jullie zullen 
toenemen in wijsheid en liefde door ze te 
besproeien; totdat op een dag in de 
eeuwigheid, wanneer de bomen volrijpe 
vruchten in overvloed zullen dragen, de 

goddelijke tuinman in staat zal zijn om zichzelf 
te herbevoorraden door de vruchten van zijn 
eigen liefde te proeven. (314, 34) 
46 Ik wil dat aan het einde van de strijd, 
wanneer al mijn kinderen voor altijd verenigd 
zijn in het geestelijke huis, ze mogen delen in 
mijn oneindige geluk als Schepper, in de 
erkenning van het feit dat ieder van jullie 
heeft deelgenomen aan het goddelijke werk 
van de opbouw of het herstel. 
47 Alleen als geesteswezens zul je ontdekken, 
dat van alles wat ik sinds het begin heb 
geschapen, niets verloren is gegaan, dat alles 
in mij herrezen is, alles tot leven komt en 
zichzelf vernieuwt. 
48 Dus als zoveel wezens voor een lange tijd 
verloren zijn gegaan; als velen, in plaats van 
levenswerken te doen, destructieve werken 
hebben gedaan, zullen ze merken dat de tijd 
van hun afwijking slechts tijdelijk was, en dat 
hun werken, hoe slecht ze ook waren, zullen 
worden hersteld in het Eeuwige Leven, en ze 
zullen worden getransformeerd in 
medewerkers van mijn onophoudelijke 
scheppende werk. 
49 Wat zijn nu al enkele eeuwen van zonde en 
duisternis, zoals de mensheid op aarde had, 
als je ze vergelijkt met de eeuwigheid, met 
een tijd van ontwikkeling en vrede zonder 
einde? Jullie hebben je van Mij afgekeerd 
vanwege jullie vrijheid van wil en wil, door 
geweten, om terug te keren naar Mij. (317, 17 
- 20) 
50 Deze wereld is niet eeuwig en hoeft dat 
ook niet te zijn. Als dit huis niet langer het 
doel dient dat het nu als bestaansgrond heeft, 
zal het verdwijnen. 
51 Als je verstand de lessen die dit leven geeft 
niet meer nodig heeft omdat het andere, 
hogere lessen verwacht op een andere 
wereld, dan zal het, gebaseerd op het licht van 
de kennis die in deze levensstrijd is opgedaan, 
zeggen: Met welke duidelijkheid begrijp ik nu 
dat alle tegenslagen van dit leven slechts 
ervaringen en lessen waren die ik nodig had 
om ze beter te begrijpen. Hoe lang leek me die 
"dagtaak", toen het lijden me depressief 
maakte. Maar nu alles voorbij is, hoe kort en 
kortstondig lijkt het me in het aangezicht van 
de eeuwigheid! (230, 47) 
52 Ik heb het eerbetoon van de hele 
schepping ontvangen, van de grootste sterren 



285 
 

tot de wezens die voor jullie ogen nauwelijks 
waarneembaar zijn. 
53 Alles is onderhevig aan ontwikkeling, alles 
gaat op zijn beloop, alles gaat vooruit, alles 
verandert, ontwikkelt zich hoger en wordt 
volmaakt. 
54 dan, als het de top van de volmaaktheid 
bereikt heeft, zal mijn spirituele glimlach zijn 
als een oneindige dageraad in het hele 
universum, waaruit elke smet, alle ellende, 
lijden en imperfectie zal zijn verdwenen. (254, 
28) 
 
De lofzang op de herstelde harmonie van de 
schepping  
55 In mijn geest is er een lofzang, waarvan nog 
niemand heeft gehoord; niemand weet het, 
noch in de hemel, noch op aarde. 
56 Dat lied zal in het hele universum te horen 
zijn als de pijn, de ellende, de duisternis en de 
zonde worden uitgewist. 
57 Die goddelijke klanken zullen weerklinken 
in alle geestwezens, en de Vader en de 
kinderen zullen verenigd zijn in dit koor van 
harmonie en gelukzaligheid. (219, 13) 
58 Ik wil in jullie opstaan als overwinnaar - ik 
wil dat jullie je Vader zien als Koning der 
Gastheren, die het kwaad in jullie verslaat, en 
jullie zelf als soldaten vol spirituele eer, vol 
tevredenheid en gemoedsrust. 
59 Dan zal de hymne van de Universele 
Harmonie worden gehoord in de grootste 
overwinningen - die triomf die nog zal komen, 
maar waarin noch uw Vader, noch uzelf 
moeite zullen hebben om door uw liefde 
"overwonnen" te worden. 
60 Onze "verslagenen" zullen niet de geesten 
zijn, maar de boze, alle duisternis, zonden en 
onvolkomenheden. 
61 De triomf van de Vader zal bestaan uit de 
redding van alle achterlijke geesteswezens die 
geworteld waren in de duisternis en het 
kwaad. 
62 Je bent in de fout als je denkt dat er 
iemand verloren zal gaan. Ik zou God niet 
meer zijn als een enkele geest geen verlossing 
kon vinden. 
63 Al degenen die jullie demonen noemen, 
zijn ook geesten die uit God zijn 
voortgekomen en als zij vandaag de dag nog 
steeds dwalen, zullen ook zij het heil vinden. 

64 Wanneer zal het ware licht in hen zijn? 
Wanneer u, samen met de geestelijke 
gastheren van het licht, hun onwetendheid en 
hun zonde zal bestrijden met uw gebed en 
werken van liefde en barmhartigheid. 
65 Die van je vader en je volmaakte geluk zal 
de grote dag van de Heer zijn. Het Universeel 
Banket vindt plaats wanneer u allen een keer 
aan zijn tafel voedt met het brood van het 
eeuwige leven. (327, 47 – 48) 
66 Heb ik je niet gezegd dat je de erfgenamen 
van mijn glorie zijn? Dus alles wat ontbreekt is 
dat je verdienste verwerft, zodat het de jouwe 
kan zijn en je ervan kan genieten. 
67 Alles wat Ik heb geschapen is niet voor Mij, 
maar voor mijn kinderen geweest. Ik wil alleen 
je vreugde, je eeuwige gelukzaligheid. (18, 60 - 
61) 
68 alle kracht die de wezens heeft 
verlevendigd en het leven aan de organismen 
heeft gegeven, zal zich opnieuw tot Mij 
wenden; al het licht dat de werelden heeft 
verlicht, zal tot Mij terugkeren en al het moois 
dat over de koninkrijken van de schepping is 
uitgestort, zal opnieuw in de Geest van de 
Vader zijn; en zodra het leven weer in Mij is, 
zal het worden getransformeerd in Geestelijke 
Essentie die zal worden uitgestort op alle 
geestelijke wezens, op de kinderen van de 
Heer; want Ik zal jullie nooit onterven van de 
gaven die Ik jullie heb gegeven; Ik zal jullie 
nooit onterven van de gaven die Ik jullie heb 
gegeven 
69 Wijsheid, eeuwig leven, harmonie, 
oneindige schoonheid, goedheid, dit alles en 
nog veel meer zullen in de kinderen van de 
Heer zijn als zij bij Hem de plaats van 
volmaaktheid bewonen. (18,54-56) 
 

XIV De missieverklaring  
 

Hoofdstuk 59 - Missie om het nieuwe 
woord van God te verspreiden  
 
Instructies voor de productie van boekdelen, 
uittreksels en vertalingen  
1 Dit is de aangekondigde tijd waarin ik met 
de mensheid moest spreken en ik wil dat u, in 
vervulling van mijn voorspellingen, met dit 
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woord dat ik u heb gegeven, boekdelen 
samenstelt, er later uittreksels en analyses van 
maakt en ze onder de aandacht van uw 
medemensen brengt. (6, 52 o.) 
2 Stel een boek samen uit mijn woorden, haal 
er de betekenis uit, zodat je een echt begrip 
hebt van de zuiverheid van mijn leer. In het 
woord dat door de stemdrager wordt 
overgebracht kun je fouten ontdekken, maar 
niet in de betekenis. 
3.mijn zenders zijn niet altijd voorbereid. 
Daarom heb ik u gezegd dat u het niet alleen 
oppervlakkig moet lezen, maar ook moet 
doordringen in de betekenis ervan, zodat u de 
perfectie ervan kunt ontdekken. Bid en 
mediteer zodat je het begrijpt. (174, 30) 
4 Ik heb u dit woord gebracht en het in uw 
eigen taal laten horen, maar ik geef u de 
opdracht het later in andere talen te vertalen, 
zodat het bij iedereen bekend is. 
5 Op deze manier zult u beginnen met het 
bouwen van de ware 'Toren van Israël' - 
datgene wat alle volken geestelijk verenigt in 
één, dat alle mensen verenigt in die 
goddelijke, onveranderlijke en eeuwige wet 
die u in de wereld hebt ervaren uit de mond 
van Jezus, toen Hij tegen u zei: 'Heb elkaar 
lief'. (34, 59 - 60) 
6 Ik wil dat mijn Woord, wanneer er boeken 
uit worden gevormd, die over de aarde 
moeten worden verspreid, zonder dwaling 
worden gedrukt, zo zuiver als het uit Mij is 
gekomen. 
7 Als je het op deze manier in je boeken laat 
komen, zal er een licht uit hem komen dat de 
mensheid zal verlichten, en zijn geestelijk doel 
zal door alle mensen gevoeld en begrepen 
worden. (19, 47 - 48) 
8 Ik beveel u mijn onderwijs, zodat u het aan 
uw medemensen kunt doorgeven in dezelfde 
vorm waarin ik het aan u geef. maar bespreek 
nooit op een gewelddadige manier als je ze 
leert... Pas op voor het beoordelen van iets 
wat je niet weet, maar begrijp dat een luider 
voorbeeld genoeg is om mensen te bekeren 
tot vergeestelijking. (174, 66) 
9 Bereid je voor op het goede nieuws, dat 
door velen met vreugde zal worden 
ontvangen. 
10 Ik zeg u 'van velen' en niet 'van allen', want 
sommigen zullen u zeggen dat wat God in de 
eerste keer aan hen geopenbaard heeft en 

wat Christus aan de mensen heeft gebracht, 
genoeg is. 
11 Laat je lippen, ontroerd en geïnspireerd 
door Mij, de ongelovige mensen vertellen dat 
het nodig is om de nieuwe openbaring te 
kennen om alle waarheid te kennen die God 
de mensen in het verleden heeft gegeven. 
(292, 67) 
 
Het recht om het nieuwe woord van God te 
kennen  
12 Het is noodzakelijk voor u om uit te gaan in 
de verschillende wegen van de aarde, o 
geliefden. Want zie, zelfs in de Mexicaanse 
natie hebben velen mijn werk nog niet 
herkend. 
13 Zie hoe degenen in de wereld die beweren 
in mijn naam te werken, al opstaan, ook al zijn 
ze geestelijk behoeftig. 
14 Maar gij, die overvloedige gaven van mijn 
Godheid hebt gekregen, wat is uw taak? Om 
mijn onderwijs bekend te maken. Je moet je 
niet verstoppen voor de wereld, noch 
ontkennen dat de wereld hulp nodig heeft. 
(341, 16) 
15 Ik bereid u hier in stilte voor; daarna zal de 
dag komen waarop u zich moet voorbereiden 
op de wegen, zodat mijn Woord alle harten 
kan bereiken. 
16 Op dat moment zal de wereld worden 
gezuiverd door het lijden, en zal mijn woord 
niet langer verschijnen als een vreemde taal, 
maar als iets wat het hart en de geest 
gemakkelijk kunnen begrijpen en voelen. 
17 Ik geef u het boek dat spreekt over 
waarheid en liefde, opdat u het tot de hele 
mensheid brengt. 
18 er is geen volk op aarde waarvan ik je zou 
kunnen zeggen dat je niet hoeft te gaan 
omdat er geen behoefte is aan deze 
openbaring Welke natie kan beweren echt 
christelijk te zijn - niet alleen in naam maar 
vanwege haar liefde, barmhartigheid en 
vergeving? Welke natie kan haar spiritualiteit 
bewijzen? In welk deel van de wereld houden 
ze van elkaar? Waar volgen de mensen 
eigenlijk de leer van Christus? (124, 15 - 16) 
19 wanneer deze boodschap is voltooid, zal ik 
niet meer spreken via deze zenders, maar zal 
ik mij daarna op subtiele wijze manifesteren in 
de geesteswezens 
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20 Maar mijn woord, gestempeld in het hart 
van hen die het gehoord hebben, en 
opgeschreven in een nieuw boek, moet aan de 
volkeren en naties van de wereld gebracht 
worden als een zaad van vrede, als een licht 
van ware kennis, als een remedie voor elk 
kwaad dat het lichaam en de geest van de 
mensen martelt. 
21 Mijn woord zal niet tot de harten komen 
als mijn boodschappers het wensen, maar als 
het mijn wil is. want ik zal het zijn die over 
mijn zaad zal waken, die de aarde er op zal 
voorbereiden en de weg zal vrijmaken. Ik zal 
degene zijn die het op een verstandige manier 
en op het juiste moment volken, naties en 
gezinnen zal laten bereiken. 
22 Het zal komen als het al verwacht wordt, 
als de harten in verwachting zijn, want ze 
herinneren zich mijn beloften als ze ontwaakt 
zijn uit hun diepe droom van eigenwaarde, 
trots, materialisme en ijdelheid. (315, 28 - 29) 
23 Ik zal mijn volk de middelen geven om mijn 
boodschap aan alle naties te brengen. Ik zal 
ervoor zorgen dat ze mensen van goede wil 
vinden die hen helpen om mijn boodschap 
naar de uiteinden van de aarde te brengen. 
(323, 75) 
24 Door u moet de wet weer aan de nieuwe 
generaties bekend worden gemaakt. Daarom 
heb ik je gezegd dat je voorbereid moet zijn. 
want jullie zijn gekomen om de weg te 
bereiden voor de toekomst, zodat de nieuwe 
generaties in de toekomst geen 
afgodendienaren meer zullen zijn en er geen 
valse profeten onder hen ontstaan die de 
mensheid bedriegen. 
25 Al deze dingen moet je de wereld duidelijk 
maken, o Israël. In deze tijd, waarin 
verschillende wereldbeelden zijn ontstaan, 
zullen sektes na sektes in opstand komen, 
zullen de kerkgenootschappen onderling 
strijden en je ook verwerpen. 
26 Maar aangezien jullie kinderen van licht en 
vrede zijn, moeten jullie tegen hen zeggen: 'De 
waarheid is vervat in de betekenis van het 
Derde Testament, er is het getuigenis van de 
aanwezigheid en de komst van de Heer in 
deze tijd. 
27 Gij zult de mensheid op dit boek wijzen en 
van de waarheid ervan getuigen door uw 
vervulling van Mijn wet. (348, 42 - 43) 
 

Instructies voor de verspreiding van de 
geestelijke leer  
28 Begrijp, mensen: In dit "Derde Tijdperk" 
hebben jullie, als getuigen die getuige zijn 
geweest van deze Goddelijke openbaring, de 
taak om deze boodschap getrouw en 
waarheidsgetrouw te verspreiden. Jullie zijn 
geroepen en uitgekozen om het Goede 
Nieuws aan de mensheid te brengen, om jullie 
medemensen de Geestelijke Weg te leren - de 
enige weg die jullie naar vrede, naar het ware 
licht en naar een allesomvattende 
broederschap leidt. (270, 10) 
29 Heb geduld en begrip, want het is niet u 
dat de mensheid erkenning moet geven, maar 
mijn werk, mijn leer, en dit is eeuwig. Het is 
uw taak om door middel van uw woorden en 
daden de boodschap te brengen die de 
mensheid laat zien hoe hij een stap in de 
richting van perfectie kan zetten. (84, 11) 
30 Gebouwd op vaste grond, zodat wat ik in 
jullie heb gebouwd in spiritualiteit en 
vernieuwing niet wordt vernietigd door de 
ongelovigen. 
31 Maar je moet deze waarheid niet 
verbergen uit angst voor de wereld; je moet 
haar op klaarlichte dag aan de wereld laten 
zien. in deze tijd moet je niet naar de 
catacomben gaan om te bidden en van Mij te 
houden. 
32 Wees niet verlegen als jullie op enigerlei 
wijze over Mij spreken of getuigen, want dan 
zullen de mensen niet erkennen dat Ik Mijzelf 
aan jullie bekend gemaakt heb, ze zullen eraan 
twijfelen dat de massa's zieken en behoeftigen 
genezen zijn en verlichting van hun lijden 
hebben gevonden, ze zullen de wonderen 
verloochenen die Ik heb verricht om jullie 
geloof te doen ontbranden. 
33 Ik laat u het boek van mijn leer na, zodat u 
de wereld kunt vertellen: 'Zie, hier is wat de 
Meester als een erfenis heeft nagelaten. En 
hoeveel zullen er werkelijk geloven als ze de 
lezing van Mijn Woord horen, en hoeveel 
zondaars zullen er vernieuwd worden! 
34 Let op al deze leringen, opdat de 
beproevingen in uw leven u niet onvoorbereid 
zullen betrappen. (246, 69 - 70) 
35 Hoeveel leringen, hoeveel vormen van 
aanbidding voor God en hoeveel nieuwe 
ideeën over het geestelijke en over het 
menselijke leven zul je vinden? Als je in hen 
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kunt doordringen en hen kunt beoordelen, zal 
elk van hen je een goed en juist deel laten 
zien, en een ander, verkeerd deel, ver van de 
waarheid, dat is rechtvaardigheid, liefde en 
volmaaktheid. 
36 Waar je ook fouten, onwetendheid of 
kwaad ontdekt, verspreid de essentie van mijn 
leer, die, omdat het de mijne is, niet 
vermengd mag worden met onreine dingen of 
fouten. 
37 Mijn onderwijs is absoluut, veelomvattend 
en perfect. (268,58 - 60) 
38 Ik zeg u nu al dat zij die dit zaad werkelijk 
zaaien met de hartelijkheid waarmee ik het 
aan u heb toevertrouwd, hun weg in vrede 
zullen gaan. de deuren zullen worden 
geopend voor hen die doof waren voor hun 
geklop; en hoewel ze mogen worden 
bevochten, zullen ze nooit bezwijken in de 
strijd, omdat hun deugd hen alle 
beproevingen zal doen overleven. 
39 Maar zij die de stem van hun geweten niet 
horen, die Mijn woorden niet gehoorzamen en 
Mij verraden, zullen altijd aan hun vijanden 
worden overgeleverd, zonder vrede en zonder 
angst voor de dood. (252, 24 - 25) 
40 Mensen, voordat de oorlogen in de wereld 
ten einde komen, is het mijn wet van de liefde 
om alle geesten te raken, hoewel je vandaag 
de dag niet kunt weten op welke manier. 
41 Deze boodschap van geestelijk licht zal ook 
de mensen bereiken; maar dit zal niet 
gebeuren totdat je sterk bent. 
42 Niemand durft te zeggen dat dit werk de 
waarheid is als hij er niet van overtuigd is, 
want dan zal niemand je geloven. Maar als je 
geloof absoluut is en je overtuiging waar, zal 
niemand je kunnen beletten om het Goede 
Nieuws naar alle harten te brengen. (287, 52-
53) 
 

Hoofdstuk 60 - Werken in de Geest 
van Christus  
 
Noodzakelijke kwaliteiten, deugden en 
mogelijkheden van de nieuwe discipelen 
1 Hoe moeilijk lijkt het u om in deze tijd een 
manier te vinden om uw taak te vervullen. 
maar ik zeg u dat het niet moeilijk is omdat de 
mensheid bereid is mijn boodschap te 
ontvangen... 

2 De zwakken zijn te allen tijde wanhopig 
geweest in het aangezicht van de strijd, terwijl 
de sterken hebben laten zien dat het geloof in 
mijn wet alle dingen overwint. Jouw lot, Israël, 
is geweest om voor altijd nieuwe 
boodschappen en openbaringen aan de 
wereld te brengen en daarom twijfel je soms 
of je wel geloof zult vinden. 
3 maar wees niet verontrust, neem het zaad 
dat ik je heb toevertrouwd en zaai het. jullie 
zullen al zien hoeveel van de velden, die jullie 
onvruchtbaar vonden, vruchtbaar zijn als ze 
vruchtbaar worden gemaakt met de waarheid 
van Mijn Woord. 
4 Doe je werk niet omdat je je onwaardig 
voelt. Voorwaar, ik zeg je, wie een missie 
heeft en die niet vervult, handelt net zo 
kwaadaardig als hij die bewust de wet 
ontheiligt. 
5 Vergeet niet dat de Vader uiteindelijk van 
jullie een verslag zal eisen - zowel van wat 
jullie kwaad hebben gedaan, als van wat jullie 
hebben nagelaten te doen. Weet dat zowel de 
ene als de andere overtreding je geest zal 
doen lijden. 
6 Verspreid Mijn Leer, spreek tot de mensen 
van Mijn Woord, overtuig hen met uw werken 
van Liefde, nodig hen uit om Mij te horen, en 
wanneer zij met de menigte en het licht van 
het geloof vlammen in hun hart komen, zal Ik 
hen kinderen van het Nieuwe volk Israël 
noemen. (66, 14 - 17) 
7 aan hen die opstaan uit het slijk, de 
smerigheid en het egoïsme tot een leven van 
dienstbaarheid en actieve naastenliefde voor 
hun medemensen, zal ik hen tonen als een 
voorbeeld van het licht en de genade die in 
mijn leer ligt om de zondaars te vernieuwen 
Dit voorbeeld zal zich naar alle harten toe 
verspreiden. 
8 Wie zou er niet willen behoren tot degenen 
die getuigenis van Mij afleggen? maar echt, ik 
zeg je, tenzij je acties echt uit het hart komen, 
zullen ze geen vruchten afwerpen bij je 
medemensen en je zult ze je vaak hypocrieten 
en valse predikanten horen noemen. En ik wil 
niet dat het zo is voor jou. 
9 Je moet weten dat het in deze tijd erg 
moeilijk is om vals te zijn voor mannen. Hun 
geest wordt ontwaakt en zelfs als ze verloren 
gaan in het materialisme van hun bestaan, zijn 
ze gevoelig voor elke spirituele manifestatie. 
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Maar als je je medemensen niet kunt 
bedriegen - kun je je vader wel bedriegen? 
10 Laat de liefde van de Meester in je wezen 
schuilen, opdat je je vijanden vergeeft zoals 
Hij je vergeeft. Dan zal je hart als een 
reddingslijn onder de mannen zijn. (65, 44 - 
46) 
11 hebben geen angst voor de mensen, want 
echt, ik zeg u... Ik zal door uw mond spreken 
en via u getuigenis afleggen van mijn woord, 
en de echo ervan zal tot aan de uiteinden van 
de aarde reiken, tot de grote, de kleine, de 
heersers, de wetenschappers en de 
theologen. (7, 37) 
12 Ik zeg u nogmaals dat u niet bang moet zijn 
voor de confrontatie. Zeg dus met de grootste 
vanzelfsprekendheid tegen je medemensen 
dat de Heer tot je is gekomen. 
13 Vertel hen dat hij die aan het kruis stierf 
Jezus was - het lichaam waarin Christus zich 
verborg, de levende tempel waar het 'Woord 
van God' woonde; maar dat Christus, de 
Goddelijke Liefde, leeft en naar zijn kinderen 
komt in de geest om hen de weg te leren die 
hen naar zijn Geestelijk Koninkrijk zal leiden. 
(88, 62 - 63) 
14 Vrees niet voor de oordelen en bespotting 
van sekten en denominaties zij zijn het die, 
hoewel ze de boeken van de profetie in 
handen hebben, ze niet juist hebben 
geïnterpreteerd en daarom niet hebben 
begrepen dat ze Mij verwachten... Jullie 
daarentegen, die de profetieën die over mijn 
terugkeer als Heilige Geest spraken niet 
kenden, hebben mij verwacht. Nu is het 
"Derde Tijdperk" hier, maar de mensheid 
heeft niet begrepen hoe ze het Evangelie 
(correct) moeten interpreteren (33, 26). 
15 Hoe zul je in staat zijn om de mensheid tot 
spiritualiteit te brengen in een tijdperk van 
dergelijke materialisatie en verwarring van de 
geest? 
16 Wees je ervan bewust dat je werk moeilijk 
is, dat je sterk en geduldig moet zijn in de 
strijd om het te doen. 
17 U moet een grote inspanning doen om de 
verkeerde interpretatie die aan mijn wet is 
gegeven te corrigeren, en ook de onvolmaakte 
manier waarop u uw aanbidding aan mij geeft. 
18 Maar je moet onthouden dat je je ideeën 
en vormen van aanbidding niet in een 
oogwenk kunt veranderen, maar dat je je 

daarvoor met geduld en goede wil moet 
wapenen en een voorbeeld van liefde moet 
geven met je werken. (226, 60) 
19 Alleen degenen die zuiver van hart zijn, 
mogen naar de landen en naties gaan om mijn 
boodschap te verspreiden, want zij zullen de 
enigen zijn die het waard zijn om van de 
waarheid van dit werk te getuigen. 
20 Als deze boodschappers naar de landen 
gaan die op hen wachten, moet elk religieus 
fanatisme al uit hun hart zijn gewist, mag er 
geen vleierij of bewondering meer zijn en mag 
hun hand niet meer bevlekt worden met het 
geld van de wereld voor het werk van de 
liefde dat ze doen. 
21 Zij zullen geen wonderen verkopen, noch 
zullen zij een prijs vaststellen voor de liefde 
van de een tot de ander. Ze moeten 
bedienden zijn, geen meesters. 
22 De tijd zal komen dat je de grootheid van 
de ware nederigheid zult begrijpen, en dan zul 
je zien dat hij die wist hoe hij een dienaar 
moest zijn, in werkelijkheid vrij was in zijn taak 
om goed te doen en barmhartigheid te 
verspreiden, en dat geloof, vertrouwen en 
vrede hem in zijn leven hebben begeleid. (278, 
11 - 12) 
23 Ik zeg u dat u het zult voelen als uw geest 
bereid is om mijn leer aan uw medemensen te 
onderwijzen Want dit zal zijn wanneer je jezelf 
hebt gevonden. U zult dan duidelijk de stem 
van het geweten horen. Zolang dit niet bij u 
van toepassing is, zult u mij niet echt kunnen 
voelen. (169,36) 
24 Luister goed naar dit woord, zodat je het 
kunt interpreteren en in de harten van je 
medemensen kunt zaaien. Wees niet tevreden 
om het te begrijpen: spreek erover, geef een 
voorbeeld en geef les door je werk. Wees 
gevoelig dat je weet wanneer het juiste 
moment is om te spreken en wanneer het 
juiste moment is voor je daden om te getuigen 
van mijn leer. 
25 Ik geef jullie één taal om mijn woord te 
verspreiden, en deze taal is de geestelijke 
liefde die door alle mensen begrepen zal 
worden. 
26 Het is een taal, die aangenaam is voor het 
oor en voor het hart der mensen, die de toren 
van Babel, die zij in hun hart gebouwd 
hebben, steen voor steen zullen doen 
neerdalen. Dan komt er een einde aan mijn 
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oordeel, want allen zullen zichzelf als broeders 
en zusters beschouwen. (238, 27 - 28) 
27 Alleen als jullie naar binnen zijn 
getransformeerd, zal Ik jullie naar de wereld 
sturen om Mijn Boodschap te verspreiden. 
Want alleen als de spiritualiteit oprecht is in 
de discipelen, zullen ze weten hoe ze moeten 
doorgeven wat ze van Mij hebben ontvangen. 
(336, 38) 
28 Vergeet niet dat mijn onderwijs niet 
beperkt is tot uw ideeën en begrip. Mijn 
goddelijke wijsheid heeft geen grenzen. 
Niemand kan beweren dat hij mijn 
openbaringen kende of begreep voordat ik ze 
aan hem onthulde. 
29 Terwijl wetenschappers alles proberen te 
verklaren met hun materiële kennis, onthul ik 
aan de nederigen het geestelijke leven, het 
werkelijke leven, waarin de oorzaak, de reden 
en de verklaring ligt voor alles wat bestaat. 
30 Uit de kennis die u geeft, zal het idee 
komen wat de mensen van mijn werk zullen 
maken. Velen zullen mijn leer beoordelen op 
basis van uw onopvallendheid vanwege een 
gebrek aan begrip, net zoals in de "Tweede 
Tijdperk" Jezus, de Christus, werd beoordeeld 
op zijn nederige verschijning en eenvoudige 
kledingstuk, en omdat de twaalf die hem 
volgden ook gewoon gekleed waren. Maar ik 
zeg u in waarheid dat ze niet bedekt waren 
met vodden en dat ze alleen de aardse 
ijdelheden hadden geminacht omdat ze 
hadden begrepen wat de ware waarden van 
de Geest waren, door mijn leer. 
31 Ik zeg jullie, discipelen, als mensen mijn 
werk gaan bestuderen en ze zoeken en vragen 
stellen, laat je dan niet verleiden om jezelf 
superieur te vinden vanwege de kennis die je 
van Mij hebt ontvangen. Hoe nederiger jullie 
je laten zien, hoe nobeler en betrouwbaarder 
ze zullen denken dat jullie zijn. 
32 Op deze manier zal het licht dat het 
fanatisme oplost en de geest bevrijdt, zich 
geleidelijk aan van persoon tot persoon 
verplaatsen. En wie zich christen noemt 
zonder christen te zijn, zal door dit licht de 
ware leer van Christus kennen en 
interpreteren. Want het zal hen een 
verheffend idee geven van het geestelijk leven 
waarover Jezus in zijn leer heeft gesproken. 
(226, 17 - 21) 

33 Je kon niet naar de mensen gaan met een 
vals of vals pantser; want hun geest is 
ontwikkeld, en het verband dat hun ogen 
bedekte is allang gevallen. 
34 breng ze spiritualiteit, bied ze rust en 
creëer in je omgeving een sfeer van welzijn en 
broederschap, dan zul je ervaren dat ze naar 
je luisteren en je woorden accepteren waarin 
mijn inspiratie en mijn kracht zal liggen 
35 Wanneer jullie prediken en vrede 
onderwijzen, wees dan zelf vredelievend; 
wanneer jullie over de liefde spreken, voel het 
dan voordat jullie het onder woorden 
brengen; als jullie medemensen jullie ook hun 
vruchten aanbieden, verwerp ze dan niet. 
Bestudeer alles wat je te weten komt en houd 
je aan wat toelaatbaar en juist is in hun leer. 
36 Jullie zullen ook diegenen ontmoeten die, 
na fanatiek te zijn geworden in hun 
godsdienstoefening, hun begrip hebben 
verminderd door hun rituele handelingen te 
materialiseren. Je moet hen dan geduldig 
helpen hun kennis te verbreden, hen de 
horizon laten zien die hun geest kan bereiken 
als ze hun kennis van mijn onderwijs 
verdiepen. 
37 U moet met hen spreken over mijn 
Universele Geest, over de onsterfelijkheid van 
de Geest, over de voortdurende ontwikkeling 
ervan. Gij zult hen het ware gebed leren, de 
dialoog van de Geest, en hen bevrijden van 
vooroordelen en dwalingen. Dit is het werk 
dat ik je opdraag - een werk van liefde en 
geduld. (277, 6 -7) 
38 Genees alle lijden, zowel van het lichaam 
als van de geest, want uw opdracht is uw 
naaste te troosten, te versterken en te 
genezen. Maar ik vraag u: hoe kon u 
gezondheid geven aan mensen in nood als u 
zelf ziek was? Welke vrede kan er uit je geest 
vloeien als hij wordt verstoord door zorgen, 
lijden, gewetensbezwaren en nederige 
hartstochten? 
39 Alleen datgene wat je in je hart hebt 
verzameld, kun je aan je medemensen 
aanbieden. (298,1 - 2) 
40 Ik breng jullie een duidelijk en eenvoudig 
onderricht, zodat jullie leren leven onder de 
zondaars zonder besmet te raken; onder de 
doornen te lopen zonder jezelf te kwetsen; 
getuige te zijn van wreedheden en 
schandelijkheid zonder boos te worden; te 
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leven in een wereld vol ellende zonder te 
proberen er aan te ontsnappen, maar eerder 
verlangend om in haar midden te blijven, om 
al het mogelijke goed te doen voor degenen 
die het nodig hebben en om het zaad van het 
goede te zaaien op alle manieren. 
41 Omdat het aardse paradijs door de zonde 
van de mensen in een hel is veranderd, is het 
voor hen noodzakelijk om hun vlekken weg te 
wassen en zo hun leven weer in hun 
oorspronkelijke zuiverheid te herstellen. (307, 
26 - 27) 
42 Ik zal niet als boodschapper de doden naar 
het genadevolle leven sturen, omdat zij niets 
te geven hebben. Ik zal deze missie niet 
toevertrouwen aan degenen die hun hart niet 
hebben gezuiverd van egoïsme. 
43 de boodschapper van mijn woord moet 
een discipel van mij zijn, wiens aanwezigheid 
al mijn vrede in het hart doet voelen. Hij moet 
in staat zijn om zijn medemensen zelfs in de 
moeilijkste momenten van het leven te 
troosten en er moet altijd een licht uit zijn 
woorden komen dat alle duisternis van de 
geest of de geest verdrijft. (323, 60 - 61) 
 
De juiste manier om zich te gedragen bij het 
doorgeven van het woord  
44 mijn nieuwe discipelen zullen vele 
manieren en middelen hebben om dit 
gezegende zaad te verspreiden; maar vergeet 
nooit nederigheid en eenvoud, want zo ben ik 
tot u gekomen en op dezelfde manier moeten 
jullie de harten, huizen en volkeren 
benaderen. Als je zo komt, zul je herkend 
worden als boodschappers van een spirituele 
boodschap en je strijd zal vrucht dragen van 
ware vergeestelijking, vernieuwing en 
broederschap. (82, 66) 
45 Als je wilt weten wat je onder de mensen 
moet doen, is het voldoende om te kijken naar 
wat ik onder jullie heb gedaan vanaf de dag 
dat jullie mijn woord voor het eerst hoorden. 
46 Ik heb je vergeven, ik heb je met oneindige 
barmhartigheid en liefde ontvangen, en ik heb 
je rust gegeven van het werk van de dag. Ik 
heb niet de moeite genomen om je sociale 
positie, je klas of je kaste te beoordelen. Ik 
heb de lepra van je zonde gezuiverd en je 
zwakheden genezen. 
47 Ik ben begripvol, toegeeflijk en welwillend 
geweest in het beoordelen van uw 

tekortkomingen. Ik heb u teruggebracht tot 
het ware leven door u een liefdesonderricht te 
geven dat u in staat stelt uzelf te redden door 
uw naaste te redden; ik heb u een 
liefdesonderricht gegeven dat u in staat stelt 
uzelf te redden door uw naaste te redden. 
48 in deze mijn werken, die ik op ieder van 
jullie heb gedaan, kun je het beste voorbeeld 
vinden om het toe te passen onder hen die 
behoefte hebben aan lichaam en geest, die in 
drommen naar jullie toe zullen komen. 
49 Als ik met dit volk hier spreek, spreek ik 
met de mensheid. uw taak is morgen om zich 
tot de harten van de mensen te wenden en 
hen broederlijk mijn Woord over te brengen 
dat het werk van de Verlossing zal voltooien. 
(258, 21 - 24) 
50 Je moet nederig zijn. Je moet het niet erg 
vinden om beledigd te worden. Wees 
voorzichtig. Ze zullen je vernederen en je laten 
lijden. Maar uw woord, dat zal mijn 
boodschap zijn, ze zullen niet in staat zijn om 
uit hun gedachten te bannen. Daarom zeg ik 
je: Als sommigen ongevoelig en doof blijven 
voor uw oproep, zullen anderen in ruil 
daarvoor wakker worden uit hun lange slaap 
en op weg gaan naar vernieuwing en bekering. 
51 Bewapent u zich met moed, geloof en 
kracht, zodat u de strijd kunt aangaan. maar ik 
vestig uw aandacht op dit: laat u niet 
intimideren als u met een van uw 
medemensen praat omdat u hem goed 
gekleed ziet, of omdat hij wordt aangesproken 
als prins, heer of predikant 
52 Neem een voorbeeld aan Paulus en Petrus, 
die hun stem verheven hebben voor degenen 
die de wereld heren noemde. Ze waren groot 
van geest, en toch pochte men tegen niemand 
op dat ze meesters waren, maar ze biechtte 
op dat ze dienaren waren. Volg hun voorbeeld 
en getuig van mijn waarheid door de liefde 
van uw werken. (131, 60 - 62) 
53 Ik wijs u er ook op dat hij die mijn woord 
gebruikt als een zwaard om zijn medemensen 
te kwetsen, of als een scepter om hen te 
vernederen, zich niet mijn discipel kan 
noemen. Evenmin kan hij die geagiteerd raakt 
als hij over deze leer spreekt en zijn kalmte 
verliest, want hij zal geen zaad van het geloof 
zaaien. 
54 Een voorbereide discipel zal degene zijn 
die, als hij wordt aangevallen in zijn geloof, in 
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de heiligheid van zijn overtuigingen, in staat 
zal zijn om kalm te blijven, want hij zal zijn als 
een vuurtoren in het midden van een storm. 
(92, 9 -10) 
55 Als je een zondaar probeert te vermanen 
om goed te doen, doe het dan niet door hem 
te bedreigen met mijn oordeel, met de 
krachten van de natuur, of met pijn als hij zich 
niet vernieuwt, want dan zou je hem een 
hekel hebben aan mijn leer. Toon de ware 
God, die alle liefde, barmhartigheid en 
vergeving is. (243, 36) 
56 Voel je niet gekwetst door de bespotting 
van je medemensen, als je weet dat hij die dit 
doet de waarheid niet kan zien vanwege zijn 
onwetendheid. De compensatie hiervoor vindt 
u in degenen die naar u toe komen om u te 
onderzoeken en vervolgens worden verrast 
door de innerlijke rust die door elk van mijn 
ware discipelen heen straalt. 
57 Jullie moeten daarentegen nooit de spot 
drijven met hen die in hun godsdienstig 
fanatisme afgodendienaren zijn. Want zelfs als 
ze me in materiële vorm zoeken, aanbidden ze 
me nog steeds in hen. 
58 Jullie hoeven jullie medemensen niet op 
hun fouten te wijzen om ze te laten 
verwijderen. Je zou daardoor eerder hun 
woede opwekken en hun fanatisme vergroten. 
Het zal volstaan om mijn leer in praktijk te 
brengen met de spiritualiteit die het vraagt 
om de fouten van je medemensen in het licht 
van de waarheid te brengen. 
59 Je zult veel geduld, grote barmhartigheid 
en ware liefde moeten tonen als je wilt dat de 
mensheid spoedig leert de geestelijke inhoud 
van mijn woord te herkennen en er ware 
eerbied voor te tonen, en in ieder menselijk 
wezen een geestelijke en aardse broeder in 
God te herkennen. (312, 20 - 22) 
60 Ik heb u bewezen dat het mogelijk is om 
het donkere verband van de ogen van de 
onwetende of blinde weg te nemen zonder 
hen te kwetsen, zonder hen te beledigen of te 
kwetsen. Ik wil dat je hetzelfde doet. Ik heb 
jullie op jezelf bewezen dat liefde, vergeving, 
geduld en verdraagzaamheid meer kracht 
hebben dan ontbering, veroordeling of het 
gebruik van geweld. (172, 63) 
61 Nogmaals, Ik laat jullie het spoor achter, 
zodat jullie Mij volgen. als je op zoek gaat naar 
mensen om het goede nieuws te brengen, 

smeek ze dan niet om naar je te luisteren... 
draag uw taak met waardigheid en zij die 
geloven dat u degene bent die ik heb gekozen 
om ze tot mijn discipelen te maken... (10, 50) 
 
De juiste manier om het woord te 
verkondigen 
62 Ik heb u mijn woord niet gegeven om het in 
de straten en op de plaatsen duidelijk te 
maken. Jezus deed dit; maar hij wist elke 
vraag te beantwoorden en degenen die hem 
wilden testen op de proef te stellen. 
63 Je bent klein en zwak, daarom moet je de 
toorn van je medemensen niet opwekken. 
Probeer niet de aandacht op jezelf te vestigen 
- denk dat je niets bijzonders hebt. Geen van 
beide proberen de mensen te bewijzen dat ze 
allemaal in de fout zitten en dat alleen jij de 
waarheid kent, want op deze manier zul je 
niets goeds bereiken met je zaad. 
64 Als je je geestelijk en moreel wilt 
ontwikkelen, beoordeel dan niet de fouten 
van je medemensen, zodat je niet in dezelfde 
fout valt. Corrigeer je onvolkomenheden, bid 
nederig tot je Meester dat je geïnspireerd mag 
worden door zijn zachtmoedigheid, en denk 
aan zijn raad om nooit je goede werken 
bekend te maken, zodat je linkerhand nooit 
zal weten wat je rechterhand heeft gedaan. 
65 Ik zeg u ook dat het niet nodig is naar de 
mensen te gaan om met hen te spreken over 
mijn leer, want mijn barmhartigheid zal u 
degenen die uw hulp nodig hebben brengen. 
66 Maar als er momenten zijn waarop je, ter 
vervulling van mijn wet, de behoefte zou 
moeten voelen om een werk van liefdadigheid 
te doen, en je hebt geen behoeftige persoon 
in je buurt, wees dan niet verontrust en twijfel 
niet aan mijn woord. Dit zal het uur zijn 
waarop u zult bidden voor uw afwezige 
broeders, die mijn barmhartigheid zullen 
ontvangen als u werkelijk gelooft. 
67 Streef ernaar niet meer te weten dan je 
broers. Begrijp dat jullie allemaal de kennis 
opdoen die bij jullie ontwikkeling past. Als Ik 
jullie Mijn Licht zonder verdienste zou 
schenken, zouden jullie jezelf groots vinden en 
zouden jullie in jullie ijdelheid bedorven zijn, 
en jullie wijsheid zou vals zijn. 
68 Ik wil je nederig zien. Maar om voor mij te 
staan, moet je het ook aan je buurman laten 
zien. 
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69 Discipelen, liefde en wijsheid zijn nooit 
gescheiden, het een is een deel van het ander. 
Hoe komt het dat sommigen deze twee 
deugden willen scheiden? beide zijn de sleutel 
die de poort van het Heiligdom opent, 
waardoor je tot de volledige kennis van Mijn 
Onderwijs kunt komen. 
70 Ik heb je gezegd: wil je veel vrienden 
hebben? Maak dan gebruik van 
vriendelijkheid, hartelijkheid, 
verdraagzaamheid en barmhartigheid. Want 
alleen met behulp van deze deugden zal je 
geest kunnen schitteren op de weg van je 
naaste, want het zijn allemaal directe 
liefdesuitingen. Want de geest bevat liefde in 
zijn binnenste, want het is goddelijke vonk, en 
God is liefde. (30, 29 - 36) 
71 Ik spreek nu tot degenen die hun zending 
als apostel en profetes in andere landen 
moeten vervullen, zodat ze niet opscheppen 
over de zending die ik hun heb toevertrouwd. 
Het is niet de bedoeling dat er ophef wordt 
gemaakt door religieuze gemeenschappen of 
geloofsovertuigingen tegen elkaar uit te 
spelen. 
72 Anderen zullen degenen zijn die de 
verontwaardiging tegen jullie aanwakkeren, 
zonder te beseffen dat ze jullie zullen helpen 
om mijn leer te verspreiden door de 
nieuwsgierigheid van velen te wekken, die 
vervolgens in het geloof zal worden 
getransformeerd. (135, 28) 
73 Als Ik Mijn Goddelijke Boodschap in jullie 
veranker, moet het een broederlijke 
boodschap worden maar om het 
materialistische hart van deze mensheid te 
imponeren en te ontroeren, moet het de 
stempel van de waarheid hebben die ik je heb 
geopenbaard... Als je iets verbergt, als je iets 
verbergt, heb je geen echte getuigenis 
gegeven van wat Mijn openbaring is geweest 
in het Derde Tijdperk, dus je zult geen geloof 
vinden. (172, 62) 
74 Hoe groot is de morele en geestelijke 
achterlijkheid waarin ik de mensheid 
ontmoet! Hoe groot is de 
verantwoordelijkheid van degenen die in deze 
tijd de genade en het licht van mijn Woord 
hebben ontvangen! 
75 discipelen, word meesters, verjaag de angst 
voor de mensen uit je hart, verban 
onverschilligheid en luiheid, besef dat je 

werkelijk boodschappers van een Hemelse 
Boodschap bent. U bent het die de verklaring 
moet geven voor alles wat er in deze tijd 
gebeurt, die moet proberen te wijzen op de 
principes van mijn leer, die de mensheid is 
vergeten. 
76 U zult mijn woord aan uw medemensen 
niet herhalen, zoals ik u heb gezegd. Train 
jezelf om het te kunnen uitleggen. Zoek niet 
naar woorden om indruk te maken met je 
welsprekendheid. Spreek op een eenvoudige 
manier die het best de waarheid van de geest 
uitdrukt. (189, 11 - 13) 
77 Wees onvermoeibaar, nieuwe discipelen, 
als je over deze waarheid spreekt. 
Ongetrainde lippen, jullie die mijn woord niet 
uit angst uitspreken - open jezelf op het 
moment van je beslissing. Een enkel woord, 
gesproken in mijn naam, kan een zondaar 
redden, afgronden sluiten, degenen 
tegenhouden die op hun weg onhandelbaar 
zijn geworden in het kwaad. Ken je de kracht 
die mijn woord heeft? Kent u de macht van 
uw autoriteit? 
78 spreken door voorbeeldige daden en recht 
doen aan dat deel van mijn werk dat ik u heb 
toevertrouwd Ik zal de rest doen. (269, 6) 
79 Als je ziet dat anderen van je medemensen 
de naam en het woord van Christus leren, kijk 
dan niet op hen neer. Want er staat 
geschreven dat mijn terugkeer zou gebeuren 
als het woord dat ik u in de "tweede keer" 
bracht, zich over de hele aarde zou hebben 
verspreid. 
80 Maar ik zeg u dat er nog steeds plaatsen in 
de wereld zijn die dat bericht nog niet hebben 
ontvangen. Hoe zou de hedendaagse diep 
spirituele leer die volkeren kunnen bereiken 
zonder eerst het Goddelijke Zaad van Liefde te 
hebben ontvangen dat de Heiland u in zijn 
Woord en Bloed heeft gegeven? (288, 44) 
81 Als je eenmaal de waarheid begrijpt en 
voelt, zul je ervaren hoe gemakkelijk het voor 
de geest is om de stappen van zijn Meester te 
volgen, zelfs in de zwaarste beproevingen. doe 
alles wat mogelijk is voor u, want ik zal niet 
meer van u vragen dan u kunt doen... Dan laat 
je de weg vrij voor de nieuwe generaties. 
82 Ik leg de kinderen op jullie hart en geef 
jullie bevelen om ze op de juiste weg te 
zetten. verzamel ze, praat met hen met liefde 
en toewijding van Mij 
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83 Zoek de uitgestotene op - zij die onder 
ellende en ondeugd leven. Ik geef geestelijke 
kracht aan uw woorden, zodat deze de weg 
naar verlossing zijn als ze over uw lippen 
komen. 
84 Open voor de onwetenden het Boek van 
het ware leven, opdat hun geest ontwaakt en 
groot wordt in het binnengaan van de 
openbaringen van de Heilige Geest. Word 
zoals je Meester, en je zal gehoord worden. 
(64, 70) 
85 Ik wil dat zij die de weg hebben gevonden 
om het gemakkelijk te leren en het 
gemakkelijk te maken voor hun medemensen, 
dat zij het niet met struikelblokken bestijgen 
zoals velen hebben gedaan, waardoor zij die 
Mij zoeken niet naar Mij komen (299, 34) 
86 aan jullie spiritualisten vertrouw ik de taak 
toe om die barrière die de mensheid heeft 
opgestapeld tussen God en haar te 
doorbreken - een barrière van vals geloof, 
slechts schijnbaar geloof in het Eeuwige, van 
materialisaties en onnodige rituelen. 
87 aan u, mensen, ik geef u de opdracht om 
het Gouden Kalf van zijn voetstuk te duwen, 
dat de mensen nog steeds aanbidden, hoewel 
ze zichzelf ver van afgoderij en heidendom 
beschouwen. (285, 54 - 55) 
88 Elimineert de valse indruk die mensen 
hebben van spirituele leerstellingen alsof ze 
gebaseerd zijn op onwetendheid, bedrog en 
misleiding. Toont mijn onderwijs in al zijn 
oprechtheid en majesteit, zodat het de 
onwetendheid, het fanatisme en de 
verharding oplost die mensen ervan 
weerhouden te denken aan hun spirituele 
ego, dat ze van elke vrijheid van handelen 
hebben beroofd. (287, 42) 
89 Jullie, die deze openbaringen hebben 
ontvangen, zijn voorbestemd om mijn nieuwe 
manifestatie door het menselijk verstand aan 
de mensheid aan te kondigen. Wie zal hiervan 
getuigen als jij dat niet bent? 
90 Als je verwacht dat de 
hoogwaardigheidsbekleders of geestelijken 
van de religieuze gemeenschappen deze 
Goede Boodschap aan de mensheid brengen, 
ben je in de fout. Want waarlijk, Ik zeg jullie, 
zelfs als ze Mij zouden zien, zouden ze hun 
lippen niet openen om de mensheid te 
zeggen: "kijk, daar is Christus, ga naar Hem 
toe! (92, 13) 

91 slaapt niet in afwachting van de tijden 
waarover ik tot u heb gesproken, maar staat 
dan op en zegt tegen de mensen: "Wat u nu 
voor uw ogen hebt, is al voorspeld;" Wat u nu 
voor uw ogen hebt, is al voorspeld. 
92 nee, mensen, het is absoluut noodzakelijk 
dat jullie het van tevoren aankondigen, dat 
jullie het profeteren, dat jullie de weg 
vrijmaken voor de komst van alles wat ik heb 
voorspeld en beloofd. Dan zul je je missie als 
pionier van de vergeestelijking op aarde 
hebben vervuld. 
93 Wanneer dan wonderbaarlijke dingen in de 
wereld beginnen te verschijnen en de Geest 
van de Heer tot u spreekt door gebeurtenissen 
die nooit eerder zijn gezien, en wanneer de 
geest van de mens giften en vermogens begint 
te onthullen die nooit zijn verdacht, zult u alle 
geloofsovertuigingen, theorieën, normen, 
instellingen en wetenschappen aan het 
wankelen zien brengen, en dan zal de 
mensheid bekennen dat degenen die nederig 
een schijnbaar vreemde leer hebben 
gepredikt, gelijk hadden omdat hun woorden 
werden bevestigd toen ze uitkwamen. 
94 U zult dan zien dat de volkeren van de 
aarde geïnteresseerd zijn in geestelijk 
onderwijs, dat theologen de leer van Christus 
vergelijken met de nieuwe openbaringen, en u 
zult zien dat velen die altijd al onverschillig zijn 
geweest voor het geestelijke, een levendige 
belangstelling hebben voor de studie van de 
openbaringen van deze en vroegere tijden. 
(216, 16 - 17) 
 
Missie om lichamelijk en geestelijk lijdende 
mensen te troosten en te genezen  
95 Ik heb mijn uitverkorenen grote 
geschenken toevertrouwd. Een van hen is die 
van de genezing - de helende balsem om dit 
geschenk te kunnen gebruiken om een van de 
mooiste taken onder de mensen te vervullen, 
want jullie planeet is een vallei van tranen 
waar altijd pijn is. 
96 Met deze mogelijkheid heb je een breed 
veld voor je om troost te geven volgens mijn 
wil. Ik heb deze balsem in je wezen geplaatst, 
in de meest delicate slierten van je hart en je 
hebt je erop verkwikt; je nek heeft zich 
gebogen voor de wonderen ervan, je hart is 
zacht geworden door de pijn van de mensen 
en je hebt altijd het pad van Barmhartigheid 
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bewandeld; ik heb je een nieuw leven 
gegeven, een nieuw leven van troost; ik heb 
deze balsem in je wezen gelegd, in de meest 
delicate slierten van je hart en je hebt je erop 
verkwikt; je nek heeft zich gebogen voor de 
wonderen ervan, je hart is zacht geworden 
door de pijn van de mensen en je hebt altijd 
het pad van Barmhartigheid bewandeld. 
97 Bovendien, geef deze genezende balsem 
die niet in uw handen is, want hij wordt 
overgebracht door blikken van mededogen, 
van troost, van begrip, hij wordt overgebracht 
door goede gedachten en hij wordt 
getransformeerd in genezende raadgevingen, 
in woorden van licht. 
98 De gave van genezing kent geen grenzen. 
Vergeet nooit dat je ermee doordrenkt bent; 
en als de pijn je ten prooi zou moeten vallen 
aan een beproeving, als je het niet kunt 
verwijderen met deze balsem, vergeet dan 
niet mijn leer, vergeet je lijden en denk aan 
anderen in wie de lijdensweg groter is. Dan 
ervaar je wonderen in jezelf en in je 
medemensen. (311,18 - 19) 
99 Hoeveel je bereid moet zijn om in de 
harten te kijken en uit te vinden wat ze 
bevatten, wat ze verbergen en wat ze nodig 
hebben! 
100 Ik heb je geleerd om geesteswezens te 
voeden, te genezen, licht te geven en de weg 
te wijzen voor hun opwaartse ontwikkeling. 
101 Wie dit woord hoort en in zijn hart houdt, 
kan een gids van de geest, een dokter en een 
raadgever worden. Op zijn woord zal hij een 
geschenk van vrede en troost hebben voor zijn 
medemensen die behoefte hebben aan licht. 
(294, 3 - 4) 
102 Ik geef u een druppel genezende balsem, 
zodat u, wanneer u vervolgd wordt, 
wonderbaarlijke genezingen onder de mensen 
kunt doen. Want tijdens de grote epidemieën, 
wanneer de vreemde, voor de wetenschap 
onbekende ziekten uitbreken, zal het gezag 
van mijn discipelen geopenbaard worden. 
103 Ik vertrouw u een sleutel toe waarmee u 
het roestige slot, dat wil zeggen het meest 
weerbarstige hart, en zelfs de 
gevangenispoorten, zult openen om de 
onschuldigen de vrijheid te geven en de 
schuldigen te redden. 
104 jullie zullen altijd in vrede en vertrouwen 
in Mij leven, want waar jullie ook gaan, jullie 

zullen beschermd worden door Mijn engelen. 
Zij zullen uw missie tot de hunne maken en u 
begeleiden naar de huizen, de ziekenhuizen, 
de gevangenissen, de onenigheidsvelden en 
de oorlog - waar u ook naartoe gaat om mijn 
zaad te zaaien. (260,37 - 38) 
105 mensen zullen komen, en onder hen 
"Thomas", vertegenwoordigd door de 
wetenschap en het materialisme, met alerte 
ogen om te onderzoeken; en niet alleen met 
zijn ogen, maar ook met de vingers van zijn 
hand om te voelen, om aan te raken, want 
alleen op deze manier kan hij geloven in mijn 
aanwezigheid en in geestelijke 
gebeurtenissen; degenen die de een na de 
ander onder de mensen zullen binnengaan en 
waarvan de mensen zullen moeten getuigen, 
zodat "Thomas van het Derde Tijdperk" in zijn 
twijfel en materialisme overwonnen kan 
worden door mijn liefde. (319, 38) 
106 Ik zal u de instructie geven wanneer u aan 
het werk moet gaan; want het zal een tijd van 
zulke grote en duidelijke tekenen zijn dat u de 
roep van de geestelijke wereld en de roep van 
deze wereld zult horen, die met zijn 
gebeurtenissen zal aangeven dat het uur van 
uw strijd is aangebroken. Ik zal met u spreken 
van geest tot geest en u begeleiden op uw 
weg. 
107 maar ik wil dat je, voordat je naar de 
mensen komt als leraar, komt als dokter, en 
dan, als je hun pijn gelest hebt, kunnen ze 
drinken uit de bron van het zuivere water van 
mijn Woord. Zoek eerst de wond, de zweer of 
de ziekte op en genees hun lijden en wend je 
dan tot hun geest. 
108 ga naar je medemensen zoals Jezus dat 
deed in de "tweede keer" en breng de 
genezende balsem voor mijn woorden Maar 
waar bestaat de balsem uit, O discipelen? Is 
het het water van de bronnen dat gezegend is 
en getransformeerd is in een medicijn voor de 
zieken? Nee, mensen. De balsem waarvan ik je 
spreek zit in je hart. Daar heb ik het als 
kostbare essentie in gestopt, en alleen de 
Liefde kan het openen zodat het onstuitbaar 
zal stromen. 
109 Als je het op een ziek persoon wilt gieten, 
zullen het niet je handen zijn die genezen, 
maar de Geest die overloopt van liefde, 
barmhartigheid en vertroosting. Waar je je 
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gedachten ook naartoe stuurt, het wonder zal 
gebeuren. 
110 Je kunt op vele manieren op de wezens en 
elementen van de natuur inwerken om troost 
te brengen voor iedereen. Maar ik zeg je ook 
dit: Wees niet bang voor de ziekten en wees 
geduldig en barmhartig met iedereen. 
111 Wat betreft de bezetenen en degenen die 
verward zijn in hun menselijke geest, kun je 
ook genezen, omdat je dit vermogen hebt en 
je het in dienst moet stellen van de wezens die 
in wanhoop en in de vergetelheid zijn. Bevrijd 
hen en onthul deze autoriteit voor de 
ongelovigen. Het is een van de grote missies 
van dit volk om licht te brengen waar 
duisternis is, om elke slavernij en 
onrechtvaardigheid te doorbreken en om deze 
wereld zijn Heer te leren kennen en zichzelf, 
zijn innerlijke wezen, te zien, met volledige 
kennis van de waarheid. (339, 39-41) 
 
Het tijdstip van vertrek voor de wereldwijde 
missie  
112 Omdat de wereld op dit moment zo blind 
is dat ze het licht van de waarheid niet kan 
zien, noch mijn roep in haar binnenste kan 
horen, zult u bidden en geestelijke grond 
winnen. Want op dit moment zou je niet 
gehoord worden omdat alle naties bezig zijn 
zich voor te bereiden, te vernietigen en zich te 
verdedigen. 
113 mensen zullen nog meer blind moeten 
worden wanneer wanhoop, haat, terreur en 
pijn hun grenzen bereiken. 
114 Zelfs dit zou niet het juiste uur zijn om 
mijn boodschap te geven, want jullie zouden 
als huilbuien in het midden van een wildernis 
zijn; niemand zou zich iets van jullie 
aantrekken. (323, 27 - 29) 
115 Pas nadat de aarde van de ene naar de 
andere pool is verwoest en alle naties, alle 
sociale instellingen en alle huizen naar hun 
wortels zijn beoordeeld, en nadat de 
mensheid elke vlek van schaamte heeft 
weggespoeld, zult u gewapend in mijn naam 
naar buiten gaan om mijn onderwijs aan uw 
broeders te brengen. (42, 54) 
116 Als de tijd gekomen is, zult gij, geliefden, 
uitgaan en mijn heilig woord tastbaar maken 
voor uw medemensen. jullie zullen je als 
goede discipelen over de wereld verspreiden 
en dit nieuwe Evangelie dat ik jullie verlaat zal 

jullie verspreiden... Dit licht dat uitgaat van 
het Zesde Zegel zal de mensheid van deze tijd 
verlichten, en daarmee zullen de mysteries 
worden onthuld. 
117 Mijn leer zal wortel schieten in andere 
volken, en alles wat de mensen niet ontdekt 
hebben, zullen ze weten door het licht dat de 
Zeven Zeehonden geven. Maar u zult spreken 
over deze leringen die u hebt ontvangen en de 
mensen instrueren in de vervulling van mijn 
geboden. (49,43) 
 

XV. Vermaningen, 
waarschuwingen, instructies  

 

Hoofdstuk 61 - Vermaningen en 
waarschuwingen van de Heer  
 
Biedingen en bestellingen  
1 Israël, kom niet alleen je verplichtingen aan 
de wereld na. Vervul ook de wet; want je hebt 
een plicht tegenover de Vader op je genomen 
en de vervulling ervan moet streng, verheven 
en geestelijk zijn. 
2 Ik leer jullie om je af te keren van het 
materialisme en te stoppen met fanatici en 
afgodendienaren te zijn; zodat jullie de door 
de mens gemaakte materiële voorwerpen niet 
zullen aanbidden of aanbidden. Ik wil niet dat 
er wortels van afgoderij, fanatisme en valse 
sekten in jullie harten aanwezig zijn. Bied Mij 
geen offers aan die niet tot Mij komen; Ik 
verlang alleen naar jullie vernieuwing en jullie 
vervulling in de vergeestelijking. 
3 Vernieuw uzelf met betrekking tot uw 
vroegere gewoontes, kijk niet terug en kijk 
niet naar wat u hebt opgegeven en wat u niet 
meer moet doen. Begrijp dat je de weg naar 
de hemelvaart hebt bewandeld en niet mag 
stoppen. De weg is smal en je moet het goed 
weten, want morgen zul je je broers moeten 
leiden en ik wil niet dat je verdwaalt. 
4 Ik ben de geduldige Vader, wachtend op uw 
berouw en goede wil om mijn genade en mijn 
barmhartigheid over u uit te storten. (23, 60 - 
63) 
5 Mijn Woord adviseert u altijd over goed en 
deugdzaamheid: dat u niet kwaad spreekt 
over uw medemensen en hen daardoor aan 
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schande blootstelt; dat u niet met minachting 
kijkt naar hen die lijden aan ziekten die u 
besmettelijk noemt; dat u geen oorlogen 
bevordert; dat u geen beschamende bezigheid 
hebt die de zeden vernietigt en ondeugden 
bevordert; dat u geen schepsel vervloekt, 
geen vreemde dingen wegneemt zonder 
toestemming van de eigenaar, en geen 
bijgeloof verspreidt. 
6 jullie zullen de zieken bezoeken, hen 
vergeven die jullie beledigen, de deugd 
beschermen en goede voorbeelden zijn; en 
jullie zullen Mij en jullie medemensen 
liefhebben, want in deze twee geboden wordt 
de hele wet samengevat 
7 Leer mijn lesje en leer het door jouw acties. 
Als je niet leert, hoe ga je dan mijn onderwijs 
prediken? En als je niet voelt wat je hebt 
geleerd, hoe ga je dan lesgeven als goede 
apostelen? (6, 25 - 26) 
8 Mensen, als je vooruit wilt gaan, overwin 
dan de luiheid die in je zit. Als je groots wilt 
zijn, pas dan mijn principes toe in je werk. Als 
jullie elkaar willen leren kennen, verken jezelf 
dan op mijn woord. 
9 Begrijp hoezeer je mijn woord nodig hebt, 
dat liefde, wijsheid, advies en hulp biedt Maar 
tegelijkertijd voel je je ook verantwoordelijk 
voor wat ik je geef, omdat je niet de enige 
hulpbehoevende ter wereld bent. Er zijn velen 
die honger en dorst hebben naar deze 
leringen en je moet onthouden dat je je moet 
voorbereiden om naar hen toe te gaan met de 
boodschap van mijn liefde. (285, 50 - 51) 
10 Heel groot is de verantwoordelijkheid die 
dit volk heeft ten opzichte van de mensheid. 
Er moet een voorbeeld zijn van ware 
vergeestelijking, het moet de weg wijzen naar 
het aanbieden van de innerlijke praktijk van 
de religie, het aangename offer, het 
eerbetoon dat God waardig is. 
11 Open jullie harten en luister naar de stem 
van het geweten, zodat jullie je daden kunnen 
beoordelen en erachter komen of jullie mijn 
leer trouw interpreteren of dat ook jullie de 
betekenis van mijn leer verkeerd begrijpen. 
(280, 73) 
12 Mijn onderwijs zal al zijn betekenis 
verliezen als je het niet in praktijk brengt. 
13 U weet wel, geliefde discipelen, dat het 
doel van mijn wet en leer is om goed te doen, 
en dat hij die ze alleen in zijn geheugen of op 

zijn lippen heeft, zonder ze toe te passen op 
zijn werken, handelt in strijd met zijn plicht. 
(269,45) 
14 mannen, jullie die in jullie hart het licht van 
de ervaring van dit leven hebben en in jullie 
geest het licht dat de ontwikkeling tijdens 
verschillende aardse levens achterlaat - 
waarom houdt jullie geest zich bezig met wat 
er nutteloos voor is, en waarom huilen jullie 
vaak om redenen die jullie pijn niet 
verdienen? Zoek de waarheid in alles; het is 
op alle paden, het is helder en helder als het 
licht van de dag. (121, 48 - 49) 
15 Vergeet niet, en wees u er steeds van 
bewust, dat op uw rechtvaardige en 
deugdzame levens het geloof afhangt dat u in 
uw medemens opwekt, dat wil zeggen, dat zij 
u in uw privéleven zullen zoeken en 
observeren, om bevestiging te zoeken in uw 
werken van de leer die u verkondigt. (300, 57) 
16 Zeg eens, heb ik je afgewezen toen je 
verdwaald was? Heb ik je achtergelaten, je in 
de steek gelaten toen een of andere 
struikeling je tegenhield? heb ik mezelf fel met 
je laten zien toen je, verslagen door de pijn, 
naar beneden viel? 
17 toch zie ik dat degenen die ik mijn 
discipelen met zoveel liefde noem, hun 
medemensen in de steek laten in het ongeluk 
en hem afwijzen die van de goede weg 
afdwaalt in plaats van hem liefdevol naar zich 
toe te trekken en hem te helpen herstellen, en 
ze worden soms rechter als ze zich met dingen 
bemoeien die ze niet mogen beoordelen. 
18 Komt dit overeen met mijn onderwijs? Nee, 
vertel Mij je geweten, want Ik wil dat je jezelf 
heel zorgvuldig beoordeelt, zodat je de vele 
ruwheden waar je gevoelens onder lijden kunt 
vermalen en je kunt beginnen met het worden 
van mijn discipelen. (268, 46) 
 
Geloof, hoop, liefde, nederigheid, 
vertrouwen...  
19 Indien gij nederig zijt, zult gij groot zijn. 
Grootheid is niet in trots en ijdelheid, zoals 
velen geloven. "wees zachtaardig en nederig 
van hart" Ik heb je altijd gezegd... 
20 Ken Mij als Vader en heb Mij lief; zoek niet 
naar een troon voor je lichaam, noch naar een 
naam die je voor anderen onderscheidt. Wees 
gewoon een man onder andere mannen en 
heb goede wil in je. (47, 54) 
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21 Ik zal met jullie het geloof zien dat de 
zieken hebben geopenbaard, die in de tweede 
keer tot Mij kwamen; dat van de verlamden, 
de blinde man en de ongeneeslijke vrouw. Ik 
wil me geliefd voelen als Vader, begeerd als 
Geneesheer en gehoord als Meester. (6, 46) 
22 Wees niet zwak in het geloof, noch in de 
hoop. Houd altijd in gedachten dat het einde 
van deze levensreis zal komen. Vergeet niet 
dat je oorsprong in mij lag en dat het 
uiteindelijke doel ook in mij zal liggen en dat 
dit doel de eeuwigheid is omdat er geen dood 
van de geest is. 
23 Heb de eeuwigheid als het ideaal van je 
streven, en verlies je hart niet in de ups en 
downs van het leven. Weet je of dit je laatste 
incarnatie op aarde is? Wie kan je vertellen 
dat je in dit lichaam dat je vandaag hebt, al je 
schulden aan mijn gerechtigheid zal betalen? 
Dit is de reden waarom ik het je vertel: 
Gebruik de tijd, maar wees niet overhaast. Als 
je je lijden aanvaardt met geloof en je 
overgeeft en de beker met geduld leegmaakt - 
voorwaar, ik zeg je, je verdiensten zullen niet 
onvruchtbaar zijn. 
24 Zorg ervoor dat de Geest altijd in opmars 
is, zodat je nooit en te nimmer ophoudt 
volmaakt te zijn. (95, 4 - 6) 
25 Leef voor de Vader, die zijn kinderen 
liefheeft, die uw broeders en zusters zijn, en u 
zult onsterfelijk zijn. Als je in egoïsme vervalt 
en jezelf opsluit in je eigenliefde, zullen de 
zaadjes die je achterlaat en je geheugen 
nauwelijks overleven. 
26 Wees zachtmoedig en nederig van hart, en 
je zult altijd vol van mijn genade zijn. (256, 72 - 
73) 
27 Geweldig, dat is je doel. Maar laat u niet 
domineren door slechte voortekenen, maar 
wees vervuld van moed en hoop in de 
gedachte dat de dagen van bitterheid die 
naderen noodzakelijk zijn voor het ontwaken 
en zuiveren van de mensen, zonder welke u 
de zegevierende intrede van de tijd van de 
vergeestelijking niet zou kunnen ervaren. 
28 Leer om over tegenspoed heen te gaan, 
laat je hart niet in beslag nemen door 
nederigheid en zorg voor je gezondheid. 
Moedig de geest van je broeders en zusters 
aan door over Mij te spreken en hen mijn leer 
te laten zien die het geloof en de hoop 
aanwakkert. 

29 Zie hoe laag een aantal mensen leeft. Het 
zijn wezens die zich hebben laten verslaan in 
de strijd om het leven. Zie hoe vroeg ze zijn 
verouderd en grijs zijn geworden, hoe verdord 
hun gezichten zijn en hoe melancholisch hun 
uitdrukkingen zijn. Maar als degenen die sterk 
zouden moeten zijn, zwak zijn, zal de jeugd 
wegkwijnen en zullen de kinderen alleen nog 
maar beproevingen in hun omgeving zien. 
30 Gij, mensen, berooft uw hart niet van al die 
heilzame genietingen die, hoewel ze vluchtig 
zijn, u mogen genieten. eet je nederige brood 
in vrede, en ik zeg je, je zult het smakelijker en 
rijker vinden... 
31 Neem van mijn woorden aan dat wat ik van 
jullie wil, vertrouwen, geloof, optimisme, 
gemoedsrust en kracht is, dat er ondanks jullie 
zwoegen en plagen geen bitterheid in jullie 
harten mag zijn. Welke vriendelijkheid of 
aanmoediging zou je moeten geven aan 
degenen die het nodig hebben als je hart 
gevuld is met lijden, verdriet of 
ontevredenheid? 
32 Het is in uw beproevingen dat u het beste 
voorbeeld van verheffing, geloof en 
nederigheid moet geven. 
33 wie in staat is deze vergeestelijking aan zijn 
leven te geven, voelt altijd vrede, en zelfs als 
hij slaapt, is zijn slaap kalm en rustgevend, die 
de geest gebruikt om zich los te maken van 
het lichaam naar het hiernamaals, waar hij die 
Goddelijke krachtstromen ontvangt waaruit hij 
zich voedt en waarin hij het lichaam laat 
participeren. (292, 45 - 51) 
 
Gebed, studie, waakzaamheid, vernieuwing 
en vergeestelijking  
34 geliefde discipelen, Ik zeg u nogmaals, kijk 
en bid, want het vlees is zwak en in zijn 
zwakheden kan het de Geest op een 
dwaalspoor brengen. 
35 De geest die in staat is om te "waken" wijkt 
nooit af van de weg die zijn Heer voor hem 
heeft uitgestippeld en kan gebruik maken van 
zijn erfenis en zijn gaven totdat hij zijn 
ontwikkeling heeft bereikt. 
36 Deze man zal zijn beproevingen doorstaan 
omdat hij waakzaam leeft en het lichaam [de 
ziel] hem nooit in bedwang laat houden. Wie 
waakzaam is en bidt, zal altijd zegevierend uit 
de levenscrisis tevoorschijn komen en stevige 
stappen op het levenspad zetten. 
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37 Hoe anders is het gedrag van hem die 
vergeet te bidden en de wacht te houden! Hij 
ziet er vrijwillig van af zich te verdedigen met 
de beste wapens die ik in de mens heb 
gestoken, namelijk geloof, liefde en het licht 
van de kennis. Hij is het die de innerlijke stem 
niet hoort die tot hem spreekt door middel 
van intuïtie, geweten en dromen. Maar zijn 
hart en zijn geest begrijpen deze taal niet en 
geloven de boodschap van hun eigen geest 
niet. (278, 1 - 3) 
38 Bid voor de verwarde geesten, voor hen die 
aan de aarde gebonden zijn, voor hen die nog 
niet in staat zijn om van hun lichaam in het 
binnenste van de aarde weg te komen, voor 
hen die lijden en huilen vanwege het 
onredelijke verdriet dat op de aarde ter wille 
van hen wordt bewaard 
39 Vergeef ook hen en oordeel niet meer over 
hen die kwaad in jullie harten hebben gezaaid. 
Als je ogen ze konden zien, knielend en 
smekend om vergiffenis, zou je niet zo 
onrechtvaardig zijn tegenover hen. Help ze op 
te staan in het oneindige, til ze op door je 
liefdevolle herinnering, begrijp dat ze niet 
meer tot deze wereld behoren. (107, 15) 
40 Je moet niet tevreden zijn met je eerste 
werken, omdat je denkt dat je genoeg 
verdiensten hebt verworven voor de 
volmaaktheid van je geest. Maar dat je 
dagelijks nieuwe lessen leert en grotere 
openbaringen ontdekt, besteed altijd wat tijd 
aan de studie van mijn werk. 
41 De nieuwsgierige discipel zal altijd het 
antwoord op zijn vragen horen, en in 
momenten van beproeving zal hij altijd mijn 
vaderlijke raad horen. 
42 De gevorderde leerling zal een bron van 
liefde zijn voor zijn medemensen, hij zal zich 
door zijn Vader werkelijk begiftigd voelen met 
een erfenis en zal de tijd herkennen om zijn 
grote geestelijke zending onder de mensen te 
beginnen. (280, 40 - 42) 
43 Hoe meer gij u vervolmaakt, hoe dichterbij 
gij het doel zult zien. Je weet niet of je maar 
één stap verwijderd bent van je redding of dat 
je nog een lange weg te gaan hebt. Ik zeg u 
alleen dat u zich bereidwillig en gehoorzaam 
moet laten leiden door dit woord, dat de stem 
van mijn Goddelijke Geest is. 
44 Zorg ervoor dat je niet tegen de wet ingaat, 
dat je steeds weer dezelfde fout maakt. Let op 

de verbetering is - een verzoek dat je vader 
aan je doet, want ik wil je niet tevergeefs op 
aarde zien leven en daarna huilen over je 
ongehoorzaamheid. (322, 60) 
45 Vrees niet voor de woorden van de 
mensen, noch voor hun oordelen; vrees voor 
het oordeel van uw God. Vergeet niet dat ik je 
heb verteld dat ik als rechter onverbiddelijk 
ben... Vraag daarom altijd aan Mij als Vader, 
als God, zodat je voor niets tekort komt op je 
levensweg. (344, 31) 
46 Wees niet verbaasd, mijn volk. Leef altijd 
waakzaam en wees de trouwe wachters. Vrees 
niet voor de woorden die je eigen broeders en 
zusters tegen je zeggen om je ervan te 
overtuigen dat je fout zit. 
47 standvastig zijn omdat ik grote beloningen 
zal geven aan de "soldaten" die trouw zijn aan 
mijn zaak - degenen onder jullie die deze 
moeilijke tijden van verwarring van 
wereldbeelden, geloofsovertuigingen en 
religies tegemoet gaan. 
48 al uw medemensen moet u op dezelfde 
manier waarderen als u mijn werk waardeert, 
en u moet u wijzen op de leer die ik u weer zal 
laten zien. Als de mensen u uitlachen, laat ze 
dat dan doen, want het licht van Mijn Heilige 
Geest zal hen bereiken en dan zal er berouw 
zijn in hun harten. (336, 18) 
49 Stop niet, o discipelen! zoals ik je altijd heb 
gezegd, laat je wandeling stevig op het pad 
van het goede en de vooruitgang blijven, want 
er komen tijden dat alleen het goede de mens 
zal helpen, terwijl alleen de deugd en de 
waarheid hem op het pad van de strijd en de 
confrontatie zal houden... 
50 De dagen naderen dat er een einde komt 
aan het bedrog, waarin bedrog, huichelarij, 
egoïsme, elk slecht zaadje zal eindigen met 
ernstige plagen, vallen en klappen. 
51 Daarom zegt de Meester tot u: Wordt 
voorgoed sterker en sterker. Wees ervan 
overtuigd, mijn volk, dat je het kwaad niet 
kunt ontvangen voor het goede dat je doet. 
Als je een slechte vrucht oogst of een slechte 
beloning voor het goede dat je op aarde doet, 
dan is deze slechte vrucht tijdelijk, het is niet 
de uiteindelijke vrucht, dat zeg ik je in 
waarheid. Men moet volharden tot men er 
een oogst van maakt. (332, 31) 
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Waarschuwingen voor de gemeenschappen 
van openbaring  
52 Wee hem, die mijn woord naar eigen 
goeddunken interpreteert, want hij zal mij 
daarvoor verantwoordelijk stellen. 
53 Op aarde hebben veel mensen zich 
toegewijd aan de vervorming van de waarheid 
zonder zich bewust te zijn van de 
verantwoordelijkheid die zij als medewerkers 
in het liefdeswerk van de Vader hebben. 
54 In deze tijd van het oordeel, die velen niet 
kennen omdat ze niet weten hoe ze de 
gebeurtenissen die ze meemaken moeten 
interpreteren, is het oordeel in elke geest en 
eist het, tijdens zijn pelgrimstocht in deze 
wereld, van hem een verslag van zijn werken 
binnen en buiten de wet van de liefde. 
55 Wie de betekenis van mijn openbaringen in 
deze geschriften, die door inspiratie werden 
gegeven, zou moeten veranderen, zal 
verantwoordelijk zijn voor zijn daden voor Mij. 
56 Daarom moeten jullie te goeder trouw 
handelen, want deze leringen zijn mijn 
liefdeslegaat aan mijn kinderen, die, of ze nu 
geïncarneerd zijn of in de geest, op meer 
gedetailleerde instructies wachten. (20, 12 - 
14) 
57 Ik zal geen leugen met jou zien, Israël, want 
op een dag zal dit ontdekt worden en dan zal 
de wereld zeggen: 'Zijn dit de discipelen van 
de Meester? Als zij valse discipelen zijn, dan 
was de Meester die onder hen woonde ook 
vals om leugens aan hen door te geven". (344, 
10) 
58 Jullie zijn degenen die de opdracht hebben 
gekregen om de pijn van de mensen te 
verzachten, om godslasteraars te leren 
bidden, die lange tijd zijn gebleven zonder hun 
geest te verheffen in het gebed. 
59 Maar daarvoor moet je elke dag meer 
geestelijk worden en vrij zijn van 
materialisatie. 
60 Want ik wil niet dat jullie excentrieke 
spiritualisten zijn, nee. Fanatisme is 
afschuwelijk in mijn ogen en dat wil ik onder 
jullie elimineren. Het geweten zal je vertellen 
hoe je in harmonie met alles moet leven. (344, 
17 - 18) 
61 Hoor Mij, mensen, hoor Mij, discipelen: Ik 
geef jullie het licht in deze tijd en bevrijd jullie 
van ketenen, banden en duisternis. maar ik 
geef u geen toestemming om van dit werk een 

andere religie te maken, noch om het te vullen 
met beelden en riten zoals gewoonlijk - nee! 
62 erkennen wat de vrijheid precies inhoudt, 
die ik u breng, zodat u deze niet vervangt door 
een nieuw fanatisme. 
63 Beseft u nog niet dat uw geest, en daarmee 
de geest, is tegengehouden in zijn 
ontvouwing? Herinnert u zich niet de vloed 
van valse angsten en vooroordelen die u van 
uw voorouders heeft geërfd, waarvan ik u heb 
bevrijd, zodat u de Waarheid ongehinderd 
kunt zien en het Licht kunt ontvangen? (297, 
20 - 21) 
64 De aarde zal vochtig en ontvankelijk zijn in 
afwachting van het zaad van mijn zaaiers, en 
hier is het gepast dat u nadenkt over de 
verantwoordelijkheid van deze zaaiers. Zou 
het juist zijn, nadat de mensheid vrij zal zijn 
van fanatisme en zinvolle aanbidding, als dit 
volk met een nieuwe afgoderij zou komen? 
Nee, geliefde discipelen en studenten. 
Daarom zijn er bij elke stap van je reis lessen 
en proeven. (292, 44) 
 
Waarschuwing tegen de voortzetting van de 
aankondigingen na 1950 en valse 'Christus' 
aankondigingen  
65 Na de dag die door mijn godheid is 
aangewezen, zul je mijn woord niet meer 
horen. Maar het zal geschreven worden in je 
geweten, in je hart en in de boeken. 
66 Wie daarna als stemdrager opstaat en mijn 
straal aanroept, kent het oordeel dat hij over 
zichzelf velt niet. 
67 Ik waarschuw u, dat u niet mag luisteren 
naar valse profeten, valse stemmen en valse 
'Christenen'. Ik maak je wakker, zodat je de 
verwarring in de tijd kunt vermijden en het 
binnendringen van geesten van de duisternis 
onder je kunt voorkomen. Kijk, vanwege deze 
leer moet je verantwoording afleggen aan Mij 
als je niet toegerust bent. (229, 40 - 41) 
68 dit is al de laatste periode waarin ik in deze 
vorm bij u zal zijn Geloof het en geloof ook dat 
ik niet terug zal keren naar deze wereld om 
mijn woord materieel hoorbaar te maken en 
nog minder om mens te worden. 
69 wapent u zich, want er zullen geruchten tot 
u komen van mensen die beweren dat ik terug 
ben gekomen, dat Christus op aarde is 
gekomen. Dan moet je trouw blijven en met 
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overtuiging zeggen: "De Heer is geestelijk met 
al Zijn kinderen". 
70 maar als u slaapt en niet vergeestelijkt, zult 
u ontkennen dat Ik Mijn Woord heb 
ingetrokken; en omdat u godslasteraars en 
ongehoorzaam bent geworden, zult u Mijn 
Straal aanroepen op de menigte van de 
mensen en tegen hen zeggen: "Laten we Hem 
die ons Zijn Woord heeft gegeven, vragen om 
met ons te blijven spreken". Laten we hem 
liedjes en hymnen aanbieden, zodat hij ons 
kan horen". 
71 maar voorwaar, ik zeg u: mijn straal zal niet 
terugkeren naar de menselijke geest, omdat ik 
uw dwaasheid niet zal ondersteunen. 
72 Wat had je dan kunnen verwachten? Dat 
de woorden van schijnbaar licht je in 
verwarring brengen. Wil je hart dit niet? 
Bereid je dan voor op die beproeving en in je 
gehoorzaamheid en nederigheid zal het licht 
van mijn inspiratie schijnen. 
73 Ik kondig u aan dat als de vereniging van 
deze kerken tot één enkel volk niet voor 1950 
plaatsvindt, er zeer binnenkort verwarring zal 
ontstaan, want er zullen mensen zijn die 
beweren dat de Meester zich blijft 
bekendmaken en dan wee dit volk! Heb je 
deze dreiging nog niet gevoeld? 
74 Toch is die geest van broederschap en 
eenheid niet in je opgewekt en je verwacht 
dat het de gebeurtenissen zijn die je 
verenigen. Maar als je dit verwacht, zul je in 
plaats daarvan epidemieën, wanorde, 
oorlogen en het oordeel van de 
natuurkrachten zien uitbreken totdat er geen 
plaats van vrede in de wereld is - noch op het 
oppervlak van de aarde, noch daarbinnen, 
noch op de zee, noch in de lucht. (146, 24 - 26) 
75 Jullie moeten je voorbereiden, en als jullie 
dan samenkomen - of het nu in deze kerkelijke 
huizen is, in jullie huizen of in de open lucht - 
dan zullen jullie mijn aanwezigheid op deze 
bijeenkomsten geestelijk voelen. 
76 Maar let op, want er zullen ook valse 
discipelen verschijnen, die een luide bazuin 
zullen geven om rechtstreeks met de Vader te 
communiceren en valse bevelen en inspiratie 
te geven. 
77 Ik heb jullie geleerd om de waarheid 
duidelijk te maken uit bedrog, om de boom te 
laten weten aan zijn vruchten. (260. 65 - 66) 

78 Ik heb jullie aangekondigd dat de tijd zal 
komen dat jullie veel 'spiritualiën' zullen zien 
verschijnen en dat jullie getraind zullen 
moeten worden om te ontdekken welke 
waarheid en welk bedrog er aan de basis ligt. 
79 jullie zullen valse manifestaties zien die aan 
Mij worden toegeschreven; geruchten over 
goddelijke boodschappers die boodschappen 
geven; sekten met de naam van de Zeven 
Zeehonden, en vele verwarde en 
dubbelzinnige leerstellingen. 
80 Dit alles zal het resultaat zijn van de grote 
geestelijke verwarring die de mensheid heeft 
voorbereid. Maar wees niet verontrust; aan de 
andere kant, zorg ervoor dat je wakker en 
biddend leeft, dan zul je niet bezwijken voor 
geestelijke verwarring, want mijn woord zal 
licht zijn in de momenten van de grootste 
duisternis die je mijn kristalheldere en 
eeuwige waarheid zal doen zien. (252, 15 - 17) 
 
ondeugden, hypocrisie, ondeugd  
81 De ijdelheid heeft wortel geschoten in hen 
die, gelovend dat zij volledige kennis van de 
waarheid hebben verworven, zichzelf als 
geleerd, sterk, onfeilbaar, groot en absoluut 
beschouwden, zonder zich te realiseren dat zij 
vaak ongelijk hadden. 
82 Ik wil niet dat in dit volk, dat nog maar net 
gevormd is in het licht van deze leer, morgen 
mensen verschijnen die - verward door hun 
ijdelheid - zullen bazuinen dat ze de 
reïncarnatie van Christus of de nieuwe 
Messias zijn. 
83 Dit zullen degenen zijn die denken dat ze 
tot het begrip van al mijn waarheid zijn 
gekomen, maar die in werkelijkheid ver 
verwijderd zijn van de weg die door Christus is 
uitgestippeld, die de weg van de nederigheid 
is. 
84 Bestudeer het leven van Jezus op aarde, en 
je zult een diepe en onvergetelijke leer van 
nederigheid vinden. (27, 3 - 6) 
85 Een van de ernstigste karakterfouten is die 
van de hypocrisie. Spreek niet luidruchtig over 
de liefde, zolang jullie niet in staat zijn om Mij 
in jullie medemensen te beminnen. 
86 Hoeveel van hen die de kus van Judas 
hebben veroordeeld, willen niet weten dat zij 
hun broeder de kus van de gefingeerde 
broederschap hebben gegeven en hem 
achtergelaten hebben! hoeveel van degenen 
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die zeggen dat ze de behoeftigen dienen, zie ik 
licht brengen, waarheid, liefdadigheid in ruil 
voor geld! 
87 Waarom, als iemand jullie heeft 
geïntimideerd met zijn vragen, zoals Petrus 
deed in zijn momenten van zwakte, waarom 
hebben jullie Mij dan verloochend en 
bevestigen dat jullie Mij niet eens kenden? 
waarom ben je bang voor menselijke 
gerechtigheid en niet voor de mijne? 
88 maar waarlijk, zeg ik u, tussen Goddelijke 
gerechtigheid en uw zonden is er de 
voorspraak van Maria, uw Hemelse Moeder, 
die altijd voor u bidt (75,34) 
89 Niemand heeft het recht om over de daden 
van zijn medemensen te oordelen, want als hij 
die rein is ze niet doet - waarom zou hij die 
schaamte in zijn hart heeft ze dan wel mogen 
doen? 
90 Ik zeg je dit omdat je altijd op zoek bent 
naar het zaad van je broer, in de hoop er 
fouten in te vinden en hem dan je zaad te 
laten zien en hem te vernederen door hem te 
vertellen dat je werk zuiverder en volmaakter 
is. 
91 De enige rechter die uw werken kan 
afwegen is uw Vader die in de hemel is. Als hij 
met zijn evenwicht verschijnt, zal in zijn ogen 
niet de grotere verdienste zijn van hem die 
meer begrijpt, maar hij die wist hoe hij een 
broer van zijn medemensen en een kind van 
zijn Heer moest zijn. (131, 55 - 57) 
92 Leren en handelen, instrueren en voelen 
wat je doet en zegt, het bevestigen van mijn 
onderwijs door middel van je werken Ik wil 
geen hypocrieten onder mijn discipelen. 
Bedenk wat er van de mensheid en van uzelf 
zou worden als dit werk, dat met zoveel liefde 
en geduld is gesticht, door een gebrek aan 
moraal, deugdzaamheid en 
waarheidsgetrouwheid in uw leven ten onder 
zou gaan. (165, 25) 
93 Loop niet meer achter de amusementen of 
frivoliteiten van de wereld aan. Volg het ideaal 
om je leven onberispelijk te maken, want ik zal 
je gedurende je hele bestaan die 
bevredigingen geven die stimulerend zijn voor 
je hart. (111, 61) 
94 Wee u, indien de boze neigingen meer 
doen dan de deugden, die gij in uw gedachten 
hebt, en indien mijn leer geen vrucht 
voortbrengt. Als je niet nadenkt en mijn 

woord doorgrondt, denkend dat je mijn wil 
doet, zal mijn licht je wakker schudden. Maar 
als je de hele waarheid herkent, zul je je 
herinneren dat ik je de wereld in heb gestuurd 
om liefdadigheidswerk te doen. (55, 6) 
95 Wee hen die in deze tijd door hun 
schaamteloosheid en ongehoorzaamheid een 
slecht voorbeeld geven aan de kinderen die ik 
met een geestelijke opdracht (naar de aarde) 
heb gestuurd! Wil je zijn als de menigte 
mensen die Jezus onder geschreeuw en 
bespotting naar Golgotha leidde en daardoor 
afschuw zaaide in de harten van de kinderen 
die niet konden verklaren waarom een 
persoon werd gemarteld en gedood die alleen 
maar zegeningen gaf? 
96 Telkens als Jezus viel, weenden die 
onschuldige mensen. maar echt, ik zeg je, hun 
geween kwam meer van de Geest dan van het 
vlees... hoeveel van hen me later volgden en 
van me hielden, zonder de herinnering aan 
wat hun onschuldige ogen hadden 
meegemaakt uit hun hart te wissen (69, 50 - 
51) 
 
Valse boetes en valse verwachtingen  
97 Pas op voor het doen van verkeerd 
begrepen boetedoening, en ontneem je 
lichaam niet wat het nodig heeft. Aan de 
andere kant, bespaar hem wat schadelijk is 
voor hem, ook al betekent het een offer voor 
hem. Dit zal de bekering zijn die uw geest 
dient en die de Vader daarom behaagt. 
(55,40) 
98 je ziet in God al minder een rechter dan de 
Vader van de volmaakte en onuitputtelijke 
liefde en ik zeg je dat het goed is dat je in God 
je Vader ziet. 
99 toch moet ik je zeggen dat je wakker moet 
blijven dat ook jij, net als die oude mensen, 
ten prooi kan vallen aan een nieuwe dwaling, 
en die dwaling kan zijn dat je er niet naar 
streeft om moreel en geestelijk te verbeteren, 
of dat je je geen zorgen maakt over het 
voortdurend en ernstig zondigen, in het 
vertrouwen dat de Vader boven alles liefde is 
en je zal vergeven. 
100 Zeker, God is liefde, en er is geen 
belediging, hoe moeilijk het ook is, dat Hij niet 
vergeeft. Maar je moet heel goed weten dat 
uit deze goddelijke liefde een 
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rechtvaardigheid voortkomt die onverbiddelijk 
is. 
101 Wees je bewust van dit alles, zodat wat je 
in je hebt ontvangen als kennis van mijn leer 
waar is, en je alle verkeerde ideeën die in je 
aanwezig zouden kunnen zijn, kunt 
vernietigen. 
102 vergeet niet dat de liefde van de Vader u 
vergeeft, maar dat de vlek - ondanks de 
vergeving - op uw geest gedrukt blijft en dat u 
die op grond van verdienste moet afwassen en 
zo recht moet doen aan de liefde die u heeft 
vergeven. (293,43 - 44) 
103 een stem heeft u gewekt, een stem van 
vriendelijkheid en troost, die u roept in het 
koninkrijk van licht en leven, maar die kan 
worden veranderd in gerechtigheid als u liever 
uw geest blijft neerzetten en de wet niet 
gehoorzaamt. 
104 Tot de gehoorzamen en de nederigen zegt 
mijn woord: Wees standvastig, want jullie 
zullen veel van mijn genade krijgen en veel 
bereiken voor jullie broeders en zusters. 
105 Tegen de dwazen zegt mijn stem: Als u 
deze gezegende gelegenheid niet aangrijpt om 
te ontsnappen aan de vuiligheid van de zonde 
of de duisternis van de onwetendheid waarin 
u leeft, zult u tijden en tijden over uw hoofd 
zien gaan zonder te weten wat de Heer in zijn 
boodschap heeft gebracht, noch wat de 
geestelijke gaven waren die Hij aan zijn volk 
heeft geopenbaard. 
106 Het is waar dat er een geschikt moment 
zal zijn voor iedereen om zichzelf te redden en 
om op te staan tot de hoogten. Maar wee 
hem die deze dag uitstelt! Wee hem die de 
kansen mist om de ontwikkeling van zijn geest 
te bereiken omdat hij zich heeft toegewijd aan 
de ijdelheden van deze wereld! Hij weet niet 
hoe lang hij moet wachten op een nieuwe 
kans, noch kent hij de bitterheid van zijn 
genoegdoening. 
107 Daarin zit niet de minste vergelding of de 
minste straf van de Vader, maar wel zijn 
strenge en genadeloze gerechtigheid. 
108 Weet u, nu ik onder u aanwezig ben, of u 
vorige kansen niet hebt gemist of gemist, en 
weet u hoe lang uw geest heeft gewacht om 
deze nieuwe kans te krijgen om een missie uit 
te voeren die hem al lang geleden is 
toevertrouwd? 

109 Wat weet uw hart of uw verstand van het 
verleden van zijn geest, van zijn lot, zijn 
schulden, zijn plichten en verzoeningen? 
Niets! 
110 Daarom moet je de volmaaktheid van de 
geest niet onderbreken, noch hem verleiden 
door de liefde voor de goederen van de 
wereld. Hij moet een ander pad volgen, 
andere doelen, andere idealen. (279, 16 - 19) 
 
Waarschuwing voor de volkeren en de 
machtigen van de aarde...  
111 Wee de mensen als in hun hart 
barmhartigheid en actieve liefdadigheid niet 
eindelijk openbreken Wee de mensen als ze 
niet eindelijk volledige kennis krijgen van hun 
kwade werken! Hun eigen hand ontketent de 
woede van de natuurkrachten en probeert de 
naties de beker van pijn en bitterheid uit te 
storten. Zelfs als ze het resultaat van hun werk 
oogsten, zullen sommigen nog steeds zeggen: 
"Het is Gods straf." (57, 82) 
112 Wee de volkeren die volharden in hun 
afgoderij, fanatisme en traditie! ze zullen niet 
in staat zijn om mijn licht te zien, noch zullen 
ze het oneindige geluk van het ontwaken van 
de Geest voelen. 
113 Het is waar dat mijn leer de wereld zal 
doen schudden Maar als de strijd voorbij is, 
zul je de ware vrede op aarde voelen - die 
vrede die voortkomt uit mijn geest. Alleen de 
dwazen, de koppigen en de hardhorenden 
zullen blijven lijden. (272, 12 - 13) 
114 Ik laat me voelen in de harde harten van 
de mensen - zij die de intentie hebben om 
oorlogen te ontketenen - zodat ze beseffen 
dat mijn wil sterker is dan hun oorlogszuchtige 
bedoelingen. Als het hart van die mannen 
hard blijft en zich niet laat veranderen door 
Mijn Wil, zal Mijn Gerechtigheid over de hele 
wereld gevoeld worden. (340, 33) 
115 Opnieuw zullen de mensen, net als in de 
dagen van Noach, de spot drijven met de 
profetieën, en pas als ze voelen dat de 
waterstromen hun lichaam al onder hen 
hebben begraven, zullen ze beginnen te 
geloven en zich te bekeren. 
116 Mijn Barmhartigheid heeft je altijd al 
willen tegenhouden in je ondeugendheid, 
maar je hebt nooit naar Mij willen luisteren. 
Sodom en Gomorra werden ook 
gewaarschuwd om angst en berouw te voelen 
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en hun vernietiging te vermijden; ik heb hen 
ook gewaarschuwd... Maar ze wilden niet naar 
mijn stem luisteren en zijn omgekomen. 
117 Ik heb Jeruzalem ook aangespoord om te 
bidden en terug te keren naar de ware 
aanbidding van God. Maar zijn ongelovige en 
vleselijke hart verwierp mijn vaderlijke 
vermaning en moest door de gebeurtenissen 
overtuigd worden van de waarheid. Hoe bitter 
waren die dagen voor Jeruzalem! 
118 Weet u nu de waarheid dat u nog steeds 
dezelfde bent? want je hebt je spirituele 
kindertijd niet willen verlaten om te groeien 
en op te stijgen in de weg van de wijsheid die 
in mijn woord staat. 
119 Ik stuur u al deze boodschap, die is om 
volken en naties te dienen als profetie, voor 
het ontwaken, voor de waakzaamheid Zegen 
u, als u in de inhoud gelooft. 
120 nadenken over hun betekenis, maar 
kijken en bidden na hen, want als je dit doet, 
zal een innerlijk licht je leiden en een hogere 
macht beschermen totdat je veilig bent. (325, 
73-77) 
 

Hoofdstuk 62 - Woorden voor de 
aanwezige luisteraars in Mexico  
 
Woorden voor de aanwezige luisteraars in 
Mexico 
1 discipel, ga naar binnen, hoor en voel me als 
voorheen herinner je hoe je belijdt dat dit 
Woord je leven en het licht van je lot is 
vergeet niet dat ik je vandaag vertel: wat je 
nodig hebt zal te zijner tijd aan je worden 
gegeven. 
2 Giet nieuwe olie in je lampen, zodat de vlam 
van het geloof en de kennis weer wordt 
ontstoken. 
3 slaap niet, kijk niet en bid niet, want de 
Meester kan u verrassen als hij uw huis 
binnenkomt zoals in het verleden, zoals in die 
dagen van geestelijk enthousiasme, toen u 
mijn aanwezigheid bij elke stap voelde. 
4 Je zult dan zien hoe je leven weer verlicht 
wordt door dat licht dat je niet meer verlicht 
zonder dat je je er bewust van wordt; en het 
zal je weer vertrouwen geven in een toekomst 
vol overvloed en wijsheid. (4, 27 - 29) 
5 Velen van jullie noemen zichzelf 
spiritualisten omdat ze geloven in mijn 

aanwezigheid tijdens mijn manifestatie door 
het menselijk verstand, en omdat ze vaak 
aanwezig zijn om mijn woord te horen. Maar 
ik wil dat jullie spiritualisten zijn door de 
oefening van goedheid, door de realisatie van 
de essentie van het leven, door jullie liefde 
voor de naaste, door jullie dienstbaarheid aan 
God door middel van een genereus, 
vruchtbaar en deugdzaam bestaan. (269, 55) 
6 aan sommigen heb ik een nederige 
oorsprong in de wereld gegeven, zodat zij de 
Meester als voorbeeld in hun leven kunnen 
nemen; aan anderen heb ik een rijk huis 
gegeven, zodat ook zij Jezus, die weliswaar 
een koning was, zijn "troon" verliet om de 
armen, de zieken en de zondaars te dienen 
7 De verdienste van hem die uit zijn sociale 
positie afdaalt om zijn buren te dienen, wie ze 
ook mogen zijn, is even groot als die van hem 
die uit liefde opstaat uit zijn arme en 
onbekende leven tot de hoogte van de 
rechtvaardigen. (101, 55 - 56) 
8 Jullie vragen Mij waarom Ik naar jullie toe 
ben gekomen: omdat Ik zie dat jullie de weg 
naar de baarmoeder waaruit jullie gekomen 
zijn vergeten zijn en Ik laat het jullie opnieuw 
zien. 
9 De weg is mijn wet, en door die te houden 
zal de geest onsterfelijk zijn. Ik laat je de poort 
zien, die net zo smal is als de manier waarop ik 
je toen met mijn onderwijs heb laten zien. (79, 
2 - 3) 
10 Jullie, die Mij horen, moeten de weg 
bereiden voor hen die Mij geestelijk zullen 
ontvangen. het is geen toeval geweest dat zij 
die mijn onderwijs hebben ontvangen, in mijn 
aanwezigheid zijn gekomen, net zo min als het 
toeval zal zijn dat de spirituele gaven zich 
ontwikkelen in hen die mijn aanwezigheid 
moeten voelen zonder de behoefte aan een 
menselijke stemdrager. (80, 4) 
11 Ik heb u aangesteld om het goede, dat 
ware spiritualiteit is, op aarde te verspreiden. 
12 Voelt u zich te onbekwaam en 
onbeduidend? Denk je dat je te onrein bent 
om een dergelijke taak op je te kunnen 
nemen? de reden is dat jullie Mijn Wijsheid en 
Barmhartigheid niet kennen, dat jullie de 
leervoorbeelden die Ik jullie in de natuur geef, 
niet met een onbewogen blik waarnemen. 
13 Zie je niet hoe de stralen van de zon, die 
alles verlichten, tot zelfs de meest vervuilde 
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plas komen, deze verdampen, in de atmosfeer 
tillen, schoon maken en uiteindelijk 
veranderen in een wolk die over het land gaat 
en het vruchtbaar maakt? (150, 51 - 53) 
14 Maak jullie geesten hier vrij in mijn bijzijn 
van alle onreinheden, en laat hem vrijuit gaan. 
wees niet bang, want je zult me geen geheim 
verklappen, ik ken je beter dan je zelf weet. 
Biecht aan Mij in je innerlijk; Ik zal je beter 
begrijpen dan wie dan ook en je je 
overtredingen en je schuld vergeven, want Ik 
ben de enige die over je kan oordelen; Ik ben 
de enige die over je kan oordelen; Ik ben de 
enige die over je kan oordelen; Ik ben de enige 
die over je kan oordelen 
15 Maar als je verzoend bent met je Vader en 
je hoort in je wezen het overwinningslied dat 
je geest zingt, ga dan in vrede aan mijn tafel 
zitten en eet en drink het voedsel van de geest 
die in de zin van mijn woord is. (39,71) 
16 Velen van jullie komen huilen nadat ze de 
pijn hebben vervloekt. Ik vergeef je fouten, 
gezien het feit dat ze voortkomen uit je 
onwetendheid. 
17 kalmeer je hart en maak je geest 
ontvankelijk, zodat je begrijpt wat ik je nu 
vertel, kinderlingen van het leven: als je weer 
het gevoel hebt dat je hart doorboord is door 
pijn, scheid je je voor een korte tijd af van 
alles wat je omringt en blijf je alleen achter. 
Daar, in de intimiteit van je slaapkamer, praat 
je met je geest, neem je pijn mee en 
onderzoek het alsof je een voorwerp oppakt 
om het te onderzoeken. 
18 Doe op deze manier een onderzoek naar je 
verdriet, en kijk waar het vandaan komt en 
waarom het is gekomen. Luister naar de stem 
van je geweten en je zult uit die bezinning een 
schat aan licht en vrede voor je hart putten. 
19 Het licht zal je de weg geven om van de 
pijn af te komen, en de vrede zal je de kracht 
geven om door te gaan tot de beproeving 
voorbij is. (286, 26 - 28) 
20 U moet zich blijven inspannen om zowel 
mentaal als fysiek weerstand te bieden. Want 
als er tot op de dag van vandaag ziekten onder 
jullie zijn, dan is dat omdat jullie bij gebrek aan 
vergeestelijking en geloof niet in staat zijn 
geweest om boven de ellende en de pijn van 
dit leven uit te stijgen. 

21 Mijn leer leert u niet alleen te geloven in de 
kracht van God, maar ook in uzelf. (246, 40 u. - 
41 o.) 
22 Al zegt gij deze dag: "God is in ons"; maar 
je zegt het zonder het te voelen of te 
begrijpen, omdat jouw materialisatie je 
verhindert mijn aanwezigheid in je wezen te 
voelen. Maar als de vergeestelijking eenmaal 
deel uitmaakt van je leven, zul je de waarheid 
van mijn aanwezigheid in ieder mens ervaren. 
Mijn stem zal weerklinken in het geweten, de 
innerlijke rechter zal worden gehoord en de 
warmte van de Vader zal worden gevoeld. 
(265, 57) 
23 Deze leer komt in je hart, waar resoluties 
voor verbetering en nobele gevoelens zijn 
geboren. 
24 als jullie veel hebben geleden en gehuild 
totdat jullie klaar waren om de deuren van 
jullie hart voor Mij te openen; voorwaar, Ik 
zeg jullie, hij die veel heeft geleden heeft 
boetedoening gedaan voor zijn overtredingen 
en zal vergeven worden. (9, 37 - 38) 
25 Jullie huilen, mijn volk, omdat jullie in jullie 
berouwvolle hart de liefde van de Meester 
voelen. Er was u verteld dat niemand die voor 
de Vader zou komen met een zware zonde in 
zijn geest, vergeven zou worden en dat hij de 
eeuwige verdoemenis zou ondergaan. 
26 Maar hoe heb je mijn goddelijke 
gerechtigheid zo schandelijk kunnen zien? Heb 
je niet gemerkt hoe ik door Jezus duidelijk heb 
laten zien dat mijn tederste woorden en mijn 
meest liefdevolle blikken bestemd waren voor 
hen die het meest hadden gezondigd? Hoe 
zou ik een leer in de wereld kunnen 
verkondigen en het tegenovergestelde doen in 
de eeuwigheid? (27, 41) 
27 Troost u in de bittere en moeilijke 
momenten van uw leven met de gedachte dat 
mijn wijze en volmaakte wet alle dingen 
beoordeelt. 
28 Ik ben in jullie pijn geweest, zodat jullie Mij 
door hem kunnen zoeken. Ik heb u getroffen 
met armoede, zodat u leert om te vragen, om 
nederig te zijn en om anderen te begrijpen... 
29 Ik heb u zelfs het dagelijks brood 
onthouden om u te laten zien dat hij die trouw 
blijft, is als de vogels die zich geen zorgen 
maken over morgen; zij zien de dageraad 
opkomen als een symbool van mijn 
aanwezigheid, en als ze ontwaken, is het 
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eerste wat ze doen het sturen van hun trillen 
als een dankgebed en als een bewijs van hun 
vertrouwen. (5, 55 - 57) 
30 Soms zeggen jullie tegen mij: "Heer, als ik 
alles had, als het mij aan niets ontbrak, zou ik 
meewerken aan uw geestelijke werken en 
liefdadigheid doen". maar weet dat je als man 
wispelturig bent en dat alle resoluties van 
vandaag, als je niets hebt, zouden veranderen 
als ik je alles zou geven wat je wilt... 
31 Alleen de liefde van God voor zijn kinderen 
is onveranderlijk. 
32 Ik weet van tevoren dat je zou vergaan als 
ik je overvloedige geschenken zou geven, 
want ik ken je keuzes en je zwakheden. (9, 55 - 
57) 
33 Toen Ik jullie vertelde dat jullie de 
geneugten moesten afzweren, 
interpreteerden jullie Mijn Woord verkeerd en 
betekenden jullie uiteindelijk dat het voor Mij 
aangenamer is om jullie te zien lijden dan om 
je te verheugen. 
34, aangezien ik je Vader ben, hoe kun je dan 
denken dat ik je zie huilen in plaats van 
glimlachen? 
35 Toen ik je zei dat je afstand moest doen 
van geneugten, bedoelde ik alleen die 
geneugten die de geest aantasten of 
schadelijk zijn voor je lichaam. maar ik zeg dat 
je weldadige bevredigingen voor de geest en 
voor het hart moet krijgen, die voor jou 
haalbaar zijn. (303,27) 
36 Ik heb jullie niet eens gevraagd om geloof 
in Mij te hebben toen jullie hier kwamen. Ik 
was het die je voorging en je bewijzen gaf 
door je lichamelijke ziekten te genezen, door 
vrede te geven aan je geest of iets wat je 
onbereikbaar achtte. 
37 Daarna, toen jullie in Mij geloofden en je 
trouw aan de vervulling van Mijn wet 
toegewijd waren, liet Ik iedereen zijn taak 
zien, zodat hij niet van de weg zou afdwalen 
en alleen zou nemen wat hem toekwam, door 
zijn broeders en zusters barmhartigheid en 
liefde te schenken zoals Ik jullie heb gedaan. 
38 Denkt u dat allen die lesgeven meesters 
zijn? Denkt u dat allen die zich dienaren van 
God noemen, mijn afgezanten zijn of dat ik 
hen de taak heb gegeven die ze doen? Denk je 
dat iedereen die in de wereld regeren, regeren 
en bevelen, de nodige capaciteiten heeft om 
deze taak te volbrengen? Nee, mensen! Hoe 

weinig zijn degenen die de taak die hun is 
toevertrouwd in waarheid uitvoeren! Terwijl 
sommigen een standpunt innemen dat hen 
niet toebehoort, worden degenen die het 
hadden moeten krijgen, vernederd en 
gedegradeerd. (76, 36 - 37) 
39 denk niet dat ik me gekwetst voel als 
iemand niet gelooft in mijn aanwezigheid bij 
deze manifestatie, want niets zal mijn 
waarheid beïnvloeden. hoeveel mensen 
hebben eraan getwijfeld dat er een goddelijk 
wezen bestaat dat alle wonderen van het 
universum heeft geschapen en toch heeft de 
zon niet opgehouden haar licht aan hen te 
geven! (88, 7) 
40 Vandaag openen jullie de deuren van jullie 
harten en geesten voor het licht van mijn leer. 
door welke werken ga je me verheerlijken? 
41 Jullie zwijgen allemaal; de geest en ook het 
lichaam zwijgen voor mij. Je buigt je nek en 
vernedert jezelf. Maar ik wil niet dat mijn 
kinderen zich voor mij vernederen. Ik wil dat 
ze waardig zijn om hun gezicht te verheffen en 
het mijne te zien, want ik zoek geen dienaren 
of slaven; ik zoek geen wezens die zich 
verstoten voelen, verstoten, ik kom tot mijn 
kinderen die ik zo liefheb dat als ze de stem 
van mijn Vader horen, ze hun geest verheffen 
op het pad van zijn opwaartse ontwikkeling. 
(130, 39 - 40) 
42 Geliefde discipelen, waak met ijver over 
mijn werk, houd mijn instructies bij en je zult 
op deze manier over mij getuigen. Maria, je 
liefhebbende Moeder, komt ook naar je toe 
en vervult je met genade, leert je de 
volmaakte liefde en transformeert je hart in 
een fontein van barmhartigheid, zodat je 
grote liefdeswerken onder je medemensen 
kunt volbrengen en de waarheid kunt kennen. 
Zij is mijn medewerker en naast Mijn woord 
als Meester en als Rechter, is er Haar woord 
als Moeder en als Voorspreekster. Hou van 
haar, mensen, en noem haar naam. Echt 
waar? Ik zeg je, Mary waakt over je en staat je 
bij, niet alleen in deze dagen van beproeving 
maar voor altijd. (60, 24) 
43 Ik heb je "het mariale volk" genoemd 
omdat je weet hoe je de Goddelijke Moeder 
moet liefhebben en erkennen en tot haar 
komt als het kind dat tederheid verlangt of als 
de zondaar die voorbede zoekt. 
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44 De aanwezigheid van Maria in de wereld is 
een bewijs van mijn liefde voor de mensen. 
Haar zuiverheid is een hemels wonder dat aan 
u is geopenbaard. Van Mij kwam ze naar de 
aarde om vrouw te worden, zodat in haar 
schoot het goddelijke zaad zou ontkiemen, het 
lichaam van Jezus waardoor het "Woord" zou 
spreken. In de huidige tijd onthult ze zichzelf 
opnieuw. (5, 9 - 10) 
45 Het is noodzakelijk dat het menselijke hart 
uit de grond van zijn hart de kostbare 
boodschap kent die haar Geest aan de wereld 
heeft gebracht, en nadat u alle waarheid kent, 
moet u elke afgoderij en verrukkelijke 
aanbidding die u aan haar hebt gewijd uit uw 
hart vervloeken en haar uw geestelijke liefde 
daarvoor aanbieden. (140, 43) 
46 Sommigen zeggen tegen Mij: "Heer, 
waarom laat U ons niet allemaal toe U te zien, 
zoals onze broeders en zusters die getuigen 
dat zij U zien? 
47 O jullie zwakke harten, die moeten zien om 
te geloven! Welke verdienste vinden jullie in 
het zien van Jezus in een visioen in menselijke 
vorm, ook al kan jullie geest Mij onbeperkt en 
volmaakt waarnemen door liefde, geloof en 
gevoel in Mijn Goddelijke Essentie? 
48 Je doet ziek als je jaloers bent op hen die 
de gave hebben om het geestelijke in 
beperkte vormen of symbolen te zien; want 
wat zij zien is strikt genomen niet het 
goddelijke, maar een symbool of allegorie die 
tot hen spreekt van het geestelijke. 
49 Wees tevreden met uw gaven, en doe een 
onderzoek naar de getuigenissen die u 
ontvangt, altijd op zoek naar de betekenis, het 
licht, de leer, de waarheid (173, 28 - 30) 
50 Nooit mijn lessen vervalsen. Presenteer 
mijn werk als een boek dat alleen maar 
puurheid bevat, en als je klaar bent met je 
werk, zal ik je ontvangen. Ik zal niet kijken 
naar de vlekken in je geest en ik zal je mijn 
goddelijke kus geven, die de grootste beloning 
zal zijn als je in het Beloofde Land aankomt. 
Want ik heb je in deze tijd een handvol zaden 
gegeven zodat je moet leren om te zaaien op 
vruchtbare velden en je moet het daar 
vermenigvuldigen. (5, 27) 
51 Oordeel over uw verantwoordelijkheid, 
geliefden, denk eraan dat een dag die u mist 
een dag is waarop u de komst van dit Goede 
Nieuws in het hart van uw medemensen 

uitstelt - dat een instructie die u verliest een 
brood minder is dat u aan de behoeftigen kunt 
aanbieden. (121, 40) 
52 jullie kennen de smaak van de vrucht van 
deze boom al en ik waarschuw jullie, zodat 
jullie je in de toekomst niet laten verleiden 
door valse profeten; maar jullie moeten ook 
"waken" voor je medemensen door hen te 
leren de essentie van mijn leer te herkennen. 
53 Er staat geschreven dat er na mijn vertrek 
valse profeten zullen opstaan die mijn volk 
zullen vertellen dat zij mijn boodschappers zijn 
en in mijn naam zullen komen om het werk 
dat ik onder jullie heb gedaan voort te zetten. 
54 Wee u als u zich buigt voor valse profeten 
en valse leraren, of als u woorden zonder 
geestelijke inhoud toevoegt aan mijn 
onderwijs, want dan zal er grote verwarring 
ontstaan. Daarom zeg ik je steeds weer: "Kijk 
en bid". (112, 46 - 47) 
55 Als jullie niet voorbereid zijn, zullen er 
zwakke stemmen in jullie oren komen die 
jullie in verwarring brengen, en later zullen 
jullie je broeders in verwarring brengen. 
56 Ik maak jullie waakzaam zodat jullie, als 
deze aankondigingen klaar zijn, niet meer 
proberen ze op te nemen, want het zullen 
geen lichtgeesten zijn die zich kenbaar maken, 
maar verwarde wezens die willen vernietigen 
wat jullie eerder hebben opgebouwd. 
57 Aan de andere kant, hij die zich weet voor 
te bereiden, hij die, in plaats van te willen 
uitblinken, zich nuttig wil maken, hij die, in 
plaats van de gebeurtenissen te bespoedigen, 
geduldig wacht, zal duidelijk mijn leer horen, 
die tot zijn geest zal komen door de gaven die 
in hem zijn: Giften van inspiratie, intuïtie en 
presentatie, door middel van gebed, spirituele 
visie en profetische dromen. (7,13 - 14) 
58 Vandaag kijkt u naar deze stemdragers die 
in vervoering tot u spreken, en hoe groot het 
ongeloof van sommigen ook is, u denkt dat 
mijn aankondiging mogelijk is via deze 
zenders. Maar als de mensen mijn discipelen 
ooit in hun normale toestand goddelijke 
openbaringen zien verkondigen, zullen ze 
eraan twijfelen. 
59 In je eigen kerk zullen degenen die 
twijfelen opstaan als ze je horen spreken 
onder mijn inspiratie, en je zult een grote 
bepantsering en geestelijke zuiverheid 
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moeten hebben om geloof te hebben. (316, 
52 - 53) 
60 Als u op uw manier mensen observeert die 
door hun werken of hun manier van denken 
geestelijke achterlijkheid tonen tegenover 
mijn openbaringen, wees dan niet ontsteld, 
want u moet weten dat nooit alle mensen in 
hetzelfde ritme hebben gemarcheerd. 
Vertrouw erop dat ik nu al de woorden die 
hen wakker zullen schudden als de tijd rijp is. 
61 De woorden die u nu niet kunt begrijpen, 
zijn precies die woorden die deze mensen 
zullen begrijpen. (104,42 - 43) 
62 Gelooft en handelt zonder fanatisme. Sta 
op en plaats jezelf op een niveau van waaruit 
je al je medemensen kunt instrueren zonder 
rekening te houden met geloofsovertuigingen 
of leerstellingen. 
63 Aarzel niet om een behoeftig persoon goed 
te doen, alleen maar omdat hij een achterlijke 
of onvolmaakte aanbidding van God heeft. 
Laat je onbaatzuchtige werk zijn hart 
veroveren. 
64 Sluit je niet af in groepen en beperk je dus 
niet tot je werkterrein. Wees een licht voor 
elke geest en een balsem in elke beproeving. 
(60, 27) 
65 Als uw medemensen verachtelijk over u 
spreken omdat u mijn oproep hebt 
beantwoord, sluit dan uw oren en zwijgt, zij 
zijn onwetend. Maar als jullie deze 
gelegenheid aangrijpen om te oordelen, wee 
jullie, want jullie zijn al verlicht door het licht 
van jullie geweten en weten wat jullie doen. 
(141,27) 
66 Dus, mijn volk, verlang niet dat alle mensen 
denken en geloven zoals jullie doen. Je mag 
nooit mensen veroordelen, je mag nooit een 
oordeel vellen of een straf opleggen aan hem 
die niet naar je luistert, die je suggesties, je 
leer of je advies niet accepteert. Je moet al je 
medemensen met hetzelfde diepe respect en 
met ware geestelijke naastenliefde 
beschouwen. Dan zul je leren dat in de praktijk 
van de religie, in het onderwijs, in de manier 
waarop ze lopen, ieder de plaats heeft bereikt 
waar zijn geestelijke capaciteit hem het recht 
heeft gegeven; en tot het punt waar je de 
mensen ziet, heeft hun eigen ontwikkeling hen 
geleid. (330, 29) 
67 Ik zeg u nu al dat u niet meer bent dan wie 
dan ook, dat het geloof dat u gevoed hebt, 

namelijk om een volk van bevoorrechte 
wezens te zijn, een vergissing is, want de 
Schepper in zijn volmaakte liefde voor al zijn 
schepselen verkiest niemand 
68 Ik zeg u dit omdat u morgen aan uw 
medemensen de leer die ik u in deze tijd heb 
gebracht, moet presenteren en ik wil niet dat 
u aan de nakomelingen als hogere wezens 
verschijnt, noch mag het lijken alsof de 
verdiensten u waardig hebben gemaakt om de 
enigen te zijn die mijn woord hebben 
gehoord. 
69 Jullie moeten begripvolle, nederige, 
eenvoudige, edele en barmhartige broeders 
en zusters zijn. 
70 Je moet sterk zijn, maar niet arrogant, 
zodat je de zwakken niet laag maakt. Als je 
een grote kennis van mijn leer hebt, moet je 
nooit opscheppen over je kennis, zodat je 
medemensen naast je zich niet minderwaardig 
voelen. (75, 17 - 19) 
71 Zelfs hier onder mijn werkers: hoeveel zijn 
er niet die, zonder mijn leer te hebben 
begrepen, zichzelf als hogere wezens 
beschouwden, die bewondering en eerbetoon 
waardig waren, terwijl ze wisten dat ze 
begaafd waren met een gave van de geest! Ik 
vraag u daarom of u kunt goedkeuren dat een 
superieure geest zich iets van zijn gaven 
voorstelt, terwijl nederigheid en naastenliefde 
de essentiële kwaliteiten zijn die hij moet 
hebben? (98, 15) 
72 onthoud dat ik ooit tegen je zei: ik heb je 
niet geschapen om als een parasiet te zijn. Ik 
wil niet dat je tevreden bent om niemand 
kwaad te doen. Ik wil dat je je voldoening 
vindt in het feit dat je het goed hebt gedaan. 
Wie niet goed doet als hij het had kunnen 
doen, heeft meer kwaad gedaan dan wie, 
omdat hij niet in staat was om goede werken 
te doen, zich beperkte tot het doen van 
kwaad, omdat het het enige was dat hij wist 
hoe hij moest doen. (153, 71) 
73 O mijn geliefde kinderen, jullie die als 
verloren schapen zijn, huilen met een stem vol 
angst voor jullie herder. Als je je ogen sluit 
voor de realiteit om je heen, denk je 
uiteindelijk dat ik de oorzaak ben van al je 
ellende op aarde; anderen geloven dat ik 
onverschillig ben voor hun goed en slecht... 
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74 Hoe ondankbaar ben je als je zo over je 
Vader denkt en hoe onrechtvaardig in het 
oordeel van mijn volmaakte gerechtigheid! 
75 denk je dat ik je niet hoor als je zegt dat je 
je alleen met bitterheid voedt; dat de wereld 
die je bewoont een wereld zonder geluk is en 
dat het leven dat je leidt geen recht van 
bestaan heeft? 
76 Jullie voelen Mij alleen als jullie geloven dat 
Ik jullie kastijd, dat Ik jullie elke 
barmhartigheid ontneem en de tederheid en 
goedheid van jullie Vader vergeet; jullie klagen 
over jullie leven in plaats van zijn weldaden te 
zegenen. 
77 Dit komt omdat je je ogen sluit voor de 
waarheid en alleen maar verdriet en tranen in 
je omgeving ziet en in wanhoop raakt omdat 
je gelooft dat alles zonder beloning zal blijven. 
78 Hoe anders zou je leven zijn als, in plaats 
van deze rebellie, dit gebrek aan begrip, je 
eerste gedachte elke dag was om je Vader te 
zegenen, en je eerste woorden waren 
woorden van dank voor zoveel goede dingen 
die zijn liefde je geeft! 
79 maar je bent niet meer in staat om deze 
deugden te voelen omdat 'vlees' je geest heeft 
verstoord en je mijn leer bent vergeten; 
daarom spreek ik tot je over deze 
gewaarwordingen die je uit je hart hebt 
verbannen (11, 4 - 9) 
80 U hebt gezondigd, het huwelijk verbroken, 
misdaden begaan en nu, wanneer u de 
waarheid van mijn woord onder ogen ziet die 
u uw overtredingen laat zien, vergeet u uw 
overtredingen en gelooft u dat uw Heer 
onrechtvaardig is wanneer hij tot u spreekt 
over beproevingen en boetedoening. (17, 33) 
81 Jullie zijn zeer op de proef gesteld, mijn 
liefste discipelen. Omdat elk proces een 
mysterie voor je bevat, weet je niet of het is 
om je te versterken in de strijd, om je iets te 
onthullen wat je niet weet, of om een of 
andere misdaad te boeten. Maar krimp nooit 
terug voor de beproevingen, want die worden 
niet voor dat doel gestuurd; ze gaan ook niet 
verder dan je morele of spirituele krachten. 
(47, 26) 
82 Waarom zijn velen van jullie bang dat jullie 
lot door Mij is opgeschreven met 
beproevingen, pijnen, straffen of tegenslagen? 
Hoe kun je denken dat Hij die je op een 
perfecte manier liefheeft je een pad vol 

doornen geeft? Voorwaar, ik zeg u, de 
noodlottige en noodlottige weg is de weg die 
u kiest volgens uw wil, denkend dat u daarop 
vreugde, vrijheid, geluk zult vinden, zonder te 
beseffen dat het de weg is waar u van af zult 
wijken, waar ware vrede, veiligheid, kracht en 
gezondheid, welzijn en overvloed te vinden 
zijn. 
83 op deze manier, die ik u in mijn leer 
aanreik, is degene die vanaf de schepping voor 
uw geest is voorbestemd, zodat u eindelijk 
vindt wat u wenst. (283, 10 -11) 
84 Jullie oordelen oppervlakkig alsof jullie 
kinderen zijn, zonder rekening te houden met 
het feit dat de beproevingen die jullie 
teisteren jullie werk zijn. Daarom, wanneer zij 
zich op u losmaken, wenst u dat zij van u 
vertrekken, dat het lot wordt veranderd om 
niet te lijden, om de beker van het lijden niet 
meer te drinken. 
85 De reden hiervoor is dat je de werkelijkheid 
niet kunt ingaan met je geestelijke visie om te 
begrijpen dat alles wat je oogst is wat je hebt 
gezaaid, en dat je jezelf al het leed hebt 
aangedaan. 
86 nee, jullie zijn nooit in staat geweest om in 
de waarheid door te dringen en daarom 
beschouwen jullie jezelf, wanneer de pijn in je 
hart doordringt, als slachtoffers van een 
Goddelijk onrecht. Maar ik zeg je dat in God 
niet het minste onrecht kan bestaan. 
87 De liefde Gods is onveranderlijk, 
onveranderlijk en eeuwig. Wie gelooft dat de 
goddelijke Geest kan worden gegrepen door 
woede, woede en woede, bezwijkt dus voor 
een grote fout. Zulke zwakheden zijn bij de 
mens alleen denkbaar als het hem ontbreekt 
aan geestelijke rijpheid en de beheersing van 
de hartstochten. 
88 Soms zeggen jullie tegen Mij: "Heer, 
waarom moeten wij de gevolgen van werken 
die niet van ons zijn "betalen" en waarom 
moeten wij de bittere vruchten oogsten die 
anderen hebben voortgebracht? - Hierop 
antwoord ik u dat u niets van dit alles begrijpt 
omdat u niet weet wie u voordien was en wat 
uw werken waren... (290, 9 - 12) 
89 Geliefde mensen: jullie harten zijn vervuld 
van voldoening bij de gedachte dat jullie in 
deze "derde keer" mijn discipelen zijn. maar ik 
zeg je dat je nooit mag toestaan dat ijdelheid 
je verblindt... Want als je zou bezwijken voor 
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deze zwakte, zou je niet meer naar je eigen 
geweten luisteren als het je verwijten maakt 
voor je overtredingen. Wie niet begint met het 
reinigen en veredelen van zijn menselijk leven, 
kan niet verwachten dat hij geestelijk 
opwaarts gaat, want zijn stappen zullen 
misleidend zijn en zijn werken zullen geen 
zaad van waarheid bevatten. 
90 Bedenk dus dat ik in mijn lessen soms 
afdaal van geestelijk onderricht naar advies, 
zodat je je in je menselijk leven correct kunt 
gedragen. Ik spreek dan tot het hart van de 
mens en spoor het aan om zich te vernieuwen, 
zodat het de schade begrijpt die ondeugden 
aan het lichaam en het kwaad dat ze aan de 
geest toebrengen. 
91 Ik heb u gezegd dat de man die zich door 
een ondeugd laat domineren, vergeten is dat 
de geest niet verslagen moet worden - dat hij 
vergeten is dat de ware kracht bestaat uit het 
overwinnen van het kwaad door de deugd. 
92 Dat de mens die door het vlees is 
verslagen, zichzelf heeft vernederd, zijn 
zelfrespect heeft geschonden, van zijn hoge 
positie van een mens is neergedaald tot een 
arm schepsel dat te laf is om te vechten. 
93 In plaats van licht, brood en wijn in zijn huis 
te brengen, brengt die man schaduw, lijden en 
dood, maakt hij zijn kruis en dat van zijn 
vrouw en kinderen zwaar en belemmert hij de 
geestelijke ontwikkeling van allen die om hem 
heen zijn. (312, 32 - 35) 
94 Begrijp dat ieder van u die een slechte weg 
opgeeft, door dit te doen, de kracht van het 
kwaad een deel van zijn kracht verliest; dat uw 
leven, als het rechtvaardig is in zijn werken, 
woorden en gedachten, een goed zaadje op 
zijn weg achterlaat; dat uw raadgevingen, als 
ze uit een vroom hart komen, de kracht zullen 
hebben om wonderen te verrichten; en dat 
het gebed, als het geboren wordt uit een 
mededogende en liefdevolle gedachte, een 
boodschap van licht zal zijn voor hem voor wie 
u vraagt (108, 16) 
95 Hier bij Mij reinigen jullie je van elke vlek. 
Ah, als je deze zuiverheid maar je hele leven 
kon behouden! Maar deze sfeer van 
spiritualiteit en broederschap die je in deze 
uren van gemeenschap en onderwijs creëert, 
heerst niet in de wereld. De lucht die je 
inademt is vergiftigd door de zonde. 

96 maar je hebt gevoeld hoe je, in de mate dat 
je Mijn Onderricht de jouwe maakt, stukje bij 
beetje van de keten af valt die je naar de 
wereld smeedt. (56, 26- 27) 
97 leef altijd waakzaam, want op jullie manier 
zullen er sommigen zijn die zeggen dat ze bij 
Mij horen; maar geloof ze niet vanaf het 
eerste moment, geloof omwille van wat ze 
tonen in nederigheid, in wijsheid en liefde. 
98 anderen zullen jullie vertellen dat ze met 
Mij in contact staan terwijl ze als eerste 
worden bedrogen. Daarom moet je altijd 
waken over de taak die je hebt en de positie 
die je inneemt. Je moet je ogen en oren 
openen en ook veel vergeven. (12, 55 - 56) 
99 Wees actief, slaap niet! Of wilt u wachten 
tot de vervolgingen u verrassen in slaap? Wil 
je nog een keer in de afgodendienst vallen? 
Wacht u tot de buitenlandse leer door geweld 
of angst de overhand krijgt? 
100 Wees wakker, want valse profeten zullen 
uit het oosten opstaan en de naties in 
verwarring brengen. Verenig uzelf zodat uw 
stem over de hele wereld kan klinken en u de 
mensheid op tijd kunt waarschuwen. (61, 25) 
101 Grote kwellingen wachten op de 
mensheid; blijf waakzaam en biddend in elke 
pijn en catastrofe Veel lijden zal worden 
verlicht, andere zullen niet voorkomen omdat 
ze in hun spoor worden tegengehouden door 
degenen die bidden. 
102 Wanneer volgelingen van andere 
denominaties en sekten zien dat grote 
menigten dit volk volgen, zullen degenen die 
jullie vervolgen uit deze denominaties breken. 
Maar vrees niet, want als je gevangen blijft, 
zal de Heilige Geest woorden van licht op je 
lippen leggen die degenen die je belasteren 
tot zwijgen zullen brengen. 
103 Ik geef jullie niet het moordzwaard om 
jullie te verdedigen, ik geef jullie het zwaard 
van de liefde elk van zijn lichtflitsen zal een 
deugd zijn die van hem uitgaat... 
104 hoeveel genade zullen jullie met de Vader 
vinden als jullie de menigte van de vervolgers 
van Mijn werk overwinnen door jullie 
woorden en hen tot Mij brengen, die zich door 
jullie werken van Liefde hebben bekeerd? 
105 dit is de leer die ik je in de tweede eeuw 
gaf en die je al was vergeten 
106 De menselijke geest zal in moeilijkheden 
komen als hij probeert de Trinitarisch-
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Maritaanse geestelijke leer te begrijpen. Want 
de gematerialiseerde mens is onhandig voor 
het spirituele. (55, 58 -63) 
107 hoeveel hebben er aan mijn tafel het eten 
achtergelaten dat ik ze met zoveel liefde heb 
aangeboden zonder ze zelfs maar aan te 
raken? wanneer zullen ze ooit weer een tijd 
van genade ervaren zoals de huidige waarin ze 
bestemd waren om naar de aarde te komen 
om Mijn Woord te horen? 
108 Het zijn harde rotsen, die stormen en tijd 
nodig hebben om te slijten. Hun erfgoed 
wordt hen onthouden totdat ze weten hoe ze 
het moeten bewaken en waarderen. maar ze 
zullen het weer bezitten, want ik heb je 
gezegd dat wat de Vader aan zijn kinderen 
geeft, nooit van hen afgenomen zal worden, 
maar voor hen bewaard zal worden... (48, 8) 
109 Sommigen van jullie zullen door mijn leer 
worden veranderd en klaargestoomd, zodat zij 
op zoek gaan naar degenen die verloren zijn 
gegaan in de woestijn. want dit is hoe ik het 
menselijk leven zie - als een woestijn 
sommigen voelen zich alleen tussen miljoenen 
zielen en kwijnen weg van de dorst zonder dat 
iemand hen een beetje water geeft; daar zal ik 
mijn nieuwe apostelen naartoe sturen. 
110 Ik wil dat mijn naam door de een weer 
met liefde wordt uitgesproken en door de 
ander met emotie wordt gehoord. Ik wil dat 
het bekend is bij degenen die het niet weten. 
Er zijn mensen - oude mensen, vrouwen en 
kinderen - die niets van mijn bestaan weten. Ik 
wil dat allen Mij leren kennen en weten dat zij 
in Mij de meest liefdevolle Vader hebben - dat 
allen Mij horen en Mij liefhebben. (50, 3) 
111 Mijn woord is gekomen op uw egoïsme. 
dit is waarom ik je heb verteld dat wat ik aan 
je overdraag, jij op je beurt aan de kennis van 
je medemensen moet brengen Maar jullie 
willen je alleen maar opfrissen bij mijn 
manifestaties zonder plichten tegenover 
anderen op zich te nemen. 
112. maar de Meester belde u niet om u 
nutteloze leringen te leren; hij zei u deze 
goddelijke les te leren, zodat u deze later in 
uw leven zou kunnen gebruiken door deze toe 
te passen op uw naaste. 
113 Ik openbaart u op dit moment dat uw 
geest een oude schuld heeft tegenover 
iedereen die met een lijdensweg, met een 
behoefte of een verzoek naar u toe komt. 

Overweeg met welke liefde ik ze op je 
levenspad zet, zodat je je genoegdoening kunt 
vervullen door ze tot voorwerp van je actieve 
liefdadigheid te maken. (76, 20) 
114 Vervul, opdat u niet naar de aarde hoeft 
terug te keren in tijden van pijn om de 
vruchten te plukken van uw fouten of van uw 
egoïsme. Vervul je missie; dan zul je ook 
terugkeren, maar het zal in een tijd van vrede 
zijn om je op te frissen in de zorg voor het 
zaad dat je in het begin hebt achtergelaten... 
Nu zal Mozes je niet bevrijden zoals hij in de 
"First Times" deed; het zal je geweten zijn dat 
je begeleidt. (13. 17) 
115 Hier zijn veel van degenen die in andere 
tijden leraar in de wet of wetenschapper 
waren. Nu is hun geest ontwaakt tot spirituele 
kennis, en ze zijn ervan overtuigd dat ze de 
hoogste waarheid niet zullen vinden in 
beperkte menselijke kennis. 
116 Hier zijn degenen die in andere tijden 
machtig en rijk waren op aarde en die nu 
armoede en laagheid hebben leren kennen. Ik 
zegen hen voor hun overgave en hun 
verlangen naar perfectie. Dit is een bewijs van 
mijn liefdevolle gerechtigheid, omdat ik ze 
weer naar de aarde heb laten komen om ze 
een andere pagina van het Boek der Eeuwige 
Wijsheid te laten zien. (96, 16 - 17) 
117 de wereld geeft u vele vreugden, waarvan 
sommige door Mij en andere door de mens 
zijn geschapen. Nu heb je ervaren dat je niet 
in staat bent geweest om ze te verkrijgen, 
waardoor in sommige gevallen rebellie en in 
andere gevallen verdriet ontstaat. 
118 Ik moet u zeggen dat velen in deze tijd 
niet in slaap mogen vallen of vergaan in de 
geneugten en bevredigingen van "het vlees", 
omdat hun taak totaal anders is. 
119 in waarheid vertel ik u dat er geen enkele 
geest in de mensheid bestaat die niet alle 
geneugten zou hebben gekend en alle 
vruchten zou hebben gegeten. Vandaag kwam 
jullie geest (naar de aarde) om te genieten van 
de vrijheid om Mij lief te hebben en niet om 
een nieuwe slaaf van de wereld te zijn, van 
goud, lust of afgoderij. (84, 47) 
120 Kijk naar de mensen, de volkeren, de 
naties, zoals zij hun leven geven voor een 
ideaal. Ze worden verteerd op de inzet van 
hun strijd, dromend van de glorie van de 
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wereld, van bezittingen, van de macht. Ze 
sterven voor de vluchtige glorie van de aarde. 
121 Maar u, die in uw geest een goddelijk 
ideaal begint te ontvlammen dat het 
verkrijgen van een eeuwige heerlijkheid tot 
doel heeft, wilt u dan niet een deel van uw 
leven geven, zo niet van uw leven, om uw 
plichten als medemens te vervullen? 
122 Er woedt een onzichtbare strijd over jullie, 
waarvan alleen degenen die bereid zijn zich 
bewust kunnen zijn. Alle kwaad, dat van de 
mensen in gedachten, in woorden en in 
werken uitgaat, alle zonden van de eeuwen, 
alle mensen en buitenwereldse geesten die 
verward zijn, alle dwalingen, 
onrechtvaardigheden, religieus fanatisme en 
afgoderij van de mensen, de dwaze, 
ambitieuze inspanningen en de leugen hebben 
zich verenigd in één macht, die alles 
afbrokkelt, opneemt en doordringt om het 
tegen mij te keren. Dit is de kracht die zich 
tegen Christus keert. Groot zijn hun legers, 
sterk zijn hun wapens, maar ze zijn niet sterk 
voor Mij, maar voor de mensen. 
123 Ik zal een strijd voeren tegen deze legers 
met het zwaard van mijn gerechtigheid, en ik 
zal in de strijd zijn met mijn legers, waarvan u 
naar mijn wil deel zult uitmaken. 
124 terwijl deze strijd hen die de geneugten 
najagen verontrust, jullie, aan wie ik de gave 
heb toevertrouwd om te voelen wat er in het 
hiernamaals gebeurt, waken en bidden voor 
jullie broeders, want zo zullen jullie voor jullie 
zelf waken. 
125 Christus, de Princely Struggler, heeft zijn 
zwaard al getrokken; het is noodzakelijk dat 
ditzelfde kwaad als een sikkel met zijn wortel 
afsnijdt en met zijn stralen licht in het 
universum schept. 
126 Wee de wereld en u als uw lippen 
zwijgen! Jullie zijn spirituele zaden van Jakob 
en ik heb hem beloofd dat door jullie de naties 
van de aarde gered en gezegend zouden 
worden. Ik wil je verenigen als één familie, 
zodat je sterk bent. (84, 55 - 57) 
127 Ik weet dat er grote werken zijn volbracht 
in de boezem van dit volk, maar het is genoeg 
dat ik het weet, ook al zijn jullie namen 
onbekend in de wereld... 
128 Alleen ik ken de ware verdienste of de 
ware waarde van uw werken, want zelfs u 
kunt ze zelf niet beoordelen. soms zal een 

klein werkje je heel groot lijken, en anderen 
zullen zich er niet eens van bewust zijn dat 
hun verdienste naar mij toe kwam (106, 49 -
50) 
129 Jullie mensenmassa's die Mij hebben 
gehoord - wanneer zullen jullie uit jullie 
afzondering en duisternis komen? vertraagt u 
opzettelijk uw bewapening uit angst voor de 
(dan dreigende) confrontatie? Voorwaar, Ik 
zeg u, alleen wie zich niet geestelijk heeft 
voorbereid is bang, want wie mijn woord kent 
en zijn Heer en zijn naaste liefheeft, heeft 
niets te vrezen en in plaats van de mensen te 
ontwijken, zoekt hij de ontmoeting met hen 
om hen te laten delen in wat hij heeft 
ontvangen. Nadat hij mijn onderwijs heeft 
bestudeerd en doorgrond, brengt hij het in 
praktijk. (107,41) 
130 Deze boodschap heeft licht voor alle 
religies, voor alle sekten en 
geloofsgemeenschappen, en voor de 
verschillende manieren om mensen te leiden. 
Maar wat hebben jullie met mijn woorden 
gedaan, discipelen? Wil je de boom op deze 
manier laten bloeien? Laat het tot bloei 
komen, want ze zullen aankondigen dat het 
later vruchten zal afwerpen. 
131 Waarom verberg je deze berichten en 
breng je met dit Goede Nieuws niet de 
verrassing van dit nieuwe tijdperk naar de 
wereld Waarom durf je de wereld niet te 
vertellen dat de stem van Christus onder jullie 
weerklinkt? Spreek en getuig van mijn leer 
door middel van je liefdeswerken; want als 
sommigen hun oren moeten sluiten om je niet 
te horen, zullen anderen ze openen, en je 
stem zal dan voor hen zo zoet en melodieus 
zijn als het lied van de nachtegaal. (114, 46) 
132 De mensheid wacht op mijn nieuwe 
discipelen; maar als jullie, die mijn werkers 
zijn, uit angst voor de mening van de wereld 
het zaad en de werktuigen van het veld 
opgeven, wat zal er dan van deze mensheid 
worden? Heb je de verantwoordelijkheid voor 
je missie niet gevoeld? 
133 je geweten bedriegt je nooit, en het zal je 
altijd vertellen of je je plicht hebt vervuld De 
rusteloosheid die je ervaart is een teken dat je 
mijn instructies niet hebt opgevolgd. (133, 10) 
134 U klaagt soms dat het aantal volgelingen 
van mijn Woord slechts langzaam toeneemt. 
Maar ik zeg u dat u moet klagen over uzelf, 
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want het is uw taak om de massa's die deze 
gemeenschap vormen te vermenigvuldigen en 
te vermenigvuldigen. Maar als het geloof in je 
hart ontbreekt, als je geestelijke gaven niet 
ontvouwd worden, als het licht van de 
geestelijke kennis in je geest ontbreekt - hoe 
ga je dan de ongelovige overtuigen? Hoe zul je 
hem met je geloof en liefde naar binnen 
bewegen als deze deugden niet in het hart 
worden ontvouwd? 
135 wie niet begrijpt, kan niet tot begrip 
leiden; wie niet voelt, zal geen enkel gevoel 
opwekken. Begrijp nu waarom je lippen 
gestotterd en gestotterd hebben toen je 
geconfronteerd werd met de noodzaak om te 
getuigen van mijn woorden. 
136 Hij die liefheeft hoeft niet te stotteren, hij 
die gelooft is niet bang. Hij die het gevoel 
heeft dat hij veel mogelijkheden heeft om zijn 
oprechtheid en waarheidsgetrouwheid te 
bewijzen. (172, 24 - 26) 
137 Vandaag wilt u uitleggen waarom u Israël 
bent en geen argumenten hebt; u wilt 
uitleggen waarom u spiritualist bent en het 
ontbreekt u aan woorden. Je probeert uit te 
leggen wat je spirituele gaven zijn, en het 
ontbreekt je aan het bewijs en de spirituele 
ontwikkeling om ze overtuigend uit te leggen. 
Maar wanneer je opwaartse ontwikkeling 
waar wordt, zullen de nodige woorden tot je 
komen als je met je liefdeswerken uitlegt wie 
je bent, wie je geleerd heeft en waar je 
naartoe gaat. (72, 27) 
138 Tegen u zeg ik: waar wacht u op om het 
goede nieuws uit te zenden? Wil je op puin 
profeteren? Ik vertel en onthul u alles, zodat u 
altijd een wijs antwoord hebt op elke vraag 
die uw medemensen u stellen. Vergeet niet 
dat u zult worden aangevallen met ernstige 
argumenten die vullen met angst degene die 
niet bereid is. 
139 drukt Mijn Woord op u in en vergeet niet 
de grote wonderen die Ik u heb gegeven, 
zodat ieder van u een levende getuigenis van 
Mijn Waarheid kan zijn. dan zal hij die jou 
onderzoekt en nadenkt over mijn woord 
weten dat het niet in tegenspraak is met wat 
ik je in het verleden heb verteld en 
voorspeld... 
140 de strijd zal groot zijn - zo groot dat 
sommigen die mijn discipelen zijn geweest, 
vervuld zullen zijn van angst en Mij zullen 

verloochenen, omdat ze beweren dat ze Mij 
nooit gehoord hebben. 
141 Ik zal hen die trouw blijven aan Mijn 
geboden en de strijd aangaan, bedekken met 
een mantel waaronder zij zich zullen 
verdedigen en elke kritieke situatie ongedeerd 
zullen overleven. 
142 Wie dit zaad slecht zaait, of wie de 
zuiverheid van dit werk bezoedelt, krijgt op elk 
uur een oordeel, vervolging van mensen en 
rusteloosheid. Laat iedereen weten welke 
boom hij gegroeid is door de smaak van zijn 
fruit. 
143 Ik heb grote wonderen in petto voor de 
tijd van de geestelijke oorlogsvoering van mijn 
volk - wonderen en werken die geleerden en 
wetenschappers zullen verbazen. Ik zal je 
nooit aan je eigen krachten overlaten. Wees 
niet onrustig als mensen je bespotten; vergeet 
niet dat in de "Tweede" tijd de menigte ook je 
Meester bespotte. (63, 42 - 44) 
144 Voorwaar, ik zeg u, de wereld is tegen u 
en ik bereid u hierop voor, zodat u weet hoe u 
de zaak van uw geloof kunt verdedigen met de 
wapens van liefde en barmhartigheid. Ik zeg 
je, je zult zegevieren, zelfs als je overwinning 
niet bekend is. 
145 Nu zal uw offer geen bloedoffer zijn, maar 
u zult nog steeds laster en minachting hebben. 
Maar de Meester zal er zijn om je te 
verdedigen en te troosten, want geen enkele 
discipel zal in de steek gelaten worden. (148, 
17) 
146 Mensen, raak niet meer gewend aan 
goddeloosheid, vecht ertegen zonder 
opschepperij van reinheid, wees ook niet 
verontwaardigd over de overtredingen van je 
medemensen. Wees tactvol, accuraat en 
welwillend in je toespraak en in je daden, en 
de wereld zal naar je luisteren en aandacht 
besteden aan je leerzame woorden. Is het 
nodig dat ik je nog een keer vertel dat je dit 
onderwijs moet leven voordat je het 
doorgeeft? (89, 66) 
147 Het is noodzakelijk dat Mijn volk onder de 
naties verschijnt en een voorbeeld stelt van 
broederschap, harmonie, naastenliefde en 
begrip, als een soldaat van de vrede onder 
hen die opnieuw de goddelijke leer 
misbruiken om ruzie te maken, elkaar te 
kwetsen en het leven te nemen. (131, 58) 
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148 Begrijp tenslotte dat jullie allemaal 
dezelfde God liefhebben en geen ruzie maken 
vanwege het verschil in de vorm waarin de 
een of de ander deze liefde heeft gerealiseerd. 
149 je moet leren begrijpen dat er wezens zijn 
waarin het geloof, de tradities en de 
gebruiken zo diep geworteld zijn dat het voor 
jou niet gemakkelijk zal zijn om ze te 
ontwortelen op het eerste moment dat je ze 
leert. Heb geduld, en in de loop der jaren zul 
je het bereiken. (141, 9) 
150 Als het jaar 1950 ten einde loopt, zal er bij 
velen van u onzekerheid en twijfel bestaan. 
151 Waarom twijfelen sommigen aan Mijn 
openbaringen die een grotere intelligentie 
hebben dan degenen die in Mijn 
aankondigingen geloven? Omdat het niet de 
menselijke kennis is, noch het intellect, dat 
mijn waarheid kan beoordelen, en wanneer de 
mens dit begrijpt wordt hij gegrepen door 
angst tegen alle nieuwe dingen, tegen alles 
wat hem onbekend is, om het onbewust af te 
wijzen. 
152 Maar jullie, de zwakken, de 
ongeschoolden, die niet de hoogte kunnen 
bereiken van de mensen die door hun 
intelligentie worden herkend, zijn degenen die 
geloven, en jullie zijn in staat om je te 
verdiepen in de mysteries van het spirituele 
Waarom? Omdat het de geest is die het 
eeuwige leven en zijn wonderen aan de geest 
openbaart. 
153 de menselijke intelligentie 
vertegenwoordigt een kracht waarmee u nu 
de strijd zult aangaan, en de mens heeft 
daardoor ideeën en opvattingen over het 
geestelijke geschapen, die niet door de geest 
aan hem zijn geopenbaard. 
154 Voor dit gevecht zul je sterk zijn - met een 
kracht die ook voortkomt uit de geest Je 
kracht zal nooit gebaseerd zijn op je lichaam, 
noch op de kracht van geld, noch op aardse 
middelen. Alleen je geloof in de waarheid die 
in je leeft zal je laten winnen in de strijd. (249, 
44 - 46) 
155 Wees niet bang als je geroepen wordt om 
te dwalen - reik naar iedereen. Vergeet niet 
dat dit werk, dat voor u waar is, voor anderen 
vals kan lijken omdat het in hun ogen de 
wijding mist die de religies hebben ontvangen 
om erkend te worden. 

156 Als jullie in Mij geloven, als jullie geloven 
dat Ik mijzelf bekend maak in het woord van 
deze stemmen, vrees dan niet voor het 
oordeel van jullie medemensen. Want mijn 
onderwijs is zo welsprekend, en mijn 
boodschap bevat zoveel waarheden, dat als je 
goed weet hoe je deze wapens moet 
gebruiken, je nauwelijks verslagen kan 
worden. 
157 Niemand zal u kunnen veroordelen omdat 
u met ijver de waarheid, de volmaakte 
waarheid zoekt. Hiervoor hebben jullie 
allemaal een heilig recht, en daarvoor hebben 
jullie de vrijheid gekregen om het licht te 
zoeken. (297, 51 - 53) 
158 Als je je missie begint te vervullen en je 
gaat naar de naties, naar de meest verre 
volkeren, zelfs naar de oerwouden, zul je 
mensen ontmoeten, en je zult ze laten 
begrijpen dat je allemaal broeders bent, je zult 
ze getuigen van mijn geestelijke leer Je zult 
dan verbaasd zijn over de bewijzen van liefde 
die ik je zal geven. 
159 daar, onder hen die afgesneden zijn van 
de beschaving, maar ook zeer ver van de 
menselijke corruptie, zult u grote 
geestenwezens ontdekken die de gelederen 
van het volk Israël zullen vermenigvuldigen. 
160 De zieken zullen onderweg de balsem 
ontvangen en zullen herstellen; de 
getroffenen zullen voor de laatste keer huilen, 
maar hun tranen zullen tranen van vreugde 
zijn. 
161 Met het oog op de bewijzen die u moet 
geven, zal de menigte van mensen de Heer en 
zijn discipelen zegenen; u zult worden 
toegejuicht, zoals het was op de dag dat uw 
Meester naar Jeruzalem ging. 
162 Maar zelfs onder hen die u vreugde 
geven, zullen er mannen en vrouwen zijn die 
vol zijn met de gaven van de Geest die u bezit. 
Bij sommigen zal hun gave van profetie u 
verbazen; bij anderen zal mijn genezende 
balsem onuitputtelijk zijn; bij anderen zal mijn 
woord als kristalhelder water ontspringen. Zo 
ziet u de gaven van de Heilige Geest onder uw 
broeders en zusters verschijnen als een 
onuitputtelijke zaaiing. (311, 38 - 40) 
163 Mensen, er heerst nu een valse vrede in 
de naties, maar jullie moeten niet verkondigen 
dat er vrede is gekomen. Sluit je lippen. Ware 
vrede kan niet worden gebouwd op 
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fundamenten van angst of materieel comfort. 
Vrede moet voortkomen uit liefde, uit 
broederschap. 
164 De mensen bouwen op dit moment op 
zand en niet op rotsen, en als de golven weer 
opstaan en tegen die muren slaan, zal het 
gebouw instorten. (141,70 - 71) 
165 Sinds de "eerste keer" heb ik met u 
gesproken via mijn profeten om u te 
begeleiden, maar niet om u te dwingen mijn 
wet te vervullen. 
166 Maar de tijd is voorbij en de menselijke 
geest heeft zich ontwikkeld, is volwassen 
geworden en kan nu zijn missie als geest 
begrijpen De mensheid, die zo dicht bij de 
afgrond, de ruïne, staat, heeft spirituele hulp 
van je nodig. 
167 Het is het gevecht, het laatste gevecht, 
het meest verschrikkelijke en verschrikkelijke 
tussen de duisternis en het licht Alle geesten 
van de duisternis verenigen zich op dit 
moment en alle geesten van het licht moeten 
de confrontatie met die kracht aangaan. 
168 jullie die Mij hebben gehoord, jullie die 
het licht van de Heilige Geest in jullie dragen, 
ontwaakt! geen tijd meer verspillen met 
aardse geneugten, met temporele doeleinden 
Vecht voor de mensheid, vecht voor het 
Koninkrijk van de Vader om in deze wereld te 
komen. Het is de missie die ik aan iedereen 
geef, van de minst tot de meest geschoolde. 
169 De geestelijke wereld is met u, en over 
heel de Vader is vol liefde, vol barmhartigheid 
- de Vader die met oneindig veel pijn het lijden 
ziet dat de mensen elkaar aandoen. 
170 Dit is de strijd van het licht tegen de 
duisternis, en ieder van jullie moet vechten tot 
de overwinning is behaald. (358, 20-23) 

Hoofdstuk 63 - Instructie voor de 
gemeenten en alle discipelen van 
Christus  
 
Het geestelijk werk van Christus  
1 Verheug je in mijn aanwezigheid, geliefde 
mensen, maak een feest in je hart, verheug je 
over de vreugde, want eindelijk heb je de "Dag 
des Heren" meegemaakt. 
2 Jullie waren bang voor de komst van deze 
dag, want jullie dachten nog steeds, zoals de 
ouden, dat het hart van jullie vader 
wraakzuchtig was, dat hij wraakzuchtig was 

vanwege de beledigingen die hij kreeg en dat 
hij daarom de sikkel, de plaag en de beker van 
het lijden klaar hield om wraak te nemen op 
degenen die hem zo vaak en zo vaak hadden 
beledigd. 
3 Maar groot was uw verbazing toen u zag dat 
er in de Geest van God geen toorn, woede of 
afschuw kan zijn. Zelfs als de wereld huilt en 
klaagt als nooit tevoren, is de reden niet dat 
de Vader het deze vrucht heeft gegeven om te 
eten en deze beker om te drinken, maar dat 
dit de oogst is die de mensheid nu oogst op 
grond van zijn werken. 
4 Hoewel alle kwaadaardige gebeurtenissen 
die op dit moment werden ontketend, vooraf 
aan u werden aangekondigd Maar omdat ze 
aan jou zijn aangekondigd, denk dan niet dat 
jouw Heer ze als straf naar jou stuurt. 
integendeel, ik heb je altijd gewaarschuwd 
voor het kwaad, voor verleidingen en heb je 
geholpen om uit je val te komen... Ik heb je 
ook alle middelen gegeven die nodig zijn om je 
te redden. Maar je moet ook erkennen dat je 
altijd doof en ongelovig bent geweest voor 
mijn oproepen. (160, 40 - 41) 
5 Wee degenen die zich niet inspannen om 
hun lamp in deze tijd aan te steken, want zij 
zullen afdwalen. Zie hoe de schaduwen nog 
steeds overal heersen, hoewel dit de tijd van 
het licht is! 
6 U weet door mijn woord dat ik deze natie 
[Mexico] heb gekozen om mijzelf erin te 
onthullen bij Mijn "Derde Komst", maar u 
weet niet de reden waarom. De Meester, die 
geen geheimen wil hebben voor zijn 
discipelen, is een geheim voor u geweest. Hij 
komt u alles onthullen wat u moet weten, 
zodat u een juist antwoord kunt geven aan 
degenen die u ondervragen. 
7 Ik heb gezien dat de bewoners van deze 
hoek van de aarde Mij altijd hebben gezocht 
en liefgehad, en hoewel hun aanbidding niet 
altijd volmaakt is geweest, heb Ik hun intentie 
en hun liefde geaccepteerd als een bloem van 
onschuld, opoffering en pijn. Op het altaar van 
Mijn Goddelijkheid is deze geurige bloem 
altijd aanwezig geweest. 
8 U bent bereid om deze grote missie in het 
"Derde Tijdperk" te vervullen. 
9 Vandaag weet u dat ik het volk van Israël 
onder u heb gereïncarneerd, omdat ik ze aan 
u heb geopenbaard. je weet dat het zaad dat 
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in je wezen leeft en het innerlijke licht dat je 
leidt, hetzelfde is dat ik in de "First Times" op 
het huis van Jakob heb uitgegoten. 
10 Jullie zijn Israëlieten in de geest; jullie 
hebben geestelijk het zaad van Abraham en 
Izaäk en Jakob. Jullie zijn takken van die 
gezegende boom, die de mensheid schaduw 
en vrucht zullen geven. 
11 Dit is de reden waarom ik je eerstgeborene 
noem, en waarom ik je in deze tijd heb 
gezocht om via jou mijn Derde Openbaring 
aan de wereld bekend te maken. 
12 Het is mijn wil dat het 'volk Israël' geestelijk 
opstaat onder de mensen, zodat zij de ware 
'opstanding in het vlees' zien. (183, 33 - 35) 
13 Dacht je dat ik mijn woord zou geven aan 
alle volkeren van de aarde? Nee! Ook hierin is 
mijn nieuwe openbaring gelijk aan die van 
vroeger, toen ik mijzelf aan één volk 
openbaarde, en dit volk had toen de taak om 
het Goede Nieuws uit te zetten en te 
verspreiden en het zaad te zaaien dat zij in 
Mijn Boodschap ontvingen. (185, 20) 
14 Laat het aan andere naties over om gewekt 
te worden voor de nieuwe tijd, als ze zien dat 
land wordt verspild door 
wateroverstromingen, dat naties worden 
vernietigd door oorlog, en dat plagen het 
leven vernietigen. Deze volkeren - 
hoogmoedig in hun wetenschappen en 
geëuthanaseerd door de pracht van hun 
kerken - zullen mijn woord niet herkennen in 
deze weinig indrukwekkende vorm, noch 
zullen zij mijn openbaring voelen in de geest. 
Daarom moet de aarde eerst geschud worden 
en de natuur zal de mensen vertellen: de tijd 
is vervuld en de Heer is tot u gekomen. 
15 Opdat de mensheid zou ontwaken, zijn 
ogen zou openen en zou bevestigen dat Ik het 
ben die gekomen is, moet de kracht en de 
arrogantie van de mens eerst getroffen 
worden. Maar het is uw taak om te kijken, te 
bidden en u voor te bereiden. (62, 53) 
16 Ik heb je ooit beloofd om terug te komen 
naar de mensheid en ik ben hier om die 
belofte te vervullen, ook al zijn er vele eeuwen 
verstreken; ik ben hier om die belofte te 
vervullen. uw geest verlangde naar Mijn 
Aanwezigheid in zijn verlangen naar vrede, in 
zijn honger naar waarheid, in zijn verlangen 
naar kennis en Mijn Geest is naar beneden 
gekomen om u een leer te geven volgens de 

tijd waarin u leeft. Hoe kunnen mensen een 
leven willen blijven leiden zoals ze dat tot nu 
toe hebben gedaan? Het is niet langer de tijd 
om in spirituele stagnatie of in spirituele 
luiheid te blijven in de beoefening van riten en 
tradities. (77, 19) 
17 veel mensen met een erkende beurs in de 
wereld zullen Mij in deze vorm niet kunnen 
herkennen en zullen Mij ontkennen maar 
wees niet verbaasd, want ik heb het u lang 
geleden aangekondigd toen ik u zei: "Wees 
gezegend, Vader, dat u uw waarheid hebt 
geopenbaard aan de zuigelingen en het hebt 
verborgen voor de geleerden en voorzichtige 
mensen". 
18 maar dit is niet omdat Ik mijn waarheid 
voor wie dan ook verberg, maar eerder omdat 
zij wier geest onbelast is Mij beter kunnen 
voelen in hun [geestelijke] armoede of 
onbeduidendheid, terwijl de begaafden, wier 
geest vol is met theorieën, filosofieën en 
doctrines, Mij niet kunnen begrijpen of 
voelen. Maar de waarheid, die voor iedereen 
is, zal voor iedereen komen op het 
afgesproken tijdstip. (50, 45) 
19 Wie mijn wet kent en die verbergt, kan zich 
niet mijn discipel noemen. degene die mijn 
waarheid alleen met zijn lippen en niet met 
zijn hart doorgeeft, neemt Mij niet als 
voorbeeld... Degene die over de liefde spreekt 
en met zijn werk het tegendeel bewijst, is een 
verrader van mijn leer. 
20 Wie de reinheid en de volmaaktheid van 
Maria ontkent, is dwaas, want in zijn 
onwetendheid daagt hij God uit en ontkent hij 
zijn macht. Wie mijn waarheid in het "Derde 
Tijdperk" niet herkent en de onsterfelijkheid 
van de Geest ontkent, slaapt nog steeds en 
luistert niet naar de profetieën uit het 
verleden die de openbaring die de mensheid 
in deze tijd meemaakt, aankondigen. (73,28 - 
29) 
21 Zij zullen komen en Mij op de proef stellen, 
omdat zij u willen bewijzen dat u in dwaling 
verkeert. als ik ze mijn naam niet vertel, zullen 
ze zeggen dat ik het niet ben, en als ik hun 
slecht bedoelde vragen beantwoord, zullen ze 
me met nog meer ijver verloochenen. 
22 dan zal ik tegen hen zeggen: wie het 
koninkrijk van het licht wil binnengaan, moet 
het met zijn hart zoeken. maar degene die wil 
leven zonder Mij te erkennen, zal de 
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goddelijke kennis hebben achtergehouden 
voor zijn eigen geest en er zo voor zorgen dat 
alles wat helder en licht is, voor hem een 
mysterie en een raadsel zal zijn. (90, 49 - 50) 
23 nu ben ik slechts tijdelijk bij je, zoals ik ooit 
was... de tijd nadert al dat ik niet meer met u 
spreek, maar de mensheid heeft mijn 
aanwezigheid niet gevoeld... 
24 van de "berg" vanwaar Ik jullie Mijn Woord 
stuur en jullie overzie, op de vooravond van 
Mijn vertrek zal Ik moeten roepen: "de 
mensheid, de mensheid die niet wist wie er bij 
jullie was! Net als in de "Tweede keer", kort 
voor mijn dood, keek ik vanaf een berg naar 
de stad en riep met tranen uit: "Jeruzalem, 
Jeruzalem, jij die het goede dat bij jou is 
geweest niet kende". 
25 Het was niet de wereld om wiens wille Hij 
huilde, het was om de geest van mensen die 
nog zonder licht waren en die nog vele tranen 
moesten vergoten om tot de waarheid te 
komen. (274, 68 – 69) 
26 vele eeuwen zijn verstreken sinds de dag 
dat ik u mijn woord en mijn laatste 
vermaningen door Jezus gaf; maar vandaag 
verschijn ik met u als de Heilige Geest om mijn 
belofte aan u te vervullen 
27 Ik ben geen mens geworden, Ik kom in de 
geest, en alleen degenen die gewapend zijn 
zullen Mij zien. 
28 Terwijl u in mijn woord gelooft en mij volgt, 
aanvaarden anderen mijn manifestatie niet en 
verloochenen die. Ik heb ze grote bewijzen 
moeten geven, en dankzij deze heb ik 
geleidelijk aan hun ongeloof overwonnen. 
29 de liefde en het geduld die ik je altijd heb 
getoond, doen je begrijpen dat alleen je Vader 
je op deze manier kan liefhebben en 
instrueren. Ik waak over je en maak je 
kruislicht zodat je niet struikelt. Ik laat jullie 
mijn vrede voelen, zodat jullie vol vertrouwen 
in mij je weg kunnen gaan. (32, 4) 
30 mijn woord, mijn leer, is vandaag de dag 
blijkbaar alleen voor jou bestemd; in 
werkelijkheid is het echter bestemd voor 
iedereen, want zijn wijsheid en liefde omarmt 
het hele universum en verenigt alle werelden, 
alle geïncarneerde en gedesincarneerde 
geesten. Kom naar me toe als je me nodig 
hebt. Zoek me op als je je verloren voelt. 
31 Ik ben jullie Vader die jullie lijden kent en 
die jullie troost geeft. Ik breng je de liefde die 

je zo nodig hebt bij - voor jezelf en om het te 
verspreiden in je omgeving. 
32 Als u in waarheid mijn aanwezigheid 
herkent in de wijsheid die ik door deze 
stemdragers onthul, erken dan ook dat de tijd 
is gekomen om te beginnen met het werk van 
de opbouw van het spirituele pad. 
33 Ah, als al degenen die geroepen zijn maar 
naar voren zouden komen; waarlijk, ik zeg u, 
de tafel van de Heer zou vol zijn met 
discipelen, en ze zouden allemaal hetzelfde 
eten eten! Maar niet alle genodigden zijn 
gekomen, ze hebben verschillende beroepen 
uiteengezet, waardoor de Goddelijke Oproep 
op de tweede plaats komt. 
34 Gezegend zijn zij die gehaast zijn gekomen, 
want zij hebben hun beloning ontvangen. (12, 
76 - 80) 
35 Niet iedereen hier luistert naar Mij, die in 
deze tijd geestelijke gaven heeft ontvangen. 
Kijk eens hoeveel lege plekken er zijn aan de 
tafel omdat veel van mijn kleine kinderen, na 
het ontvangen van een uitkering, weg zijn 
gegaan en de verantwoordelijkheden en 
opdrachten hebben ontweken. Ah, als ze hier 
op aarde nog de geloften wisten die elke geest 
me gaf voordat hij naar de aarde kwam! (86, 
43) 
36 Ik laat u momenteel het derde testament 
na, maar u hebt de eerste twee niet eens 
begrepen. Als jullie op dit moment voorbereid 
waren geweest, zou het niet nodig zijn 
geweest om mijn woord materieel te horen, 
want dan zou Ik geestelijk spreken en jullie 
zouden Mij met jullie liefde antwoorden. (86, 
49) 
37 Dit is het licht van het "Derde Tijdperk". 
Maar stel degene die zegt dat het niet God is 
die tot u spreekt, maar deze man hier op de 
proef. Voorwaar, ik zeg u, zolang mijn 
goddelijke straal zijn geest niet verlicht, zult u 
geen woorden van spirituele waarde en 
waarheid aan hem kunnen ontlokken, zelfs 
niet als u hem met de dood zou bedreigen. 
38 Het is niet vreemd dat, zoals de Geest zijn 
lichaam gebruikt om te spreken en zich 
bekend te maken, hij zich er even van 
losmaakt om de Vader van alle geesten in 
staat te stellen zich in zijn plaats bekend te 
maken: God. 
39 Ik kom tot jullie omdat jullie niet weten hoe 
je tot Mij moet komen en Ik leer jullie dat het 
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meest aangename gebed dat de Vader heeft 
bereikt degene is die in stilte uit jullie geest 
opstaat het is dit gebed dat mijn Ray aantrekt 
waardoor je me hoort... Het zijn niet de 
liederen en woorden die mijn goddelijkheid 
verrukken. (59, 57 - 59) 
40 je kunt niet zeggen dat mijn woord niet 
duidelijk is, of dat het onvolkomenheden 
bevat, want geen enkele dubbelzinnigheid kan 
van mij komen. Als je er een fout in vindt, 
schrijf die dan toe aan de slechte overdracht 
van de stemdrager of aan je slechte begrip, 
maar nooit aan mijn leer. Wee de stemdrager 
die mijn woord bederft! Wee hem die mijn 
leer slecht overbrengt en het devalueert, want 
hij zal het onophoudelijke verwijt van zijn 
geweten ervaren en de rust van zijn geest 
verliezen! (108, 51) 
41 om je te ontmoeten, zeg ik je Als jullie niet 
willen dat Ik de zondige lichamen gebruik om 
jullie Mijn Liefde te geven, toon Mij dan een 
rechtvaardige, een zuivere, toon Mij een 
onder jullie die weet hoe je moet liefhebben 
en Ik verzeker jullie dat Ik hem zal gebruiken. 
42 begrijp dat ik de zondaars dien om de 
zondaars te brengen; want ik kom niet om de 
rechtvaardigen te redden; zij zijn al in het 
Koninkrijk van het Licht. (16, 25) 
043 Zie hoe dit zaad, hoewel je het slecht hebt 
onderhouden, niet sterft; zie hoe het de 
duisternis en de valkuilen, hindernissen en 
beproevingen heeft overwonnen en zich dag 
na dag blijft ontkiemen en ontwikkelen. 
Waarom sterft dit zaad niet? Omdat de 
waarheid onsterfelijk is, eeuwig. 
44Wherefore, zult u ervaren dat als deze leer 
soms lijkt te verdwijnen, het zal net wanneer 
nieuwe en overvloedige dringt spruit om 
mensen te helpen een nieuwe stap 
voorwaarts op het pad naar vergeestelijking. 
(99, 20) 
45 onderzoek mijn leerstellingen en vertel Mij 
of deze leer kan worden opgenomen in een 
van uw religies 
46 Ik heb u zijn uitgebreide kenmerken en zijn 
universele betekenis geopenbaard, die niet 
beperkt is tot delen van de mensheid of tot 
[bepaalde] volkeren, maar de planetaire baan 
van uw wereld overstijgt om de oneindigheid 
met al zijn levenswerelden te omvatten, waar 
- net als op deze wereld - kinderen van God 
wonen. (83, 6) 

47 Weet dat mijn woord geen nieuwe 
godsdienst is en ook niet kan zijn. Dit werk is 
het lichtgevulde pad waarin alle ideologieën, 
geloofsovertuigingen en religies zich geestelijk 
zullen verenigen om de poorten van het 
Beloofde Land te bereiken. (310, 39) 
48 Mijn leer, waarop uw geest wordt gevoed, 
zal u veranderen in meesters, in de getrouwe 
apostelen van de Heilige Geest. (311, 12) 
49 Ik zal je aan de mens voorstellen als mijn 
dienaren, als de Trinitaristisch-Maritariaanse 
Spiritualisten van het Derde Tijdperk, omdat je 
meer geest dan materie moet zijn; 
Trinitaristisch omdat je mijn openbaring in 
drie keer hebt ontvangen; Marian, omdat je 
van Maria houdt, je universele Moeder, die 
over je heeft gewaakt zodat je niet wanhopig 
wordt op het levenspad. (70, 36) 
50 Niet alleen degenen die mijn woord door 
het menselijk verstand hebben gehoord, 
zullen kinderen van dit volk worden genoemd. 
Iedereen die zijn kruis opneemt - iedereen die 
deze wet liefheeft en dit zaad verspreidt, 
wordt arbeider in Mijn wijngaard, apostel van 
Mijn werk en kind van dit volk genoemd, ook 
al heeft hij Mij niet gehoord door middel van 
deze proclamatie. (94, 12) 
51 Hoe kunnen jullie denken, mensen, dat 
omdat jullie samenkomen op verschillende 
plaatsen van samenkomst, dit een reden is om 
afstand van elkaar te houden? Alleen 
onwetendheid zal voorkomen dat je je bewust 
wordt van de geestelijke banden die alle 
kinderen van de Heer verenigen. (191, 51) 
52 Als je een of andere plaats van 
samenkomst bezoekt en hetzelfde woord door 
hun kiezers hoort, is je hart gevuld met 
vreugde en geloof, en je neemt die leer als 
een waar bewijs dat deze gemeenschappen 
verenigd zijn door hun spiritualiteit. Maar als 
je een slechte demonstratie bijwoont, voel je 
dat je gewond bent geraakt in je hart en je 
begrijpt dat er niet de eenheid of uitdrukking 
van eenheid is die in dit volk aanwezig zou 
moeten zijn. (140, 71) 
53 Ik wil dat jullie mijn goede en nederige 
discipelen zijn - zij die geen aanspraak maken 
op afspraken of eerbetoon binnen de 
gemeenschap, maar dat jullie ideaal alleen is 
om door deugdzaamheid de volmaaktheid te 
bereiken en mijn instructies op te volgen, 
zodat jullie leven een voorbeeld wordt. Wat 
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heb je aan ereplaatsen, titels of namen, als je 
ze niet terecht bezit? (165, 17) 
54 Mijn werk is niet een van zoveel leringen, is 
niet een andere sekte in de wereld. deze 
openbaring die ik je vandaag heb gebracht is 
de Eeuwige Wet... maar hoeveel rituelen je er 
aan hebt toegevoegd wegens gebrek aan 
spiritualiteit en begrip, hoeveel oneerlijkheid, 
totdat je het uiteindelijk verdraait! Hoeveel 
rituele handelingen hebben jullie in Mijn 
onderwijs geïntroduceerd, door te zeggen en 
te geloven dat alles wat jullie gedaan hebben 
door Mij geïnspireerd en geordend is. (197, 
48) 
55 Jullie zullen je weldra temidden van 
mensen bevinden die moe zijn van uitwendige 
sektes en moe zijn van hun "religieus 
fanatisme". dit is waarom ik je vertel dat de 
boodschap van vergeestelijking die je hen zal 
brengen hun harten zal bereiken als een frisse 
en verfrissende dauw. 
56 Denkt u dat als u tot hen komt met 
fanatieke sektes en praktijken die in strijd zijn 
met de vergeestelijking, de wereld u misschien 
herkent als de drager van een goddelijke 
boodschap? Ik zeg je, ze zouden je voor 
fanatiekelingen van een nieuwe sekte nemen! 
57 Zijn er, gezien de duidelijkheid waarmee Ik 
tot jullie spreek, degenen die tegen Mij 
zeggen: "Meester, hoe is het mogelijk dat we 
veel van de rituele handelingen die Roque 
Rojas ons als erfenis heeft nagelaten, 
verwerpen? 
58 Ik zeg u dat ik u dat voorbeeld uit het 
"Tweede Tijdperk" gaf toen ik het volk liet 
begrijpen dat ze de Wet hadden vergeten, wat 
het belangrijkste is, omwille van het naleven 
van riten, formaliteiten, tradities en 
feestdagen; ik zeg u dat ik u dat voorbeeld uit 
het "Tweede Tijdperk" gaf toen ik het volk liet 
begrijpen dat ze de Wet hadden vergeten 
omwille van het naleven van riten, 
formaliteiten, tradities en feestdagen 
59 Ik heb je herinnerd aan deze daad van je 
Meester, zodat je begrijpt dat je zelfs vandaag 
de dag nog tradities en ceremonies moet 
vergeten, ook al heb je ze van Roque Rojas 
geleerd, zoals het volk van Mozes ze destijds 
had geërfd. 
60 Nu, ik wil je niet zeggen dat deze je iets 
slechts hebben geleerd. - Nee. Ze werden 
alleen gedwongen hun toevlucht te nemen tot 

symbolen en handelswijzen die de mensen 
moesten helpen om de goddelijke 
openbaringen te begrijpen. Maar zodra dit 
doel was bereikt, was het nodig om elke nu 
nutteloze vorm van aanbidding of allegorie te 
elimineren om het licht van de waarheid te 
laten schijnen. (253, 29 - 32) 
61 hoeveel pijn hebben de dienaren die mijn 
Wet niet hebben begrepen mijn hart 
veroorzaakt; en hoeveel pijn hebben degenen 
die, hoewel ik hen heb opgeleid en 
aangesteld, vandaag onderdak hebben 
gegeven aan twijfel, aan onzekerheid, door 
hun onbegrip en egoïsme, zeggen dat ik nog 
een tijdje onder het volk zal blijven; dat ik, 
volgens hun menselijke wil, mijn Universele 
Straal nog een keer naar beneden zal sturen 
en me nog lang zal blijven manifesteren; en 
hoeveel pijn hebben degenen die, hoewel ik 
hen heb opgeleid en aangesteld, vandaag 
onderdak hebben gegeven aan twijfel, aan 
onzekerheid, door hun onbegrip en egoïsme, 
zeggen dat ik nog een tijdje onder het volk zal 
blijven; dat ik mijn Universele Straal nog een 
keer naar beneden zal sturen, volgens hun 
menselijke wil, en dat ik me nog lang zal 
blijven manifesteren 
62 daarom heb ik u gezegd: wanneer heb ik in 
mijn woorden blijk gegeven van 
besluiteloosheid, onzekerheid of onenigheid 
over de wil? Nooit, inderdaad, want dan zou ik 
niet meer perfect zijn, niet meer jullie God en 
jullie Schepper zijn. 
63 in Mij is vastbeslotenheid, een enkele wil 
en daarom spreek Ik zo duidelijk als het 
heldere daglicht, zodat iedereen Mij kan 
voelen in mijn aanwezigheid, mijn essentie en 
mijn kracht, zodat de geest de [onderliggende] 
reden en het Woord dat Ik heb gegeven door 
het menselijk vermogen van de rede kan 
kennen 
64 De Meester vertelt het je: De mens heeft 
gebouwen opgetrokken en ze kerken 
genoemd, en op deze plaatsen maken de 
mensen die binnenkomen eerbetuigingen, 
voeden ze fanatisme en afgoderij, en 
aanbidden ze wat de mens zelf heeft 
geschapen. Dit is afschuwelijk in mijn ogen en 
daarom heb ik alles wat u in het begin wist en 
hoorde van u, volk van Israël, verwijderd, 
zodat u uw fanatisme opgeeft. 
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65 De gebedshuizen van het volk Israël zullen 
aan de mensen bekend gemaakt worden, en 
zullen niet opgesloten worden, want zij zullen 
onderdak geven aan de zwakkeren en aan de 
dwalenden, aan de vermoeiden en aan de 
zieken. Door uw bewapening, door 
gehoorzaamheid aan mijn opperste wil en 
naleving van mijn wet, zal ik getuigen van mijn 
goddelijkheid in de werken van de ware 
discipelen. 
66 Laat het u niet treuren dat er ook valse 
stemdragers, valse kerkleiders, valse 'werkers' 
verschijnen, dat hun godslasterlijke lippen tot 
het volk spreken en beweren dat mijn Woord 
en mijn Universele Straal als instructie onder 
het volk zullen blijven bestaan. 
67 Ik zal bekendmaken wie een bedrieger is, 
die de wet niet naar Mijn wil houdt, wie hij is 
die alleen zijn eigen wil uitdrukt, en Ik zal 
bekendmaken welk werk hij heeft gedaan en 
welke wet hij heeft gemaakt, en zij zullen 
verworpen en verbannen worden. 
68 want ik zal de goddelijke genade en kracht 
onthouden, en de verleiding zal hen in hun 
netten vangen; en daarom zal iedereen die 
hen bezoekt niet in zijn geest de genade van 
mijn Heilige Geest voelen. (363, 52 - 56) 
69 Zonder de bazuin te luiden dat jullie mijn 
apostelen zijn, zullen jullie dat zijn. Zelfs als 
jullie meesters zijn, zullen jullie zeggen dat 
jullie discipelen zijn. 
70 Gij zult geen kleed dragen dat u 
onderscheidt van anderen; gij zult geen boek 
in uw handen dragen; gij zult geen huizen van 
samenkomst bouwen. 
71 Gij zult op aarde geen centrum of 
fundament van mijn werk hebben, noch zal 
iemand boven de man staan die in mijn plaats 
is. 
72 De leiders die jullie tot nu toe hebben 
gehad zijn de laatste. Het gebed, de 
vergeestelijking en de beoefening van mijn 
leer moeten de menigte op de weg van het 
licht leiden. (246,30 - 31) 
73 Is het eerlijk - ik vraag mijn discipelen - dat 
u een volmaakt werk presenteert zoals ik u 
aan de mensheid heb geopenbaard, om te 
worden beoordeeld als een dwaling, of om te 
worden beschouwd als een andere van de 
leringen en theorieën die in deze tijden zijn 
ontstaan als de vruchten van de geestelijke 
verwarring die er heerst? 

74 Zou het juist zijn voor jullie, die ik zo lief 
heb gehad en met mijn Woord heb getraind 
zodat jullie getuigenis zuiver zou zijn, om in de 
handen van de aardse gerechtigheid te vallen 
als slachtoffers van jullie fouten of om 
vervolgd en verstrooid te worden omdat jullie 
buren denken dat jullie schadelijk zijn? 
75 Denkt u dat een - correct gevolgd - 
onderricht dergelijke gebeurtenissen kan 
veroorzaken? Nee, discipelen. 
76 laat me op deze manier tot jullie spreken, 
want ik weet waarom ik het doe... Morgen, als 
ik niet meer op deze manier tot u spreek, zult 
u weten waarom ik op deze manier tot u sprak 
en u zult zeggen: "de Meester wist precies 
hoeveel zwakheden we ziek zouden zijn; de 
Meester wist precies hoeveel zwakheden we 
ziek zouden zijn". Niets ontsnapt aan zijn 
wijsheid. (252,26 - 27) 
77 Ik bereid jullie voor op de tijd dat jullie Mijn 
Woord niet meer zullen horen, want dan 
zullen de mensen jullie het volk zonder God 
noemen, het volk zonder huis van God, want 
jullie zullen geen prachtige kerkgebouwen 
hebben om Mij te aanbidden, noch om 
plechtige riten te vieren, noch om Mij te 
zoeken in beeltenissen. 
78 maar ik zal u een boek als testament 
achterlaten, dat uw verdediging zal zijn in de 
beproevingen en de manier waarop u uw 
stappen moet leiden. Deze woorden, die u 
vandaag door de stemdrager hoort, zullen 
morgen uit de Schriften vloeien, zodat u zich 
weer kunt opfrissen en ze zullen worden 
gehoord door de menigte van mensen die op 
dit moment zullen komen. (129, 24) 
79 Ik laat de mensheid momenteel een nieuw 
boek na, een nieuw testament; mijn woord 
van de "derde keer", de goddelijke stem die 
tot de mens sprak toen het zesde zegel werd 
verbroken. 
80 Het is niet nodig dat jullie namen of daden 
de geschiedenis ingaan. In dit boek zal mijn 
woord als een klinkende en heldere stem zijn 
die eeuwig tot het menselijke hart spreekt, en 
mijn volk zal het spoor van hun stappen op dit 
pad van vergeestelijking aan het nageslacht 
nalaten. (102, 28 - 29) 
81 De plaatsen van samenkomst waar mijn 
woord bekend is gemaakt, hebben zich 
vermenigvuldigd, elk van hen is als een school 
van ware kennis, waar de mensen die mijn 
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discipelen vormen en enthousiast komen om 
de nieuwe les te leren, zich verzamelen. 
82 Als elk van deze kerken zou getuigen van 
alle goede dingen die zij uit mijn 
barmhartigheid hebben ontvangen, zou er 
geen einde komen aan het getuigen van die 
wonderen. en als je alles wat ik heb gesproken 
in één boek zou moeten verzamelen, van de 
eerste tot de laatste woorden, zou het een 
werk zijn dat je niet kunt volbrengen... 
83 maar ik zal de mensheid door de 
bemiddeling van mijn volk "een boek" sturen 
met de essentie van mijn Woord en de 
getuigenis van de werken die ik onder jullie 
heb gedaan. Wees niet bang om deze 
opdracht aan te nemen, want ik zal u 
inspireren, zodat in dit boek de leer die 
onmisbaar is, wordt vastgelegd. (152, 39 - 41) 
84 de essentie van dit Woord is nooit 
veranderd sinds het begin van zijn 
manifestatie toen ik tot u sprak via Damiana 
Oviedo De betekenis van mijn onderwijs is 
hetzelfde geweest. 
85 Maar waar is de essentie van die woorden? 
Wat is er met hen gebeurd? Verborgen zijn de 
geschriften van die goddelijke boodschappen 
die de eerste waren in deze tijd toen mijn 
woord zo overvloedig onder jullie werd 
verspreid. 
86 Het is noodzakelijk dat deze leringen aan 
het licht komen, zodat je morgen getuige kunt 
zijn van het begin van deze demonstratie. Zo 
kent u de datum van mijn eerste leer, de 
inhoud ervan, en die van de laatste, die u naar 
het jaar 1950 brengt - het jaar waarin deze tijd 
van openbaring zal eindigen. (127, 14 - 15) 
87 Het is noodzakelijk dat je met hen spreekt 
die mijn woord verbergen en die mijn leer 
verdraaien. spreek met hen in alle 
duidelijkheid; ik zal u bijstaan om uw stand 
met hen te maken... Want het zijn de mannen 
die de reden zijn dat mijn werk morgen zal 
worden bekritiseerd en mijn wet zal worden 
vervalst omdat ze iets aan mijn werk hebben 
toegevoegd dat er niet bij hoort. (340, 39) 
88 Ik heb u dit Woord gebracht en het in uw 
taal laten horen, maar ik geef u de opdracht 
het later in andere talen te vertalen, zodat het 
bij iedereen bekend is. 
89 Op deze manier zul je beginnen met het 
bouwen van de ware "Toren van Israël" - 
degene die alle volken geestelijk verenigt in 

één, die alle mensen verenigt in die 
goddelijke, onveranderlijke en eeuwige wet 
die je in de wereld hebt ervaren uit de mond 
van Jezus, toen Hij je zei: "Heb elkaar lief! (34, 
59 - 60) 
 
Het Spirituele Israël en het Joodse volk 
90 "Israël" noemde ik het volk dat ik 
momenteel verzamel rond mijn nieuwe 
openbaring, omdat niemand beter weet dan ik 
welke Geest in elk van de geroepen "Derde 
Tijdperk" woont. 
91 "Israël" heeft een spirituele betekenis en ik 
geef u deze naam zodat u zich ervan bewust 
bent dat u deel uitmaakt van het volk van 
God. Want "Israël" vertegenwoordigt geen 
volk van de aarde, maar een wereld van 
geesten. 
92 Deze naam zal weer op aarde bekend zijn, 
maar vrij van dwaling, in zijn ware betekenis, 
die spiritueel is. 
93 Je moet de oorsprong en de betekenis van 
deze naam kennen; je geloof dat je kinderen 
van dat volk bent moet absoluut zijn en je 
moet volledig weten wie je deze naam heeft 
gegeven en waarom, zodat je bestand bent 
tegen de aanvallen die morgen op je zullen 
worden uitgevoerd door degenen die een 
andere betekenis geven aan de naam "Israël". 
(274, 47 - 50) 
94 Ik wil gehoorzaamheid van jullie, ik wil dat 
jullie een volk vormen dat sterk is door zijn 
geloof en spiritualiteit; want zoals ik de 
generaties die van Jakob afstammen zich 
hebben vermenigvuldigd - ondanks de grote 
ontberingen die dat volk heeft getroffen - zo 
zal ik jullie, die dat zaad in jullie geest dragen, 
doen volharden in jullie strijd, zodat jullie volk 
zich weer kan vermenigvuldigen als de sterren 
aan de hemel en als het zand op de zee. 
95 Ik heb je laten weten dat je geestelijk deel 
uitmaakt van dat volk van Israël, zodat je een 
vollere kennis van je lot hebt. Maar ik heb u 
tegelijkertijd aanbevolen om de profetieën 
hierover niet publiekelijk te verkondigen 
totdat de mensheid ze uit eigen beweging 
ontdekt. 
96 Want aangezien het Israëlitische volk nog 
steeds op aarde bestaat, de Jood naar het 
vlees, zal hij u deze naam verloochenen en 
niet aan u geven, hoewel dit geen goede 
reden is voor een twist. 
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97 Zij weten nog niet van jou, maar jij weet 
veel over hen. Ik heb u geopenbaard dat dit 
volk, zwervend op aarde en zonder vrede, stap 
voor stap en zonder het te weten, op weg is 
naar de Gekruisigde die zij zullen herkennen 
als hun Heer en die zij om vergeving zullen 
vragen vanwege zijn zo grote ondankbaarheid 
en hardnekkigheid tegenover zijn liefde. 
98 Mijn lichaam is van het kruis gehaald, maar 
voor hen die Mij eeuwenlang hebben 
verloochend, blijf Ik er aan vastgespijkerd en 
Ik blijf wachten op het moment van hun 
ontwaken en berouw om hen alles te geven 
wat Ik hen heb gegeven en zij wilden niet 
ontvangen. (86, 11- 13) 
99 Wees in deze tijd niet zoals het Joodse volk 
van de "Tweede Tijdperk", dat - omdat het 
gebonden was aan traditie, conservatief en 
fanatiek - niet het brood van de hemel kon 
eten dat de Messias hen bracht, wat zij al vele 
eeuwen verwachtten. Toen het uur was 
gekomen, konden ze Hem niet herkennen, 
omdat Zijn materialisatie hen verhinderde het 
licht van de waarheid te zien. (255, 19) 
100 Uit verre landen en naties zult u uw 
broeders zien aankomen in het verlangen naar 
de bevrijding van hun geest. Uit dat oude 
Palestina zullen ook zij in drommen komen, 
zoals toen de stammen van Israël de woestijn 
overstaken. 
101 Zijn bedevaart is lang en droevig geweest 
sinds hij uit zijn schoot werd verdreven, die 
hem zijn koninkrijk als een nieuwe erfenis 
aanbood. Maar het nadert nu al de oase waar 
het zal rusten en denkt na over mijn woord, 
om dan, versterkt in de kennis van mijn wet, 
verder te gaan op de weg die het laat zien dat 
het zich zo lang is vergeten. 
102 Dan zullen jullie velen horen zeggen dat 
jullie volk het nieuwe land van de belofte is, 
het nieuwe Jeruzalem. U zult hen echter 
vertellen dat het Beloofde Land buiten deze 
wereld ligt en dat u, om het te bereiken, dit in 
de geest moet doen nadat u de grote woestijn 
van beproevingen van die tijd hebt doorkruist. 
U zult hen ook vertellen dat deze natie slechts 
een oase is in het midden van de woestijn. 
103 Maar jullie zullen begrijpen, mensen, dat 
de oase schaduw moet geven aan de 
vermoeide reizigers en ook haar kristalheldere 
en frisse water moet aanbieden aan de lippen 

die uitgedroogd zijn door de dorst van 
degenen die er hun toevlucht in zoeken. 
104 wat is die schaduw en dat water waarvan 
ik tot u spreek? mijn leer, mensen, mijn 
goddelijk onderricht in de activiteit van de 
liefde en in wie heb ik deze rijkdom aan 
genade en zegeningen geplaatst? in jullie, 
mensen, zodat jullie je hart meer en meer 
kunnen bevrijden van alle egoïsme en het als 
een zuivere spiegel kunnen laten zien in elk 
van jullie werken 
105 Zouden jullie geesten en harten niet 
vervuld zijn van vreugde als het door jullie 
liefde mogelijk zou zijn om dit volk, dat zo 
gehecht is aan hun tradities en zo geestelijk 
stilstaat, te bekeren tot de Trinitaritisch-
Maritaanse spirituele leer? Zou het niet een 
vreugde onder u zijn als het "Oude Israël" zich 
zou bekeren door de bemiddeling van het 
"Nieuwe Israël", d.w.z. als het eerste genade 
zou ontvangen door het tweede? 
106Het Joodse volk is er nog niet van 
overtuigd dat het moet breken met de oude 
tradities om zijn morele en geestelijke 
opstijging te bereiken. Het zijn de mensen die 
geloven dat ze de wetten van Jehova en 
Mozes vervullen, maar die in werkelijkheid 
nog steeds hun gouden kalf aanbidden. 
107 de tijd is nabij dat dit dwalende volk, 
verspreid over de wereld, zal ophouden naar 
de aarde te kijken, en hun ogen zal optrekken 
naar de hemel, op zoek naar Hem die vanaf 
het begin beloofd was hun Verlosser te zijn, en 
die zij verkeerd hebben ingeschat en gedood 
omdat zij dachten dat Hij arm was en niets 
goeds in Hem hadden gevonden. (35, 55 - 58) 
108 neem het feit dat ik één volk van de aarde 
heb gekozen onder de anderen niet als een 
gunst... Ik hou van al mijn kinderen en de 
mensen die hen gevormd hebben in gelijke 
mate. 
109 Elk volk brengt een zending naar de aarde, 
en het lot dat "Israël" heeft meegebracht is 
dat van de profeet van God onder de mensen, 
het baken van het geloof en de weg naar de 
volmaaktheid. 
110 Mijn profetieën en openbaringen die Ik u 
sinds de eerste keer heb gegeven, zijn niet 
juist geïnterpreteerd, omdat het uur nog niet 
was gekomen waarop de mensheid ze zou 
hebben begrepen. 
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111 In het verleden was "Israël" een volk van 
de aarde; vandaag zijn ze verspreid over de 
wereld; morgen zal het volk van God bestaan 
uit alle geestwezens, die samen met hun 
Vader de Goddelijke Familie in volmaakte 
harmonie zullen vormen. (221,27 - 30) 
 
Discipelschap en spiritualiteit  
112 leren elkaar lief te hebben, te zegenen, te 
vergeven, zachtmoedig en liefdevol te zijn, 
goed en nobel, en te begrijpen dat als je dit 
niet doet, de werken van Christus, je Meester, 
niet in het minst in je leven zullen worden 
weerspiegeld. 
113 Ik spreek tot iedereen en ik roep u allen 
op om de fouten die u in uw ontwikkeling 
gedurende zoveel eeuwen hebben 
tegengehouden, weg te nemen. (21, 22 - 23) 
114 Vergeet niet dat je oorsprong in mijn 
liefde ligt. Vandaag de dag is je hart gehard 
door egoïsme, maar nogmaals, wanneer het 
ontvankelijk wordt voor elke spirituele 
inspiratie, zal het liefde voelen voor zijn 
naaste en de pijn van anderen voelen alsof het 
zijn eigen is. Dan zul je in staat zijn om het 
gebod te vervullen dat je vertelt om "elkaar 
lief te hebben". (80, 15) 
115 Deze wereld is het geschikte veld om te 
werken Daarin zit pijn, ziekte, zonde in al zijn 
vormen, ondeugd, onenigheid, verloren jeugd, 
ouderdom zonder waardigheid, wetenschap 
misbruikt voor het kwaad, haat, oorlog en 
leugens. 
116 Dit zijn de velden waarin je moet werken 
en zaaien Maar wanneer die strijd, die u onder 
de mensen te wachten staat, u gigantisch lijkt 
- voorwaar, ik zeg u, hoewel ze groot is, is ze 
niet te vergelijken met degene die u met uzelf 
moet beginnen: de strijd van de geest, het 
verstand en het geweten tegen de 
hartstochten van het vlees, hun eigenliefde, 
hun egoïsme, hun materialisatie. Maar zolang 
je niet over jezelf hebt gezegevierd - hoe kun 
je oprecht spreken van liefde, van 
gehoorzaamheid, van nederigheid en 
vergeestelijking voor je medemensen? (73, 18 
- 19) 
117 Deugdzaamheid is veracht en wordt voor 
iets schadelijks of nutteloos genomen. Nu is 
de tijd gekomen om te begrijpen dat alleen 
deugd je redding brengt, je vrede laat voelen 
en je tevreden stelt. Maar toch moet de deugd 

nog vele ontberingen en beproevingen 
ondergaan voordat ze in alle harten kan 
binnendringen. 
118 De soldaten die hen verdedigen moeten 
met grote moeite en met groot geloof 
strijden. Waar zijn deze soldaten van 
goedheid, van actieve liefdadigheid en vrede? 
Denk je dat ze dat zijn? 
119 jullie onderzoeken jezelf naar binnen en 
antwoorden Mij dat jullie dat niet zijn Ik zeg je 
dat jullie allemaal bij die soldaten met goede 
wil kunnen zijn. want wat denk je dan dat ik 
naar je toe ben gekomen? (64, 16) 
120 Liefde, spreek wanneer je het moet doen - 
wees stil wanneer het gepast is, vertel 
niemand dat je mijn uitverkorene bent 
Vermijd vleierij en maak de voordelen die je 
doet niet bekend. Werk in stilte, getuige zijn 
van de waarheid van mijn leer met je 
liefdeswerk. 
121 Liefde is je lot. Liefde, want zo spoel je je 
vlekken weg, zowel uit je huidige leven als uit 
vorige levens... (113, 58 - 59) 
122 verwerpen vleierij van u, omdat het een 
wapen is dat uw nobele gevoelens zal 
vernietigen het is een zwaard dat het geloof 
dat ik in jullie harten heb ontstoken kan doden 
123 Hoe kun je toestaan dat mensen het 
altaar dat je in het binnenste van je wezen 
hebt, vernietigen? (106, 47 - 48) 
124 Verwar de nederigheid niet met slechte 
kleding. Ook geloven we niet dat degene die 
een gevoel van minderwaardigheid in zichzelf 
heeft en daarom gedwongen wordt om 
anderen te dienen en zich voor hen te buigen, 
nederig is. Ik zeg u, de ware nederigheid zit in 
hem die in staat is te oordelen dat hij iemand 
is, en die weet dat hij enige kennis heeft, maar 
die bereid is om zich te buigen voor de 
anderen en er plezier in heeft om te delen wat 
hij met hen heeft. 
125 Wat een dankbaar gevoel heb je als je 
ervaart dat een man, gerespecteerd onder de 
mensen, je genegenheid, begrip en 
nederigheid uitstraalt. U kunt hetzelfde gevoel 
geven aan degenen die onder u zijn of zich zo 
voelen. 
126 weten hoe ze moeten bukken, weten hoe 
ze de hand moeten bereiken zonder zich 
superieur te voelen, leren begrijpen Ik zeg u 
dat in deze gevallen niet alleen degene die het 
bewijs van genegenheid, de steun of de troost 
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ontvangt gelukkig is, maar ook degene die het 
geeft, omdat hij weet dat er boven hem 
iemand is die hem zelf bewijzen van liefde en 
nederigheid heeft gegeven, en deze is zijn God 
en Heer. (101, 60 + 62) 
127 Leef puur, nederig, eenvoudig. Vervul 
alles wat alleen maar in de menselijke sfeer 
ligt, en alles wat met je geest te maken heeft. 
Haal het overbodige, het kunstmatige, het 
schadelijke uit je leven en verfris je in plaats 
daarvan met alles wat goed is in je bestaan. 
(131, 51) 
128 Zie in niemand een vijand, zie in alle 
mannen je broeders en zusters, dat is je 
missie. Als je hierin volhardt tot het einde, 
zullen gerechtigheid en liefde op aarde 
zegevieren en dit zal je de vrede en veiligheid 
geven waar je zo naar verlangt. (123, 65) 
129 geef je hart de vrijheid, zodat het de pijn 
van de anderen begint te voelen Laat het niet 
alleen maar druk en angstig zijn om alleen 
datgene te voelen wat uw persoon aangaat. 
Wees niet langer onverschillig voor de 
beproevingen die de mensheid doormaakt. 
130 Wanneer zal uw liefde zo groot zijn dat 
het vele medemensen kan omhelzen om van 
hen te houden, zoals u van hen houdt die uw 
bloed in zich hebben en vlees van uw vlees 
zijn? 
131 Als je wist dat je meer in de geest dan in 
het lichaam bent, zouden velen het niet 
geloven... Maar ik zeg u: u bent zeker meer 
voor de geest dan voor uw lichaam volgens de 
broeders en zusters, want de geest behoort 
tot de eeuwigheid, terwijl het lichaam 
omkoopbaar is. 
132 Bedenk dus dat gezinnen hier op aarde 
vandaag ontstaan en morgen weer ontbinden, 
terwijl de geestelijke familie voor altijd 
bestaat. (290, 39 - 41) 
133 Denken jullie, die deze woorden horen, 
dat ik in jullie harten afkeer of een slechte wil 
zou kunnen zaaien ten opzichte van je 
medemensen die andere denominaties 
belijden? Nooit, discipelen, ben jij het die het 
voorbeeld van broederschap en harmonie zou 
moeten beginnen te geven, kijken en 
liefhebben allemaal met dezelfde 
genegenheid waarmee je kijkt naar degenen 
die je manier van denken delen. (297, 49) 
134 Ik weet dat hoe groter jullie kennis is, hoe 
groter jullie liefde voor Mij zal zijn. als ik je 

zeg: "hou van me", weet je dan wat ik je 
vertel? hou van de waarheid, hou van het 
goede, hou van het licht, hou van elkaar, hou 
van het ware leven... (297, 57 - 58) 
135 Weet, discipelen, dat het doel van uw 
strijd die gemoedstoestand is die geen pijn 
meer kent, en dat dit doel wordt bereikt door 
verdiensten, strijd, beproevingen, 
opofferingen en verzakingen 
136 Let op de gevallen van geduld, geloof, 
nederigheid en toewijding die je soms bij 
sommige van je medemensen aantreft. Het 
zijn geesten die door Mij gezonden zijn om 
een voorbeeld van deugdzaamheid te stellen 
onder de mensheid. Blijkbaar is het lot van 
deze wezens triest, maar ze weten in hun 
geloof dat ze een missie zijn komen vervullen. 
137 grote voorbeelden van mijn 
boodschappers en discipelen die u in uw 
geschiedenis hebt ontvangen - namen die u 
bekend zijn; maar beoordeel daarom de kleine 
voorbeelden die u op uw levensweg 
tegenkomt niet verkeerd. (298, 30 - 32) 
138 Geloof niet dat er alleen maar profeten, 
pioniers en lichtgeesten in de boezem van het 
volk Israël waren. Ik heb sommige van hen ook 
naar andere naties gestuurd, maar de mensen 
namen ze voor goden en niet voor afgezanten 
en schiepen religies en sektes uit hun leer. 
(135, 15) 
139 Zie altijd eerst de "straal" die je in je ogen 
hebt, discipelen, om het recht te hebben de 
"splinter" te zien die je broer heeft 
140 Ik bedoel hiermee te zeggen dat u mijn 
leer niet moet gebruiken om de acties van uw 
medemensen binnen hun verschillende 
denominaties te veroordelen. 
141 Voorwaar, Ik zeg u, op al die paden zijn er 
harten die Mij zoeken door middel van een 
nobel leven, vol met offers 
142 Toch vraagt de discipel me steeds weer 
waarom ik dat verschil in wereldbeeld toesta 
dat soms tegenstrijdig is, verschillen schept en 
vijandschappen tussen mensen veroorzaakt. 
143 Hierop zegt de Meester tegen u: Het is 
toegelaten omdat er geen twee geesten zijn 
die precies hetzelfde verstand, hetzelfde licht, 
hetzelfde geloof hebben en omdat u 
bovendien de vrijheid hebt gekregen om uw 
weg te kiezen. Je bent nooit gedwongen 
geweest om het pad van de wet te 
bewandelen, maar je bent wel uitgenodigd om 
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dat te doen, waardoor je de vrijheid behoudt 
om echte verdienste te verwerven in het 
verlangen naar de waarheid. (297, 23 - 24) 
144 Ik wil dat je leert om niet achteloos te zijn 
in je oordelen, noch om overhaast te worden 
bepaald door de eerste indruk. 
145 Ik geef u deze raad zodat u, wanneer u 
mijn woord interpreteert, en zelfs als u 
doctrines, religies, filosofieën, sektes, 
spirituele openbaringen of wetenschappen 
moet beoordelen, kunt erkennen dat wat u 
weet niet alles is wat bestaat en dat de 
waarheid die u kent slechts een minimaal deel 
is van de absolute waarheid die hier op een 
manier wordt geopenbaard, maar die op vele 
andere, voor u onbekende manieren kan 
worden geopenbaard. (266, 33) 
146 respecteer de godsdienstige 
overtuigingen van uw medemensen, en als u 
hun kerken binnengaat, toon dan uw hoofden 
in oprechte toewijding, wetende dat ik in elke 
aanbidding aanwezig ben 
147 verloochent de wereld niet om Mij te 
volgen en scheidt u niet van Mij onder het 
voorwendsel dat u plichten in de wereld hebt. 
Leer beide wetten samen te voegen tot één. 
(51, 53) 
148 Zegen ik de hele mensheid niet zonder 
iemand te begunstigen? Die "mantel" van 
zegening omringt zowel de goeden en 
zachtmoedigen als de hoogmoedigen en 
misdadigers. Waarom neem je mij niet als 
model? Voel je afschuw voor de daden van 
anderen? 
149 Vergeet niet dat je deel uitmaakt van de 
mensheid, dat je er van houdt en het vergeeft, 
maar verwerp het niet, want dit zou zijn alsof 
je walgt van jezelf. Alles wat je in je naaste 
ziet, heb je zelf in meer of mindere mate. 
150 dit is waarom ik wil dat je je innerlijke 
wezen leert doorgronden, zodat je je 
spirituele en morele gezicht leert kennen. Op 
deze manier kunt u zichzelf beoordelen en 
heeft u het recht om ook naar anderen te 
kijken. 
151 Zoek niet naar fouten in je medemensen; 
met degenen die je hebt is het genoeg (286, 
41 - 42) 
152 Denkt u dat u mijn gebod om van elkaar 
te houden nakomt als u uw liefde egoïstisch 
beperkt tot uw familie? Geloven de 
geloofsgemeenschappen dat ze dat hoogste 

gebod vervullen als ze alleen hun gelovigen 
erkennen en degenen die tot een andere 
denominatie behoren afwijzen? 
153 De grote volkeren van de wereld, die 
pronken met beschaving en vooruitgang - 
kunnen ze bijvoorbeeld beweren dat ze 
geestelijke vooruitgang hebben geboekt en 
dat ze die instructie van Jezus hebben 
opgevolgd, terwijl al hun aspiraties zijn om 
zich voor te bereiden op een broederoorlog? 
154 oh jullie mannen, hebben jullie nooit de 
waarde van mijn woord geapprecieerd, noch 
hebben jullie willen gaan zitten aan de tafel 
van de Heer, omdat Hij jullie te nederig leek 
Toch blijft mijn tafel op u wachten met het 
brood en de wijn van het leven voor uw geest. 
(98, 50 - 51) 
155 beschouw mijn werk niet als een last en 
zeg niet dat de vervulling van de mooie taak 
van het liefhebben van de Vader en je 
medemensen moeilijk is voor je geest. Wat 
echt moeilijk is, is het kruis van je eigen en 
andermans boosaardigheid waarvoor je moet 
huilen, bloeden en zelfs sterven. De 
ondankbaarheid, het gebrek aan begrip, het 
egoïsme en de laster zullen als een last voor je 
zijn als je ze onderdak geeft. 
156 Voor de weerspannige man kan de 
vervulling van mijn wet hard en moeilijk lijken, 
omdat het volmaakt is en noch de slechtheid, 
noch de leugen begunstigt. Voor de 
gehoorzame is de wet echter zijn verdediging, 
zijn steun en zijn redding. (6, 16 - 17) 
157 Ook ik zeg u: De mens moet in de mens 
geloven, moet vertrouwen hebben in elkaar, 
want je moet tot de overtuiging komen dat 
jullie elkaar op aarde allemaal nodig hebben. 
158 denk niet dat het mij behaagt als je zegt 
dat je in mij gelooft, wetende dat je in de hele 
wereld twijfelt... Want wat Ik van jullie 
verwacht is dat jullie Mij liefhebben door de 
liefde die jullie aan je naaste tonen en dat 
jullie degenen die jullie beledigen vergeven; 
dat jullie de armsten, de minstbedeelden of de 
zwaksten liefdevol bijstaan, dat jullie je 
medemensen zonder onderscheid liefhebben 
en dat jullie de grootste onbaatzuchtigheid en 
waarheidsgetrouwheid tonen in al jullie 
werken. 
159 Leer van Mij, want Ik heb nooit aan jullie 
getwijfeld, geloof in jullie redding en vertrouw 
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erop dat jullie opstaan om het ware leven te 
bereiken. (167, 5 - 7) 
160 Heb je Vader lief, heb medelijden met je 
naaste, scheid je af van alles wat schadelijk is 
voor je menselijk leven of voor je geest. Mijn 
onderwijs leert je dit. Waar ziet u de 
moeilijkheden en de onmogelijkheden? 
161 Nee, geliefde mensen, het is niet 
onmogelijk om mijn woord te gehoorzamen: 
dit is niet moeilijk, maar uw verbetering, 
vernieuwing en vergeestelijking, omdat het u 
ontbreekt aan grootmoedige gevoelens en 
hoge aspiraties. Maar omdat Ik weet dat al 
jullie twijfels, onwetendheid en 
besluiteloosheid moeten verdwijnen, zal Ik 
jullie blijven leren, want voor Mij is niets 
onmogelijk. Ik kan stenen veranderen in brood 
van het eeuwige leven en kristalhelder water 
uit de rotsen laten stromen. (149, 63 - 64) 
162 Ik herinner u aan de Wet - die niet uit uw 
geweten kan worden gewist, noch door uw 
hart kan worden vergeten, noch in twijfel kan 
worden getrokken omdat deze werd 
gedicteerd door de Wijze Intelligentie, de 
Universele Intelligentie, zodat ieder mens 
innerlijk het Licht zou bezitten dat hem op de 
weg naar God leidt. 
163 Het is noodzakelijk om een diepe kennis 
van de wet te hebben, zodat alle handelingen 
van het leven gebaseerd zijn op waarheid en 
gerechtigheid. Zonder kennis van de wet zul je 
onvermijdelijk veel fouten maken. Maar ik 
vraag het je: Heeft je geweten je nooit in het 
licht van de kennis gebracht? Ik zeg je, het 
geweten is nooit lui of onverschillig geweest. 
Het is je hart, het is ook je geest die het 
innerlijke licht verwerpt, gefascineerd door de 
schittering van het uiterlijke licht, dat wil 
zeggen de kennis van de wereld. (306, 13 - 14) 
164 Vandaag, terwijl ik een gedetailleerde 
uitleg geef van mijn leer, moet ik u laten 
begrijpen dat alles wat u doet buiten de 
wetten die de geest of het lichaam beheersen, 
in het nadeel van beide is. 
165 het geweten, de intuïtie en de kennis zijn 
de gidsen die je de juiste weg wijzen en je 
valpartijen doen voorkomen. Deze lichten 
behoren tot de geest, maar het is noodzakelijk 
om ze te laten schijnen. Als die duidelijkheid 
eenmaal in ieder van jullie aanwezig is, zullen 
jullie roepen: "Vader, Uw verlossende zaad is 
in mijn wezen ontsproten en Uw Woord is 

uiteindelijk in mijn leven tot bloei gekomen. 
(256, 37 - 38)  
166 Ik ben gekomen om grootsheid te geven 
aan uw geest - een grootheid die gebaseerd is 
op de vervulling van mijn wet, die mijn liefde 
is. Maar je moet jezelf bewijzen dat je deze 
grootsheid waardig bent door je missie te 
vervullen in het volgen van je Meester. (343, 
29) 
167 Ik zal u altijd zeggen: maak gebruik van de 
voldoening die uw wereld u kan geven, maar 
geniet ervan volgens mijn wet en u zult 
perfect zijn. 
168 U hoort steeds weer het verwijt van het 
geweten, en dat omdat u lichaam en geest 
niet in harmonie hebt gebracht door de wet 
die ik heb gegeven. 
169 Vaak ga je door met zondigen omdat je 
gelooft dat je niet vergeven zal worden. Dit is 
een foutieve mening, want mijn hart is een 
deur die altijd openstaat voor degene die 
berouw heeft. 
170 Is er geen hoop meer in u die u 
aanmoedigt om te hopen op een betere 
toekomst? Laat melancholie en wanhoop je 
niet in beslag nemen. Denk aan mijn liefde die 
altijd bij je is. Zoek met Mij het antwoord op je 
twijfels, en je zult je snel verlicht voelen door 
een nieuwe openbaring. Het licht van het 
geloof en de hoop zal diep in je geest 
oplichten. Dan zul je een defensieve kracht 
van de zwakken zijn. (155, 50 - 53) 
171 leef altijd geestelijk waakzaam, zodat je 
vanuit je hart degenen die je gekwetst 
hebben, kunt vergeven. denk van tevoren dat 
wie zijn medemens pijn doet, dat alleen doet 
omdat hij geen spiritueel licht heeft; maar ik 
zeg u dat vergeving het enige is dat licht in die 
harten kan brengen... Wrok of wraak verhoogt 
de duisternis en brengt lijden met zich mee. 
(99, 53) 
172 Uw geweten, dat volmaakte werken van u 
eist en verwacht, zal u niet met rust laten 
totdat u uw medemensen ware vergiffenis 
schenkt. 
173 Waarom zou je degenen haten die je 
beledigen als ze slechts stappen ondernemen 
om bij Mij te komen? Als je vergeeft, verdien 
je verdiensten en als je in het Hemelse 
Koninkrijk bent, herken je op aarde degenen 
die je hebben geholpen bij je spirituele 
beklimming. Dan zul je de Vader vragen dat 
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ook zij de middelen vinden om gered te 
worden en tot hun Heer te komen, en jouw 
voorspraak zal ervoor zorgen dat zij deze 
genade krijgen. (44, 44 - 45) 
174 Wend je niet af van degenen die in hun 
wanhoop tegen Mij of tegen jullie lasteren. Ik 
geef je voor hen een druppel van mijn balsem. 
175 bereid zijn om iedereen te vergeven die je 
pijn doet in wat je dierbaar is. Voorwaar, ik 
zeg je, elke keer dat je oprechte en ware 
vergeving schenkt in een van deze 
beproevingen, zal het een ander stadium zijn 
dat je zult bereiken op je spirituele pad van 
ontwikkeling... 
176 zullen jullie dan wrok voelen en vergeving 
weigeren aan hen die jullie helpen om dichter 
bij Mij te komen? Zullen jullie afzien van het 
spirituele plezier om Mij als je model te 
nemen en het geweld toestaan om je hersens 
te verduisteren om elke slag terug te geven? 
177 Voorwaar, ik zeg u, deze mensheid kent 
de kracht van vergeving en de wonderen die 
zij verricht nog niet... Als ze eenmaal 
vertrouwen heeft in mijn woord, zal ze 
overtuigd zijn van deze waarheid. (111, 64 - 
67) 
178 geliefde mensen: verenigt u zich met uw 
broeders, zodat u, wanneer u met Mij in 
gesprek bent, door de Liefde die Ik u heb 
geinspireerd, zelfs de ernstigste beledigingen 
vergeeft. waarom zou je hem niet vergeven 
die niet weet wat hij doet? Hij weet het niet 
omdat hij zich niet realiseert dat hij zichzelf dit 
kwaad aandoet. (359, 25) 
179 Vergeef het u zo vaak als u beledigd bent. 
Denk zelfs niet aan het aantal gevallen waarin 
je moet vergeven. Je lot is zo hoog dat je niet 
in deze voetsporen moet treden; er wachten 
je immers nog heel wat grote taken. 
180 je geest moet altijd klaar zijn voor liefde, 
begrip en goedheid, zodat je kunt opstijgen 
naar hogere niveaus 
181 Zoals veel van uw broeders en zusters in 
vroegere tijden met hun werken prachtige 
bladzijden in het Eeuwige Boek van de Geest 
schreven, zo moet u in hun opvolging die 
geschiedenis voortzetten, als voorbeeld en 
voor de vreugde van de nieuwe generaties die 
naar de aarde zullen komen. (322, 52) 
182 Cultiveer de vrede, hou ervan en 
verspreid het overal, want hoezeer de 
mensheid het ook nodig heeft 

183 Laat u niet storen door de veranderende 
lotsbestemming van het leven, zodat u altijd 
sterk blijft en klaar bent om te geven wat u 
hebt. 
184 dat de vrede, die het erfgoed is van elke 
geest, in deze tijd is ontsnapt en plaats heeft 
gemaakt voor oorlog en gemartelde naties, 
instellingen heeft vernietigd en geestelijke 
wezens heeft vernietigd. 
185 De reden is dat het kwaad bezit heeft 
genomen van het menselijk hart... De haat, de 
buitensporige ambitie, de ongebreidelde 
hebzucht verspreiden zich en veroorzaken 
schade. Maar hoe kort zal hun heerschappij 
zijn... 
186 Voor uw vreugde en geruststelling kondig 
ik u aan dat uw bevrijding al nabij is, dat veel 
mensen zich inzetten voor dit doel, die 
verlangen om te ademen in een sfeer van 
broederschap, zuiverheid en gezondheid. 
(335, 18) 
187 je moet je hele leven lang liefdadigheid 
beoefenen; dit is je taak Je hebt veel 
geschenken om onbaatzuchtige hulp te bieden 
op verschillende manieren. Als je weet hoe je 
je moet voorbereiden, zul je bereiken wat je 
onmogelijk noemt. 188 De activiteit van de 
liefde die je met een munt doet - hoewel het 
ook een activiteit van de liefde is - zal minder 
hoog zijn. 
189 je moet liefde, vergeving en vrede 
brengen in de harten van je medemensen 
190 Ik wil geen Farizeeërs en hypocrieten 
meer beschermen in mijn wet. Ik wil 
discipelen die de pijn van hun medemensen 
voelen. Aan allen die berouwvol in opstand 
komen, zal ik vergeven, ongeacht welke sekte 
of kerk zij belijden, en ik zal hen heel duidelijk 
de ware weg wijzen. (10, 104 - 107) 
191 luister naar Mij: wees nederig in de 
wereld en zaai er goede dingen op, zodat je er 
de vruchten van plukt in de hemel. Als het je 
niet bevalt om getuigen te hebben als je 
kwaad doet, waarom is het dan prettig voor je 
om zulke getuigen te hebben als je goede 
werken doet? Waar kun je over opscheppen 
als je alleen je plicht hebt gedaan? 
192 Begrijp dat lofprijzing schadelijk is voor je 
geest, omdat je zo onervaren en menselijk 
bent... 
193 Waarom verwacht je, direct nadat je goed 
werk hebt verricht, dat je vader je de beloning 
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daarvoor geeft? Wie dat denkt, handelt niet 
onbaatzuchtig en daarom is zijn liefdadigheid 
vals en is zijn liefde verre van waar. 
194 laat de wereld zien dat je goede werken 
doet, maar niet met de bedoeling om eer te 
ontvangen, maar alleen om goede 
voorbeelden en leerstellingen te geven en te 
getuigen van Mijn Waarheid. (139, 56 - 58) 
195 Wanneer uw geest in het "geestelijke dal" 
samenkomt om rekenschap te geven van zijn 
verblijf en zijn werken op aarde, dat wat ik u 
het meest vraag, alles zal zijn wat u gevraagd 
en gedaan hebt ten behoeve van uw 
medemens. Dan zult u zich mijn woorden op 
deze dag herinneren. (36,17) 
196 In de "Second Time" gaf de mensheid Mij 
een houten kruis, tot wiens martelaarschap Ik 
door het volk veroordeeld werd. Maar op mijn 
geest droeg ik een andere, zwaardere en 
bloediger: die van uw onvolkomenheden en 
die van uw ondankbaarheid. 
197 zou je in staat zijn om een kruis van liefde 
en opoffering voor je naaste op je schouders 
te dragen en zo mijn aanwezigheid binnen te 
gaan Zie, dit is waarvoor Ik jullie naar de aarde 
heb gestuurd; dit is de reden waarom jullie 
terug zullen komen als jullie voor Mij komen 
met een volbrachte missie. Dit kruis zal de 
sleutel zijn die de poorten van het beloofde 
Koninkrijk voor u zal openen. (67,17 - 18) 
198 Ik eis niet van jullie om alles achter te 
laten zoals Ik eiste van degenen die Mij in de 
"Tweede Tijdperk" volgden. Onder hen 
verlieten sommigen hun ouders, een ander 
zijn metgezel; zij verlieten hun huis, hun 
kusten, hun vissersboot en hun netten; die 
lieten zij allemaal achter om Jezus te volgen. Ik 
zeg je ook niet dat het nodig is dat je op dit 
moment je bloed vergieten. (80, 13) 
199 Begrijp dat je geestelijk en lichamelijk 
moet veranderen, dat veel van je gewoontes 
en tradities - een erfenis van je voorouders - 
uit je leven moeten verdwijnen om plaats te 
maken voor vergeestelijking. (63, 15) 
200 Op dit moment begrijpen jullie niet 
allemaal wat "vergeestelijking" betekent en 
begrijpen jullie ook niet waarom ik jullie 
oproep om deze innerlijke verheffing te 
bereiken. Kun je bereid en gehoorzaam zijn 
aan mijn geboden als je niet eens beseft wat ik 
je vraag te doen? 

201 Maar sommigen begrijpen het ideaal dat 
de Meester zijn discipelen inspireert, en zij 
zullen zich haasten om zijn instructies op te 
volgen. (261,38) 
202 Als je werkelijk het verlangen hebt om 
meesters te worden in de vergeestelijking, 
moet je volhardend, geduldig, leergierig en 
aandachtig zijn, want dan heb je de kans om 
beetje bij beetje de vruchten te plukken van je 
werken, waardoor je ervaring opdoet, die licht 
is, wat kennis van het ware leven is. (172, 9) 
203 Ik breng een nieuwe les waardoor je leert 
om geestelijk op aarde te leven, wat het ware 
leven is dat God aan de mens heeft gegeven. 
204 Ik heb u al verteld dat "vergeestelijking" 
geen onverdraagzaamheid betekent, noch 
religieus fanatisme of bovennatuurlijke 
praktijken. Spiritualisatie betekent harmonie 
van de geest met het lichaam, naleving van de 
goddelijke en menselijke wetten, eenvoud en 
zuiverheid in het leven, absoluut en diep 
geloof in de Vader, vertrouwen en vreugde in 
het dienen van God in de naaste, idealen van 
de volmaaktheid van de moraal en de geest. 
(279, 65 - 66) 
205 Je vraagt je af wat de betekenis is van de 
'zeven treden van de hemelse ladder' en je 
Meester vertelt je met zekerheid: het getal 
zeven betekent spiritualiteit, het is de 
spiritualiteit die ik wil zien in mijn uitverkoren 
volk Israël. 
206 Jullie moeten tot Mij komen met al jullie 
deugden en ontwikkelde vermogens. In de 
zevende fase of fase van je ontwikkeling kom 
je bij Mij aan en zie je dat de Hemel zijn 
poorten opent om je te ontvangen. (340, 6) 
207 Begrijp, ten eerste, dat zolang mensen 
niet tot volledige vergeestelijking komen, ze 
materiële kerken nodig zullen hebben en voor 
hun ogen beelden of foto's zullen plaatsen die 
hen mijn aanwezigheid zullen laten voelen. 
208 Je kunt de mate van vergeestelijking of 
"materialisme" van mensen meten aan de 
aard van hun geloofsbeleving. de materialist 
zoekt Mij in de dingen van de aarde en als hij 
Mij niet volgens zijn verlangens ziet, 
vertegenwoordigt hij Mij op een of andere 
manier om te voelen dat hij Mij voor zich 
heeft. 
209 Wie Mij als Geest begrijpt, voelt Mij in 
zichzelf, buiten zichzelf en in alles wat hem 
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omringt, omdat hij mijn eigen tempel is 
geworden. (125, 49 - 51) 
210 bieden geestelijke toewijding aan Mij en 
zijn niet zoals degenen die kerken en altaren 
bouwen die bedekt zijn met goud en 
edelstenen, zoals degenen die lange 
pelgrimstochten maken, zich koesteren met 
ruwe en wrede geselingen, knielen op hun 
knieën onder lippengebeden en 
gebedslitanieën, en toch nog niet in staat zijn 
om Mij hun hart te geven. Ik heb u bij uw 
geweten vermaand en daarom zeg ik u: wie 
spreekt en spreekt over wat hij heeft gedaan 
en het vervaagt, heeft geen enkele verdienste 
bij de hemelse Vader. (115, 9) 
211 Om mijn wet te vervullen moet je bidden, 
altijd je geest verheffen tot je Vader. 
212 Ik heb gezien dat om te bidden je de 
voorkeur geeft aan eenzaamheid en stilte, en 
je doet het goed als je inspiratie zoekt door 
middel van gebed of als je Mij wilt bedanken. 
maar Ik zeg je ook dat je moet bidden, wat je 
situatie ook is, zodat je in de moeilijkste 
momenten van je leven weet hoe je Mijn hulp 
kunt inroepen zonder gelijkmoedigheid, 
zelfbeheersing, geloof in Mijn Aanwezigheid 
en vertrouwen in jou te verliezen. (40, 34 - 35) 
213 vertel me in stilte je lijden, vertrouw me je 
verlangens toe Hoewel ik alles weet, wil ik dat 
je beetje bij beetje je eigen gebed leert 
formuleren tot je klaar bent om de volmaakte 
dialoog van je geest met de Vader uit te 
oefenen. (110, 31) 
214 U bent zich bewust geworden van het 
effect dat het gebed heeft en hebt de 
onmetelijke kracht begrepen die inherent is 
aan het zenden ervan - zowel om een 
geestelijk leed af te wenden als om de 
oplossing van een materiële nood te vragen. 
215 Vergeet niet dat het vaak genoeg was om 
het woord "Vader" uit te spreken om je hele 
wezen te laten beven en je hart te laten 
voelen dat het wordt overspoeld door de 
troost die zijn liefde geeft. 
216 Weet dat wanneer je hart mij met 
intimiteit roept, ook mijn geest trilt van 
vreugde. 
217 Als je Mij "Vader" noemt, als deze naam 
van binnenuit in je uitbarst, wordt je stem in 
de hemel gehoord en grijp je een of ander 
geheim van de Goddelijke Wijsheid weg. (166, 
49 - 51) 

218 het is noodzakelijk dat je leert vragen, 
wachten en ontvangen, en dat je nooit 
vergeet door te geven wat ik je geef, in wat de 
grootste verdienste is. Bid voor hen die dag na 
dag in de oorlog sterven. Ik zal degenen die 
met een zuiver hart bidden dat ook vóór 1950 
iedereen die in de oorlog is gevallen geestelijk 
in het licht zal staan. (84, 53) 
219 Vandaag de dag zijn jullie nog steeds 
studenten en zijn jullie niet altijd in staat om 
mijn les te begrijpen. Maar spreek vooralsnog 
tot God met je hart, met je gedachten, en Hij 
zal je in het diepst van je wezen antwoorden. 
Zijn boodschap, die in je geweten zal spreken, 
zal een heldere, wijze, liefdevolle stem zijn die 
je beetje bij beetje zult ontdekken en waaraan 
je later zult wennen. (205, 47) 
220 Wees niet verbaasd of verontwaardigd als 
ik jullie vertel dat alle pracht, kracht en praal 
van jullie religieuze gemeenschappen moeten 
verdwijnen en dat - wanneer dit gebeurt - de 
geestelijke tafel al gedekt zal zijn waar de 
menigte van mensen die hongerig zijn naar 
liefde en waarheid zich zal voeden. 
221 Veel mensen zullen ontkennen - als ze 
deze woorden horen - dat ze van mij zijn. 
Maar dan zal ik ze vragen waarom ze 
verontwaardigd zijn en wat ze eigenlijk 
verdedigen? Hun levens? Dat is wat ik 
verdedig. Mijn wet? Daar waak ik ook over. 
222 Vrees niet, want niemand zal sterven door 
mijn zaak te verdedigen; alleen het kwaad zal 
sterven, want het goede, de waarheid en de 
gerechtigheid zullen eeuwig duren. (125, 54 - 
56) 
223 Vindt u het ongelofelijk dat deze 
wetenschappelijke en materialistische wereld 
zich opnieuw geneigd voelt tot 
vergeestelijking? Ik zeg je dat niets 
ongelooflijk is, want mijn macht is 
onbegrensd. Innerlijke verheffing, geloof, licht 
en goedheid zijn een dwingender noodzaak 
voor de geest dan eten, drinken en slapen is 
voor je lichaam. 
224 Zelfs als de gaven, vermogens en 
kwaliteiten van de geest al lang sluimeren, 
zullen ze op mijn roeping ontwaken en ervoor 
zorgen dat de vergeestelijking zal terugkeren 
naar de mensen met al zijn wonderen en 
openbaringen, die groter zullen zijn dan die 
van de vroegere tijden, want nu ben je beter 
in staat om ze te begrijpen. (159, 7 – 8) 
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Ontwikkeling  
225 Zoals je het lichaam van de mens ziet 
ontwikkelen, zo ontwikkelt zich in hem ook de 
geest Maar het lichaam komt een grens tegen 
in zijn ontwikkeling, terwijl de geest vele 
lichamen en de eeuwigheid nodig heeft om 
zijn volmaaktheid te bereiken. Dit is de reden 
voor je reïncarnatie. 
226 Je bent geboren als een zaadje van de 
vaderlijke en moederlijke scheppingsgeest van 
God, puur, eenvoudig en zuiver. Maar vergis je 
niet, want het is niet hetzelfde om puur en 
simpel te zijn als om groot en perfect te zijn. 
227 Je kunt het vergelijken met een kind dat 
net geboren is en met een ervaren persoon 
die les geeft aan kinderen. 
228 Dit zal je lot zijn in alle fasen van je leven, 
als je geest eenmaal is ontwikkeld. Maar hoe 
langzaam je geest vordert! (212, 57 – 60) 
229 Bestudeer, denk goed na; want sommigen 
zijn verward in de gedachte hoe het mogelijk 
is - als jouw geest een deeltje van mijn 
goddelijkheid is - dat hij lijdt? En als het licht 
van de Geest een vonkje van het licht van de 
Heilige Geest is - hoe kan hij zichzelf dan 
tijdelijk in de duisternis gewikkeld zien? 
230 Erken dat deze ontwikkelingsweg dient 
om voldoende verdiensten ten opzichte van 
God te verwerven, waardoor je je geest van 
een onwetende en onontwikkelde geest kunt 
omvormen tot een grote geest van licht aan 
de rechterhand van de Vader. (231, 12) 
231 Ik wil dat je goed bent, en bovendien wil 
ik dat je perfect wordt... Want hoewel je 
blijkbaar onbeduidend bent, ben je groter dan 
de materiële dingen en de werelden, omdat je 
het eeuwige leven hebt, zijn een vonkje van 
mijn licht. 
232 Jullie zijn geesteswezens. Je moet 
herkennen wat geest is, zodat je kunt 
begrijpen waarom ik je op weg naar de 
perfectie roep. (174,60 u.) 
233 je bent onderworpen aan de wet van de 
evolutie, dit is de reden voor je reïncarnaties 
Alleen mijn geest hoeft zich niet te 
ontwikkelen: Ik ben onveranderlijk. 
234 Vanaf het begin heb ik u de trapladder 
laten zien waarop de geesten moeten 
opstijgen om mij te bereiken. Vandaag de dag 
weet u niet op welk niveau u zich bevindt, 
maar als u uw dekmantel afneemt, zult u uw 

mate van ontwikkeling herkennen. Stop niet, 
want je zou een obstakel zijn voor degenen 
die achter je aankomen. 
235 verenigd zijn in de geest, ook al wonen 
jullie op verschillende niveaus, en op een dag 
zullen jullie verenigd zijn en genieten van mijn 
liefde op het zevende niveau, het hoogste 
niveau. (8, 25 - 27) 
236 Ik heb u gezegd dat u niet slechts één keer 
naar de aarde bent gekomen, maar dat uw 
geest zo vaak als nodig is voor de ontwikkeling 
en de volmaaktheid ervan de omhulsels van 
het lichaam heeft aangenomen. Nu moet ik 
eraan toevoegen dat het ook van u afhangt of 
de tijd om het doel te bereiken korter of 
langer is, al naar gelang uw wens. (97, 61) 
237 Wie van jullie kan bewijzen dat hij voor dit 
leven niet bestond? Wie van hen die er 
absoluut zeker van zijn dat ze een nieuwe 
incarnatie doormaken, kan bewijzen dat hun 
verhaal bij de Vader in orde is en dat ze nog 
steeds verdienste hebben aan hun "hebben" 
kant? 
238 niemand kent het niveau van perfectie 
waarop hij zich bevindt Daarom vechten, 
liefhebben en volharden tot het einde. (46, 58 
- 59) 
239 Om u deze nieuwe openbaringen te 
kunnen geven, was het noodzakelijk dat u in 
de periode tussen mijn manifestatie aan de 
mensheid als mens en mijn komst in de geest 
op dit moment, vele reïncarnaties op aarde 
doormaakte, zodat uw geest zou weten hoe te 
reageren als ik u de vorige les zou vragen en 
als ik hem nieuwe openbaringen zou geven, hij 
ze zou kunnen begrijpen. (13, 52) 
240 Hoe vaak moet je terug naar de aarde 
komen om een lichaam te hebben waardoor 
de boodschap die je aan de wereld geeft met 
steeds meer duidelijkheid wordt 
geopenbaard? 
241 laat uw geest, als een leeuwerik, in dit 
leven zijn lente beleven en zich daarin 
verheugen, en laat hem in zijn bedevaart de 
nodige ervaring vinden om naar Mij terug te 
keren. 
242 Terwijl de rijken schatten vergaren die 
maar al te bederfelijk zijn, moet je ervaring, 
ware kennis vergaren. (142, 72) 
243 In deze tijd zul je strijden tegen de 
onwetendheid van een mensheid die, hoewel 
op alle gebieden gematerialiseerd, minder 
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wreed is en meer ontwikkeld door de 
ervaringen die zij heeft opgedaan in haar 
vroegere incarnaties. 
244 Als je tegenwoordig iemand kent die zijn 
toewijding aan God niet begrijpt en uitdrukt 
zoals de meerderheden dat doen - hoewel dit 
je vervreemdt en beledigt - dan roep je niet 
meer dat hij levend verbrand moet worden. 
(14, 21 - 22) 
245 Bent u bang om met uw medemensen te 
spreken over de reïncarnatie van de Geest? 
Ben je niet overtuigd van de liefdevolle 
gerechtigheid die het bevat? 
246 Vergelijkt deze vorm van boetedoening 
met die van de eeuwige straf in het oneindige 
vuur van de hel - een begrip dat de mensheid 
gebruikt om de geest van de mensen te 
intimideren. Vertel me welke van deze twee 
soorten je het idee geeft van een goddelijke, 
volmaakte en barmhartige gerechtigheid. 
247 De ene onthult wreedheid, grenzeloze 
wrok, wraak; de andere bevat alleen 
vergeving, vaderliefde, hoop om het eeuwige 
leven te verkrijgen. Hoe groot is de 
vervorming die mijn leer heeft ondergaan als 
gevolg van slechte interpretaties! 
248 Ik bereid je voor op het gevecht, omdat ik 
weet dat je zult worden bevochten om wat je 
zult leren. Maar als uw medemensen die op 
dit moment tegen u vechten, de dood u zou 
verrassen en ik zou hen vragen - als ze in 
zonde sterven - waar ze de voorkeur aan 
geven: het eeuwige vuur waarin ze geloven of 
de mogelijkheid om zich te zuiveren in een 
nieuw leven - voorwaar, ik zeg u, ze zouden de 
voorkeur geven aan de tweede oplossing, zelfs 
als ze die in hun leven hadden moeten 
bestrijden, verblind door het fanatisme. (120, 
15 - 17) 
249 het is genoeg om te weten - zoals ik u op 
mijn woord heb gezegd - dat de reïncarnatie 
van de Geest de waarheid is, en dat er al een 
licht in uw hart is ontstoken en dat u mijn 
liefdevolle gerechtigheid nog meer 
bewondert. 
250 Vergelijk de theorieën en de verschillende 
interpretaties die de kerkgenootschappen aan 
deze leer hebben gegeven en kies voor de leer 
die de meeste rechtvaardigheid bevat en de 
meeste reden heeft. 
251 maar waarlijk, ik zeg u, dit is een van de 
openbaringen die de geest het meest zal 

prikkelen in deze tijd waarin de innerlijke 
kennis van deze grote waarheid ontwaakt. (63, 
76) 
252 U moet bevestigen dat de reïncarnatie 
van de Geest een van de grote waarheden is 
die de mensheid moet kennen en geloven. 
253 Sommigen verdenken hen, aanvaarden 
hen en geloven in hen door intuïtie, als iets 
wat niet kon ontbreken in mijn liefdevolle 
gerechtigheid tegenover de mensen. Maar er 
zullen ook velen zijn die u godslasteraars en 
leugenaars zullen noemen. 
254. Maak je geen zorgen, hetzelfde gebeurde 
met mijn apostelen toen zij de opstanding uit 
de dood predikten, zoals Jezus hen leerde De 
priesters en rechters gooiden hen in de 
gevangenis voor het prediken van dergelijke 
leringen. 
255 later accepteerde de wereld die 
openbaring, hoewel ik u kan verzekeren dat zij 
niet de hele betekenis van deze leer kon 
begrijpen, dus is het noodzakelijk dat ik op dit 
moment kom en u leer dat de 'opstanding van 
het vlees' alleen kan verwijzen naar de 
reïncarnatie van de Geest, omdat dit de 
essentie en de reden van het leven is - 
datgene wat in waarheid eeuwig is. Met welk 
doel moeten de dode lichamen worden 
opgewekt, aangezien zij slechts de 
vergankelijke kledingstukken van de Geest 
waren? 
256 Het vlees zinkt in de aarde en vermengt 
zich ermee. Daar wordt hij gereinigd, 
getransformeerd en komt hij steeds weer tot 
nieuw leven, terwijl de geest zich verder 
ontwikkelt naar boven, de volmaaktheid blijft 
naderen en wanneer hij terugkeert naar de 
aarde is het voor hem een opstanding tot het 
menselijk leven, en ook voor zijn nieuwe 
lichaamsschil is het een opstanding in 
vereniging met de geest. 
257 Maar het materiële is niet van 
onvergankelijke aard, maar het geestelijke is 
goed, en daarom zeg ik u nogmaals dat het uw 
geest is, die ik zoek, die ik leer en die ik bij me 
wil hebben. (151,56 - 58) 
258 Uw geest sleept moeizaam een ketting 
achter zich aan, die is ontstaan door de levens 
die ik u heb gegeven als een kans voor uw 
volmaaktheid en die u niet hebt gebruikt. Elk 
bestaan vormt een kettingschakel. Maar als je 
je leven in overeenstemming brengt met mijn 
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leer, als je je aan de wet houdt, zul je niet 
langer naar deze wereld komen om te lijden. 
259. Als je de tijd laat gaan zonder mijn woord 
te bestuderen, zal ik, die de tijd is, je 
verrassen... Studeren, zodat u de plaats in 
mijn werk kunt innemen die u toekomt. 
260 Ik wil dat er een einde komt aan het 
onbegrip en de verschillende opvattingen over 
mijn goddelijkheid. Begrijp dat jullie allemaal 
van één God zijn gekomen. (181, 63 - 65) 
261 Beschouw het universum en waardeer het 
in al zijn perfectie en schoonheid Het is zo 
gemaakt dat de kinderen van de Heer erdoor 
geïnspireerd zouden worden en er een beeld 
van de Vader in zouden zien. Als je de 
schepping op deze manier begrijpt, zul je je 
denken tot mijn goddelijkheid verheffen. (169, 
44) 
262 Het licht van deze tijd scheurt de donkere 
sluier die de geest van de mensen omhulde; 
het breekt de ketenen die hem hadden 
gebonden en verhinderde hem de ware weg 
te bereiken. 
263 Voorwaar, ik zeg u Denk niet dat mijn 
onderwijs de studie van alle kennisgebieden 
verbiedt, want ik ben het die uw interesse, uw 
bewondering en uw nieuwsgierigheid opwekt. 
Hiervoor heb ik u de mogelijkheid gegeven om 
te denken, zodat het zich ongehinderd kan 
bewegen in de richting waar het naartoe wil. 
264 Ik heb je het licht van de intelligentie 
gegeven dat je mag begrijpen wat je op je weg 
ziet... Daarom zeg ik u: ontdek, onderzoek, 
maar wees voorzichtig dat uw manier om in 
Mijn geheimen door te dringen respectvol en 
nederig is, want dan zal het echt toelaatbaar 
zijn. 
265 Ik heb u niet verboden de boeken te 
kennen die de mensen hebben geschreven, 
maar u moet worden opgeleid, zodat u niet 
struikelt en in de fout gaat. Dan weet je hoe 
de mens zijn leven en strijd begon en hoe ver 
hij is gekomen. 
266 Als je dan klaar bent, moet je je wenden 
tot mijn fontein van leringen en 
openbaringen, zodat ik je de toekomst en het 
doel dat je te wachten staat laat zien. (179, 22 
- 23) 
267 Ik verzeker u: Als je je ertoe verbindt om 
de betekenis van deze leerstellingen met 
interesse en liefde te doorgronden, zul je op 
elke hoek ware wonderen van spirituele 

wijsheid, volmaakte liefde en goddelijke 
gerechtigheid ontdekken. Maar als je 
onverschillig bent voor deze openbaringen, zul 
je niet weten wat er in zit. 
268 gaat niet voorbij aan mijn manifestatie 
zoals velen van u door het leven gaan: zien 
zonder te kijken; horen zonder te horen; en 
denken zonder te begrijpen (333,11 - 12) 
269 Ik wil niet dat je mijn geest of iets dat bij 
het spirituele hoort, onderzoekt alsof het 
materiële objecten zijn. Ik wil niet dat je me 
bestudeert op de manier van wetenschappers 
omdat je dan ten prooi zou vallen aan grote 
en betreurenswaardige fouten. (276, 17) 
270 Al Mijn Onderricht heeft als doel u bewust 
te maken van alles wat uw wezen bevat, want 
vanuit deze kennis is het Licht geboren om de 
weg te vinden die leidt naar het Eeuwige, naar 
het Volmaakte, naar God. (262, 43) 
 
Verfijning en perfectie  
271 Vandaag presenteren jullie Mij jullie lijden 
zodat Ik ze kan verlichten en in waarheid zeg 
Ik jullie dat dit mijn taak is, dat Ik hiervoor ben 
gekomen omdat Ik de Goddelijke Geneesheer 
ben. 
272 Maar voordat mijn genezende balsem in 
uw wonden inwerkt, voordat mijn streling u 
bereikt, concentreert u zich op uzelf en test 
uw pijn, onderzoekt het, denkt er grondig over 
na al de tijd die daarvoor nodig is, zodat u uit 
deze beschouwing de leer kunt trekken die 
deze test bevat, evenals de kennis die erin 
verborgen zit en die u moet kennen. Deze 
kennis zal ervaring zijn, zal geloof zijn, zal een 
blik in het gezicht van de waarheid zijn, zal de 
verklaring zijn voor velen van jullie verkeerd 
begrepen beproevingen en lessen. 
273 verken de pijn alsof het iets tastbaars is, 
en je zult er het prachtige zaad van de 
ervaring in ontdekken, de grote leer van je 
wezen, want de pijn is de leraar in je leven 
geworden. 
274 Wie de pijn als een leraar beschouwt en 
met zachtmoedigheid zijn vermaningen volgt, 
die hij maakt voor vernieuwing, berouw en 
correctie, zal later geluk, vrede en gezondheid 
kennen. 
275 Onderzoek jezelf zorgvuldig en je zult 
ervaren hoeveel voordeel je er van zult 
krijgen. U zult uw fouten en 
onvolkomenheden herkennen, u zult ze 
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corrigeren en daarom zult u niet langer 
oordelen over anderen. (8, 50 - 53) 
276 Als ik had gewild, zou je zuiver zijn 
geweest. Maar wat voor verdienste zou er zijn 
als ik het was die je zuiverde? Iedereen zal het 
goedmaken voor zijn overtredingen tegen 
mijn wet, dit is de verdienste. Want dan weet 
je hoe je de valpartijen en fouten in de 
toekomst kunt vermijden, want de pijn zal je 
er aan herinneren. 
277 Als er een oprecht berouw wordt 
gevestigd tussen de begane overtreding en de 
natuurlijke gevolgen ervan, zal de pijn je niet 
bereiken, omdat je dan al sterk genoeg bent 
om de beproeving met overgave te doorstaan. 
278 De wereld drinkt een zeer bittere beker, 
maar ik heb ze niet gestraft... Maar na haar 
pijn zal ze naar Mij komen die haar roept. Dan 
zullen zij die ondankbaar waren, weten hoe ze 
Hem moeten bedanken die hun bestaan alleen 
maar met goede daden heeft overladen. (33, 
30 - 31) 
279 de overmatige liefde voor je lichaam weg 
te leggen en je geest te ontfermen en te 
helpen zuiveren en op te tillen Als je dit 
bereikt hebt, zul je ervaren hoe sterk je zult 
zijn in geest en lichaam. 
280 Weet je nog, als de geest ziek is, hoe kan 
er dan vrede in het hart zijn? En als er 
wroeging in de geest is - kan hij daar van de 
rust genieten? (91, 72 - 73) 
281 Als deze aarde je alles zou geven wat je 
wenst, als er niet de grote geestelijke 
beproevingen op zouden staan - wie van jullie 
zou dan verlangen om in mijn koninkrijk te 
komen? 
282 Noch godslastering of vervloeking van de 
pijn, omdat je het met je overtredingen hebt 
gecreëerd. Draag het met geduld en het zal je 
zuiveren en je helpen om dichter bij Mij te 
komen. 
283 Weet je hoe sterk je wortels zijn in de 
glorie en de voldoening van deze wereld? Wel, 
de tijd zal komen dat het verlangen om er van 
af te stappen erg sterk zal zijn. 
284 Wie in staat is zijn beproevingen te 
doorstaan door spirituele verheffing ervaart 
vrede in dit overwinnen Degene die op aarde 
loopt met zijn blik naar de hemel gericht, 
struikelt niet en zijn voeten doen geen pijn 
aan de doornen op zijn verzoeningsweg. (48, 
53 - 55 o) 

285 Vervul je lot! Heb niet de wens om naar 
mij terug te keren zonder eerst de weg te 
hebben afgelegd die ik je heb laten zien, want 
je zou pijn hebben om vlekken in je geest te 
zien, die hij nog niet heeft afgewassen, omdat 
hij het einde van zijn verzoening nog niet 
heeft bereikt. 
286 De reïncarnaties zijn over jullie 
heengegaan, maar velen van jullie hebben de 
oneindige genade en liefde die de Vader jullie 
heeft gegeven niet op prijs gesteld. 
287 Vergeet niet: hoe groter het aantal 
kansen, hoe groter uw verantwoordelijkheid 
is, en als deze kansen niet worden benut, zal 
de last van de boetedoening en de 
compenserende rechtvaardigheid met elk van 
hen groter worden. Dit is de last waarvan vele 
wezens de ondraaglijke last niet kunnen 
begrijpen en die alleen mijn leer aan u kan 
onthullen. (67, 46) 
288 De beproevingen waarin de mens leeft, 
zijn de vruchten die hij nu plukt, het resultaat 
van zijn eigen zaad - een oogst die soms het 
gevolg is van het zaad dat hij het jaar ervoor 
heeft gezaaid, en in andere gevallen de 
vruchten van wat hij jaren daarvoor heeft 
gezaaid of in andere incarnaties. (178, 2) 
289 Denk niet dat de gevolgen van 
ongehoorzaamheid onmiddellijk merkbaar zijn 
- nee Maar wat ik je vertel is dit, dat je je 
vroeg of laat zult moeten verantwoorden voor 
je werken; ook al leek het je soms dat je 
overtreding geen gevolgen had, gezien het feit 
dat de tijd verstreek en Mijn gerechtigheid 
geen enkel teken gaf. 
290 maar je weet al op mijn woord dat ik 
onverbiddelijk ben als rechter, en dat als je 
oordeel is gekomen, je je ogen zult openen 
voor het licht van het geweten. (298, 48) 
291 O geesten, jullie die Mij horen, laten niet 
toe dat de problemen van het aardse leven 
hun sporen in jullie achterlaten, en nog 
minder dat ze jullie buigen. Zoek het licht dat 
elke proef bevat, zodat dit u helpt om sterk en 
gematigd te worden. 
292 Als de geest er niet in slaagt het lichaam 
[de ziel] te onderwerpen, zal hij het buigen en 
domineren; daarom worden de geesten zwak 
en geloven ze dat ze met het vlees sterven. 
(89, 11 - 12) 
293 Heb je in je leven enige fysieke passie 
ervaren die je hele wezen in beslag nam en 
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het je onmogelijk maakte om de stem van het 
geweten, de moraal en de rede te horen? 
294 Dit gebeurde toen de geest dieper was 
gezonken, want toen overwonnen de 
verleidingen en de kracht van het beest van 
het kwaad, dat in het vlees woont, hem. 
295 En is het niet zo dat je een diep geluk en 
een diepe vrede hebt ervaren toen je erin 
slaagde je te bevrijden van die passie en je de 
invloed ervan overwon? 
296 Deze vrede en vreugde zijn te danken aan 
de overwinning van de geest op het lichaam - 
een overwinning verkregen door een immense 
strijd, een "bloedige" innerlijke strijd Maar het 
was genoeg voor de geest om nieuwe kracht 
te putten en rechtop te staan, gestimuleerd 
en geadviseerd door het geweten, en dan 
overwon hij de impulsen van het vlees [de 
ziel] en bevrijdde zich van het verder in de 
vernieling worden getrokken. 
297 In dit worstelen, in deze verzaking, in deze 
strijd tegen jezelf, heb je iets zien sterven dat 
in jou woonde, zonder dat het je leven was. 
Het was gewoon een zinloze passie. (186,18 - 
19) 
298 Weet dat je de machtigste vijand in jezelf 
hebt... Als je hem verslagen hebt, zie je de 
"draak met zeven koppen", waarvan de 
apostel Johannes tot je sprak, onder je voeten. 
Alleen dan kun je in waarheid zeggen: "Ik kan 
mijn gezicht naar mijn Heer verheffen om 
tegen Hem te zeggen: 'Heer, ik zal U volgen. 
Want dan zijn het niet alleen de lippen die het 
zeggen, maar ook de geest. (73, 20) 
299 Spoedig zullen jullie beseffen dat het 
leven niet wreed is voor jullie mensen, maar 
dat jullie wreed zijn met jullie zelf. Je lijdt en 
laat de mensen om je heen lijden door 
onbegrip. Je voelt je eenzaam, je ziet dat 
niemand van je houdt en je wordt egoïstisch 
en hardvochtig. (272,34) 
300 begrijpen dat al het lijden van dit leven 
dat je leeft gevolgen zijn van menselijk falen, 
omdat ik, die van je houdt, je niet zo'n bittere 
beker kon aanbieden. 
301 Ik heb u, vanaf de vroegste tijden, de wet 
geopenbaard als een manier om u te redden 
van de watervallen, van de verwoesting en 
van de "dood". (215, 65) 
302 Vandaag de dag bent u nog niet in staat 
om de betekenis van uw beproevingen te 
begrijpen. U vindt ze onnodig, onrechtvaardig 

en onredelijk. Maar ik zal u nog steeds 
vertellen hoeveel rechtvaardigheid en gevoel 
voor proportie er in elk van hen was toen u 
oud werd en in andere toen u de drempels 
van deze wereld overschreed en de geestelijke 
gebieden bewoonde. (301,44) 
303 Ik zeg u nogmaals dat ik elke gedachte en 
elk verzoek waarneem, terwijl 'de wereld' niet 
in staat is om mijn inspiratie te ontvangen, 
noch zich heeft voorbereid om mijn goddelijke 
gedachten te laten schijnen in haar geest, 
noch mijn stem hoort als ik haar oproep 
beantwoord. 
304 maar Ik heb vertrouwen in jullie, geloof in 
jullie omdat Ik jullie heb geschapen en jullie 
heb begiftigd met een geest die een vonk van 
Mij is en met een geweten dat mijn beeld is. 
305 Als ik u zou zeggen dat ik niet verwacht 
dat u zich vervolmaakt, zou het zijn alsof ik 
zou verklaren dat ik gefaald heb in het 
grootste werk dat uit mijn goddelijke wil is 
voortgekomen, en dit kan niet zijn 
306 Ik weet dat je leeft in de tijd dat je geest 
zegevierend uit alle verleidingen komt die hij 
op zijn weg tegenkomt. Daarna zal het vol licht 
stijgen tot een nieuw bestaan. (238, 52 - 54) 
 
Aan deze kant en verder dan het aardse  
307 Werk aan jezelf, wacht niet tot de dood je 
onvoorbereid verrast. Wat heb je voorbereid 
op de tijd dat je terugkeert naar het spirituele 
leven? Wil je verrast worden terwijl je nog 
steeds met kettingen gebonden bent aan 
materie, passies en aardse bezittingen? Wil je 
het hiernamaals binnengaan met je ogen 
dicht, zonder de weg te vinden, en de 
vermoeidheid van dit in de geest ingeprente 
leven met je meenemen? Bereid je voor, 
discipelen, dan zul je niet bang zijn voor de 
komst van de fysieke dood. 
308 Verzucht niet omdat je dit aardedal moet 
verlaten, want zelfs als je erkent dat daarin 
wonderen en heerlijkheden bestaan, zeg ik je 
in waarheid dat deze slechts een 
weerspiegeling zijn van de schoonheden van 
het geestelijk leven. 
309 als je niet ontwaakt - wat ga je doen als je 
aan het begin van een nieuwe weg staat, 
verlicht door een licht dat je onbekend lijkt 
310 Vertrek uit deze wereld zonder tranen, 
zonder pijn achter te laten in het hart van uw 
dierbaren Scheid wanneer het moment komt 
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en laat op het gezicht van je lichaam een 
glimlach van vrede achter die spreekt over de 
bevrijding van je geest. 
311 de dood van uw lichaam scheidt u niet 
van de wezens die u werden toevertrouwd, 
noch bevrijdt het u van de geestelijke 
verantwoordelijkheid die u hebt voor degenen 
die uw ouders, broers en zussen of kinderen 
waren 
312 Begrijpt dat voor de liefde, voor de plicht, 
voor de gevoelens, in één woord: voor de 
geestesdood bestaat niet (70, 14 - 19) 
313 Werk met grote ijver zodat, wanneer de 
dood komt en u de ogen van uw lichaam sluit 
voor dit leven, uw geest zich opgetild mag 
voelen tot hij het huis bereikt dat hij door zijn 
verdiensten heeft bereikt. 
314 De discipelen van dit werk zullen bij de 
ingang van de fysieke dood ervaren hoe 
gemakkelijk de banden die de geest met het 
lichaam verbinden, worden verbroken. Er zal 
geen pijn in hem zijn omdat hij het comfort 
van de aarde zal moeten verlaten. De geest zal 
niet dwalen als een schaduw onder de 
mensen, kloppend van deur tot deur, van hart 
tot hart, in het verlangen naar licht, naar 
liefde en vrede. (133, 61 - 62) 
315 Til je geest op, zodat je alleen plezier hebt 
in het eeuwige, mooie en goede. Zo niet, dan 
zal je geest - gematerialiseerd door het leven 
dat je hebt geleefd - veel lijden om zich los te 
maken van zijn lichaam en alles wat hij 
achterlaat; en hij zal in verwarring en bittere 
pijn ronddwalen in de [geestelijke] ruimtes 
voor een tijdje totdat hij zijn zuivering bereikt. 
316 Leef in mijn wet, dan hoef je niet bang te 
zijn voor de dood... Maar bel of wens het niet 
voor de tijd. Laat hem maar komen, want hij 
gehoorzaamt altijd aan mijn bevelen. Zorg 
ervoor dat hij je voorbereid vindt, dan zul je 
als kinderen van het licht de geestelijke 
wereld binnenkomen. (56, 43 - 44) 
317 leeft in vrede in uw huizen, maakt van hen 
een heiligdom, zodat wanneer de onzichtbare 
wezens binnenkomen, die verward in het 
"geestelijke dal" dwalen, zij in uw wezen het 
licht en de vrede vinden die zij zoeken, en zij 
in het hiernamaals kunnen opstijgen. (41, 50) 
318 tot u, die in de geest leeft en nog steeds 
toegewijd bent aan de materiële doelen, zeg 
ik: wendt u af van wat u niet meer 
toebehoort. Want als de aarde niet het 

eeuwige thuis is voor de mens, is dat nog 
minder het geval voor de geest. Aan gene 
zijde, in het "spirituele dal", wacht u een leven 
vol licht, waar u stap voor stap de weg van het 
goede zult bereiken. 
319 Tot hen die naar Mij als mens luisteren, 
zeg Ik dat zij, zolang zij dit lichaam dat hen op 
hun aardse levensweg vergezelt, bezitten, 
ervoor moeten zorgen en het tot het 
allerlaatste moment moeten onderhouden. 
Omdat het de staf is waar de geest op rust en 
het gereedschap om te vechten. Door zijn 
materiële ogen kijkt de Geest naar dit leven, 
en door zijn mond spreekt hij en kan hij zijn 
broeders troosten. (57, 3) 
320 Nu vraagt de Meester je: Waar zijn je 
doden, en waarom huil je over het verdwijnen 
van de wezens die je liefhebt? Voorwaar, ik 
zeg je, in mijn ogen is niemand gestorven, 
want ik heb het eeuwige leven aan iedereen 
gegeven... Ze leven allemaal. Degenen die je 
dacht dat ze verloren waren, zijn bij mij. Waar 
je denkt dat je de dood ziet, is er leven; waar 
je het einde ziet, is er het begin. Waar je denkt 
dat alles mysterie en ondoorgrondelijk 
mysterie is, is er het licht, dat schijnt als een 
eeuwige dageraad. Waar je denkt dat dit niets 
is, is alles, en waar je vermoedt dat de grote 
stilte een "concert" is. (164, 6) 
321 Wanneer de dood een einde maakt aan 
het bestaan van je lichaamsschelp, is het als 
een rust voor de geest, die, wanneer hij weer 
incarneert, terugkeert met nieuwe krachten 
en meer licht, en de studie van die goddelijke 
les voortzet, die hij nog niet had voltooid. Op 
deze manier, door de eeuwen heen, rijpt het 
koren dat je geest is. 
322 Ik heb u veel dingen geopenbaard met 
betrekking tot het geestelijk leven, maar ik zeg 
u dat u nog niet alles hoeft te weten, maar 
alleen dat wat essentieel is voor uw komst 
naar het eeuwige vaderland Daar zal ik je alles 
vertellen wat voorbestemd is om bekend te 
zijn. (99, 32) 
323 Kunt u zich het geluk voorstellen van hem 
die terugkeert naar het geestelijk leven en op 
aarde het lot heeft vervuld dat zijn Vader voor 
hem heeft uitgestippeld? Zijn tevredenheid en 
vrede zijn oneindig veel groter dan alle 
bevredigingen die de geest in het menselijk 
leven kan oogsten. 
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324 en deze gelegenheid bied ik u aan zodat u 
behoort tot degenen die vreugde zullen 
hebben als ze terugkeren naar hun koninkrijk 
en niet tot degenen die lijden en wenen in hun 
diepe ontsteltenis of wroeging. (93, 31 - 32) 
325 Al het einde van deze demonstratie is 
nabij om het in een hogere vorm weer op te 
nemen door het begin van de dialoog van 
geest tot geest met uw schepper, die de 
hogere geestwezens gebruiken, die bij mij 
wonen. (157,33) 
326 Als ik met u over mijn geestelijke wereld 
spreek, bedoel ik die gastheren van 
gehoorzame geesteswezens, die als ware 
dienaren alleen maar doen wat de wil van hun 
Heer hun oplegt. 
327 Deze heb ik naar u gestuurd, zodat zij 
raadgevers, beschermers, artsen en echte 
broeders en zusters voor alle mensen kunnen 
zijn. Ze klagen niet omdat ze rust in zichzelf 
hebben. Ze stellen geen vragen omdat het 
licht van hun ontwikkeling en hun ervaring op 
de lange weg hen het recht heeft gegeven om 
de geesten van de mensen te verlichten. Ze 
zijn bereid en nederig om elke roep om hulp 
en elke behoefte te beantwoorden. 
328 Ik ben degene die hen heeft bevolen zich 
onder u bekend te maken, zodat zij u hun 
instructies, hun getuigenis en hun 
bemoediging kunnen geven. Ze gaan je voor, 
zuiveren de weg en geven je hun steun, zodat 
je de moed niet verliest. 
329 Ook jullie zullen morgen tot dit leger van 
licht behoren, dat in de oneindige wereld van 
de geesten alleen werkt uit liefde voor zijn 
menselijke broeders en zusters, wetende dat 
het daarbij zijn Vader verheerlijkt en liefheeft. 
330 Als je net als zij wilt zijn, wijdt je wezen 
dan in voor het goede... Deel je vrede en je 
brood, ontvang de behoeftigen met liefde, 
bezoek de zieken en de gevangene... Breng 
licht op de weg van je medemensen die op 
zoek zijn naar de ware weg. Vul het oneindige 
met nobele gedachten en bid voor hen die 
afwezig zijn, dan zal het gebed hen tot u 
brengen. 
331 Als de dood de slag van je hart stopt en 
het licht in je ogen uitgaat, zul je ontwaken in 
een wereld die prachtig is door haar 
harmonie, haar orde en haar gerechtigheid. 
Daar zul je beginnen te begrijpen dat de liefde 

van God je kan compenseren voor al je 
werken, beproevingen en lijden. 
332 Als een geest in dat tehuis aankomt, voelt 
hij zich meer en meer doordrongen van een 
oneindige vrede. Onmiddellijk herinnert hij 
zich degenen die nog ver van die 
gelukzaligheid leven, en in zijn drang, zijn 
verlangen dat degenen die hij liefheeft ook die 
goddelijke gave ontvangen, sluit hij zich aan 
bij de geestelijke gastheren die vechten en 
werken voor het heil, het welzijn en de vrede 
van hun aardse broeders en zusters. (170, 43 - 
48) 
333 Wie heeft zich al de gevechten 
voorgesteld die deze legioenen van het Licht 
voeren tegen de invasies van verwarde 
wezens die je voortdurend bedreigen? Er is 
geen enkel menselijk oog dat deze strijd heeft 
ontdekt dat de twee onophoudelijk tegen 
elkaar vechten, zonder dat je het hebt 
opgemerkt. (334, 77) 
334 Zie hier de voortzetting van mijn werk, 
mijn komst in de "derde keer" als een geest 
van troost, omringd door mijn grote gastheren 
van engelen, zoals het geschreven staat 
335 Deze geesten in Mijn entourage 
vertegenwoordigen een deel van die troost 
die Ik u heb beloofd en in hun heilzame 
raadgevingen en voorbeelden van 
deugdzaamheid hebt u al bewijzen van hun 
barmhartigheid en vrede ontvangen. Door hen 
heb ik u voordelen toegekend en zij zijn 
tussenpersonen geweest tussen u en Mijn 
Geest. 
336 Toen u de eigenlijke gaven van genade en 
nederigheid waarnam, voelde u zich 
geïnspireerd om werken te doen die net zo 
oprecht zijn als de werken die ze in uw leven 
hebben gedaan. Toen ze je huis bezochten, 
voelde je je vereerd door hun spirituele 
aanwezigheid. 
337 Wees gezegend als je haar vrijgevigheid 
hebt herkend Maar de Meester zegt je: Denk 
je dat ze altijd deugdzame wezens zijn 
geweest? Weet u niet dat een groot aantal 
van hen de aarde heeft bewoond en zwakte 
en ernstige overtredingen heeft gekend? 
338 Maar kijk nu naar hen: ze hebben geen 
vlekken meer in zichzelf, omdat ze naar de 
stem van het geweten hebben geluisterd, tot 
liefde zijn gewekt en zich van hun vroegere 
overtredingen hebben bekeerd. In die 
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smeltkroes hebben ze zich gezuiverd om 
waardig op te staan en vandaag dienen ze Mij 
door de mensheid te dienen. 
339 hun geest heeft uit liefde de taak op zich 
genomen hun naasten te helpen om alles 
goed te maken wat zij hebben verwaarloosd 
toen zij de aarde bewoonden, en als een 
goddelijke gave hebben zij de gelegenheid 
aangegrepen om het zaad te zaaien dat zij niet 
eerder hadden gezaaid en om elk onvolmaakt 
werk dat zij hebben gedaan, te elimineren. 
340 Daarom ervaart u nu met verbazing hun 
nederigheid, hun geduld en hun 
zachtmoedigheid, en af en toe heeft u ze zien 
lijden voor hun genoegdoening. Maar hun 
liefde en hun kennis, die groter zijn dan de 
hindernissen die ze tegenkomen, overwinnen 
alles, en ze zijn bereid om tot het punt van 
opoffering te gaan. (354, 14 -15) 
341 Verdenkt u het geestelijk thuis dat u heeft 
verlaten om naar de aarde te komen? "Nee, 
meester," zegt u, "we vermoeden niets, en we 
herinneren ons ook niets. 
342 ja, mensen, het is zo lang geleden dat je 
van de zuiverheid en de onschuld bent 
weggegaan dat je je niet eens kunt voorstellen 
dat je in vrede, die staat van welzijn bent. 
343 maar nu je getraind bent om de stem van 
het geweten te horen en de openbaringen 
ervan te ontvangen, is de weg voor jou 
haalbaar, die leidt naar het beloofde 
koninkrijk dat zich tot mij wendt. 
344 Het is niet dat paradijs van de vrede van 
waaruit de "eerste" vertrok, maar die 
oneindige wereld van de geest, de wereld van 
de wijsheid, het paradijs van het ware 
geestelijke geluk, de hemelen van de liefde en 
de volmaaktheid (287, 14 - 15) 
 
Openbaringen van het Goddelijke  
345 De Vader van alle wezens spreekt tot u in 
deze momenten De liefde die je hebt 
geschapen laat zich voelen in ieder die dit 
woord hoort. (102, 17) 
346 De enige God die bestaat, spreekt tot u, 
die u Jehova noemde toen Hij u zijn macht 
toonde en de wet aan u onthulde op de berg 
Sinaï; die u Jezus noemde, omdat in Hem mijn 
woord was; en die u vandaag de dag de 
Heilige Geest noemt, omdat Ik de Geest van 
de waarheid ben. (51, 63) 

347 Als ik tot u spreek als Vader, opent het 
boek der wet zich voor u. als ik tot u spreek als 
Meester, is het het Boek van de Liefde dat ik 
aan mijn discipelen laat zien... Als ik tot u 
spreek als Heilige Geest, is het het Boek der 
Wijsheid dat u verlicht door mijn leer. Deze 
vormen één leer omdat ze van één God 
komen. (141, 19) 
348 God is licht, liefde, rechtvaardigheid 
Iedereen die deze kwaliteiten in zijn leven 
onthult, zal zijn Heer vertegenwoordigen en 
eren. (290,1) 
349 zeg niet dat ik de God van de armoede of 
van het verdriet ben, want u vindt dat Jezus 
altijd gevolgd werd door een menigte van 
zieken en lijdenden. Hoewel ik de zieken, de 
rouwenden en de armen zoek, doe ik het om 
ze te vullen met vreugde, gezondheid en 
hoop, want ik ben de God van de vreugde, het 
leven, de vrede en het licht. (113, 60) 
350 ja, mensen, ik ben het begin en het einde 
van jullie, ik ben de Alfa en de Omega, hoewel 
ik jullie nog niet alle leringen die ik voor jullie 
geest in petto heb en die jullie pas zullen 
ervaren als jullie al heel ver van deze wereld 
zijn 
351 vele nieuwe lessen zal ik u in de huidige 
tijd onthullen, maar ik zal u geven wat u kunt 
bezitten zonder veel aan uzelf te denken of u 
te laten zien aan mannen met een trotse 
superioriteit. Je weet dat hij die trots is op zijn 
werk, ze vernietigt door die trots. Daarom heb 
ik je geleerd om in stilte te werken, zodat je 
werken een vrucht van liefde dragen. (106, 46) 
352 En u bent ook niet in staat om veel van de 
openbaringen te begrijpen die bestemd zijn 
om deel uit te maken van uw kennis, en 
waarvan de mensen hebben gedacht dat hun 
kennis alleen aan God toebehoort. Zodra een 
man zijn verlangen uitspreekt om ze te 
interpreteren, of probeert door te dringen, 
wordt hij onmiddellijk godslasterlijk genoemd 
of als aanmatigend beschouwd. (165, 10) 
353 Je moet nog veel leren om ontvankelijk te 
zijn voor mijn inspiraties en mijn oproepen. 
Hoe vaak neem je de trillingen van het 
spirituele waar zonder te kunnen begrijpen 
wie je roept! Die "taal" is zo verwarrend voor 
je dat je het niet kunt begrijpen, en je schrijft 
de spirituele manifestaties uiteindelijk toe aan 
hallucinaties of materiële oorzaken. (249, 24) 
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354 wees niet verbaasd dat ik, hoewel ik de 
Heer ben van alles wat is geschapen, onder u 
verschijn en om liefde vraag. Ik ben de God 
van de zachtmoedigheid en de nederigheid. Ik 
schep niet op over mijn grootsheid, maar ik 
verberg mijn perfectie en pracht om dichter 
bij je hart te komen. Als je me in al mijn glorie 
zou zien - hoeveel zou je huilen over je 
overtredingen! (63, 48) 
355 Voel Mij heel dicht bij jullie; bewijzen 
hiervan geef Ik jullie in de moeilijke 
momenten van jullie leven Het was Mijn 
verlangen dat jullie Mijn huis voorbereiden 
vanuit jullie hart om Mijn aanwezigheid daarin 
te voelen. 
356 hoe komt het dat jullie mij niet kunnen 
voelen hoewel ik in jullie zit? Sommigen zien 
Mij in de natuur, anderen voelen Mij alleen 
maar voorbij alle materie, maar echt, Ik zeg 
jullie, Ik ben in alles en overal. waarom zoek je 
me altijd buiten je om als ik ook in jou ben? (1, 
47 - 48) 
357 zelfs als er geen religies in de wereld 
zouden zijn, zou het genoeg zijn om je tot op 
de bodem van je wezen te concentreren om 
mijn aanwezigheid in je innerlijke tempel te 
vinden. 
358 Ook vertel ik u dat het genoeg zou zijn om 
alles wat het leven u biedt te observeren om 
daarin het Boek der Wijsheid te ontdekken dat 
u voortdurend zijn mooiste pagina's en zijn 
diepste leringen laat zien. 
359 U zult dan begrijpen dat het niet juist is 
voor de wereld om af te dwalen terwijl ze de 
juiste weg in haar hart draagt, noch om te 
dwalen in de duisternis van de onwetendheid, 
hoewel ze leeft in het midden van zoveel licht. 
(131, 31 - 32) 
360 vandaag de dag laat mijn universele taal 
zich door iedereen horen om tegen hen te 
zeggen: hoewel ik in ieder van jullie ben, laat 
niemand zeggen dat God alleen in de mens 
bestaat, want het zijn de wezens en alles wat 
geschapen is dat in God is. 
361 Ik ben de Heer, u zijn schepselen. Ik zal 
jullie geen bedienden noemen, maar kinderen, 
maar weet dat ik dat vooral ben. Heb mijn wil 
lief en houd je aan mijn wet, wees je ervan 
bewust dat in mijn decreten geen 
onvolkomenheid of fout mogelijk is. (136, 71 - 
72) 

362 Ik heb je gemaakt om van je te houden en 
je geliefd te voelen. Je hebt mij nodig zoals ik 
jou nodig heb. Wie zegt dat ik je niet nodig 
heb, vertelt niet de waarheid. Als ik dat deed, 
zou ik je niet hebben geschapen en zou ik 
geen mens zijn geworden om je te redden 
door dat offer dat een groot bewijs van liefde 
was; ik zou je hebben laten vergaan. 
363 Maar je moet je realiseren dat wanneer je 
je voedt met mijn liefde, het gewoon is dat je 
hetzelfde aanbiedt aan je Vader, want Ik zeg je 
keer op keer: "Ik dorst, ik dorst naar je liefde;" 
Ik ben de enige die je liefde kan geven. (146, 
3) 
364 Hoe kun je geloven dat ik hou van de 
minder die meer lijdt? hoe kun je je pijn 
opvatten als een teken dat ik niet van je hou? 
als je begrijpt dat ik juist uit liefde naar je toe 
ben gekomen! Heb ik je niet verteld dat de 
rechtvaardige man al gered is en dat de 
gezonde man geen dokter nodig heeft? Als je 
je ziek voelt en in je zelfonderzoek in het licht 
van je geweten jezelf herkent als zondaars, 
wees er dan zeker van dat jij het bent die op 
zoek is naar Ik ben gekomen. 
365 Als je denkt dat God soms tranen heeft 
gelaten, dan is dat zeker niet omwille van hen 
die van Zijn hemelse koninkrijk genieten, maar 
omwille van hen die verward zijn of huilen. 
(100, 50 - 51) 
366 Het huis van mijn vader is voorbereid op 
u. Als je bij hem komt, zul je hem in waarheid 
genieten. Hoe kan een vader in een koninklijke 
kamer wonen en genieten van heerlijk eten als 
hij weet dat zijn eigen kinderen als bedelaars 
aan de poorten van zijn eigen huis staan? (73, 
37) 
367 Leer de wet kennen, heb het goede lief, 
laat liefde en barmhartigheid tot actie 
worden, geef jullie geest de heilige vrijheid om 
op te staan tot zijn vaderland en jullie zullen 
Mij liefhebben. 
368 willen jullie een volmaakt voorbeeld van 
hoe jullie moeten handelen en hoe jullie 
moeten zijn om Mij te bereiken? Neem Jezus 
als jullie model, heb Mij in Hem lief, zoek Mij 
door Hem, kom tot Mij op zijn goddelijk spoor. 
369 Maar jullie moeten Mij niet liefhebben in 
zijn lichamelijke vorm of naar zijn beeld of 
zelfs de beoefening van zijn leer vervangen 
door riten of uiterlijke vormen, want anders 
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blijven jullie eeuwig in jullie verschillen, in 
jullie vijandschap en fanatisme. 
370 Hebt Mij lief in Jezus, maar in zijn geest, in 
zijn leer, en gij zult de eeuwige wet vervullen; 
want in Christus zijn gerechtigheid, liefde en 
wijsheid verenigd in eenheid, waarmee Ik de 
mensheid het bestaan en de almacht van zijn 
Geest bekend heb gemaakt. (1, 71 - 72) 
 
De mens en zijn doel  
371 jullie hebben je al lang niet meer aan Mij 
gehouden, jullie weten niet meer wat jullie 
werkelijk zijn, omdat jullie hebben toegestaan 
dat in jullie wezen vele kwaliteiten, vermogens 
en gaven die jullie Schepper in jullie heeft 
geplaatst, nutteloos sluimeren. Je slaapt in 
relatie tot geest en geweten, en precies in hun 
spirituele kwaliteiten ligt de ware grootsheid 
van de mens. Je leeft als de wezens die van 
deze wereld zijn omdat ze er in opstaan en 
sterven. (85, 57) 
372 De Meester vraagt u, o geliefde 
discipelen, wat is de jouwe in deze wereld? 
Alles wat je bezit, heeft de Vader je gegeven 
dat je het mag gebruiken in je wandeling op 
aarde zolang je hart klopt. Omdat uw geest uit 
mijn Goddelijkheid komt, omdat het een adem 
van de hemelse Vader is, omdat het de 
incarnatie is van een atoom van mijn geest, 
omdat uw lichaam ook is gevormd volgens 
mijn wetten en ik het aan u heb toevertrouwd 
als werktuig van uw geest, behoort niets aan u 
toe, geliefde kinderen. Alle geschapen dingen 
behoren toe aan de Vader, en Hij heeft jullie 
tijdelijk de eigenaars ervan gemaakt. Vergeet 
niet dat je materiële leven slechts een stap in 
de eeuwigheid is; het is een lichtstraal in de 
oneindigheid, en daarom moet je aandacht 
besteden aan datgene wat eeuwig is, datgene 
wat nooit sterft, en dat is de geest. (147, 8) 
373 De geest zal de geest leiden, en de geest, 
die alleen geleid wordt door een hart [ziel] dat 
verlangt naar menselijke grootheid, zal niet 
over uw leven heersen. 
374 Overweeg dit: als u wilt worden bepaald 
door wat uw hersenen bevelen, zult u het 
overbelasten en zal niet verder gaan dan wat 
de kleine krachten toestaan. 
375 Ik zeg u: als u wilt weten waarom u zich 
geïnspireerd voelt om goed te doen en 
waarom uw hart door de naastenliefde is 
ontstoken, laat dan toe dat uw hart en uw 

geesteskrachten door de Geest worden geleid. 
Dan zul je verbaasd zijn over de kracht van je 
Vader. (286, 7) 
376 Het juiste is wanneer de geest wijsheid 
aan de menselijke geest [ziel] openbaart en 
niet de geest 'licht' aan de geest geeft. 
377 Velen zullen niet begrijpen wat ik hier 
tegen je zeg, en dat komt omdat je de 
volgorde van je leven al heel lang fout hebt. 
(295, 48) 
378 Weet dat de vergeestelijking het geweten 
in staat stelt zich duidelijker te manifesteren 
en dat wie deze wijze stem hoort, niet 
bedrogen zal worden. 
379 Maak uzelf vertrouwd met het geweten, 
het is een vriendelijke stem, het is het licht 
waardoor de Heer zijn licht laat schijnen, hetzij 
als vader, hetzij als meester, hetzij als rechter. 
(293, 73 - 74) 
380 Wees onvermoeibaar in het herhaaldelijk 
lezen van mijn woord Als een onzichtbare 
beitel zal het de taak op zich nemen om de 
scherpe kanten van je karakter glad te strijken 
tot je bereid bent om zelfs de moeilijkste 
problemen van je medemensen aan te 
pakken. 
381 U zult lijden, boetedoeningen en 
herstelplichten met hen ontdekken, waarvan 
de oorzaken zeer verschillend kunnen zijn. 
Sommige hebben geen bijzonder moeilijke 
oorsprong, maar er zullen andere zijn die je 
alleen kunt verlichten met intuïtie, openbaring 
en helderziendheid om je medemensen te 
bevrijden van een zware last. 
382 Deze gaven van de Geest zullen dat 
wonder alleen werken als degene die ze 
bewerkt, geïnspireerd is door de liefde voor 
zijn naaste. (149,88) 
383 Waarom spreken mannen over 
"bovennatuurlijk" als alles in mij en in mijn 
werk natuurlijk is? Zijn de slechte en 
onvolmaakte werken van de mensen niet 
"bovennatuurlijk", aangezien het natuurlijk 
zou zijn dat ze altijd goed zouden handelen 
met het oog op Hem van wie ze afkomstig zijn 
en de kwaliteiten die ze bezitten en in zich 
dragen? In Mij heeft alles een eenvoudige en 
diepe verklaring, niets blijft in de duisternis. 
384 je noemt al dat "bovennatuurlijke" dat je 
niet begrijpt of dat je verpakt ziet in 
mysterie... Maar zodra je geest, door 
verdienste, zijn verheffing heeft bereikt en ziet 
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en ontdekt wat hij voorheen niet kon zien, zal 
hij ontdekken dat alles in de schepping 
natuurlijk is. 
385 Als enkele eeuwen geleden de 
vooruitgang en de ontdekkingen die de mens 
in de huidige tijd zou maken, aan de mensheid 
waren aangekondigd, zouden zelfs de 
wetenschappers hebben getwijfeld en zulke 
wonderen als bovennatuurlijk hebben 
beschouwd. Maar vandaag de dag, nu je de 
vooruitgang van de menselijke wetenschap 
stap voor stap hebt geëvolueerd en gevolgd, 
beschouw je ze als natuurlijke werken, zelfs 
als je ze bewondert. (198, 11 - 12) 
386 Ik moet u zeggen: geloof niet dat de geest 
noodzakelijkerwijs het menselijk lichaam en 
het leven in de wereld nodig heeft om zich te 
kunnen ontwikkelen. Maar de lessen die hij in 
deze wereld krijgt zijn van groot nut voor zijn 
perfectie. 
387 De zaak helpt de geest in zijn 
ontwikkeling, in zijn ervaringen, in zijn 
boetedoening en in zijn strijd. Dit is de taak 
die hem is gegeven en dit kunt u bevestigd 
vinden bij deze manifestatie van mijn 
goddelijkheid door de mens, waar ik gebruik 
maak van zijn hersenen en deze gebruik als 
een ontvangend apparaat om mijn boodschap 
over te brengen. Begrijp dat niet alleen de 
geest bestemd is voor het spirituele, maar dat 
zelfs het kleinste ding in het materiële voor 
spirituele doeleinden is geschapen. 
388 Ik richt me tot een tot nadenken 
aanzettende impuls en een oproep aan je 
geest, zodat deze de invloed van het materiaal 
dat hem overheerst overwint en zijn licht 
geeft aan het hart en de geest door gebruik te 
maken van de gave van de intuïtie. 
389 dit mijn licht betekent voor uw geest de 
weg naar zijn bevrijding, dit mijn leer biedt 
hem de middelen om boven het menselijk 
leven uit te stijgen en om gids te zijn van al 
zijn werken, meester van zijn gevoelens en 
niet slaaf van lage hartstochten, noch 
slachtoffer van zwakheden en noden (78, 12 - 
15) 
390 wie anders dan ik is in staat om in de 
geesten te heersen en hun lot te bepalen? 
Niemand. Wie daarom heeft geprobeerd de 
plaats van zijn heer in te nemen in het 
verlangen naar heerschappij, schept voor 
zichzelf een koninkrijk dat overeenkomt met 

zijn neigingen, grillen, zucht naar macht en 
ijdelheid - een koninkrijk van materie, 
basispassies en basisgevoelens. 
391 Je kunt het geweten niet onderdrukken, 
want daarin is de volmaakte gerechtigheid. In 
de Geest heeft alleen de zuiverheid macht 
over edele gevoelens, alleen het goede 
ontroert hem - in één woord: de Geest voedt 
zich alleen met wat waar en goed is. (184, 49 - 
50) 
392 Sinds ik alle dingen op aarde heb 
geschapen voor de verfrissing van de mens, 
gebruik je ze altijd voor je eigen bestwil. Maar 
vergeet niet dat er een stem in je is die je wijst 
op de grenzen waarbinnen je gebruik mag 
maken van alles wat de natuur je te bieden 
heeft, en dat je deze innerlijke stem moet 
gehoorzamen. 
393 Zoals je streeft naar je lichaam voor een 
thuis, voor bescherming, onderhoud en 
tevredenheid om je bestaan te 
veraangenamen, zo moet je de geest geven 
wat hij nodig heeft voor zijn welzijn en zijn 
opwaartse ontwikkeling 
394 Als hij zich aangetrokken voelt tot hogere 
regionen waar zijn ware thuis is, laat hem dan 
opstaan. Houd hem niet gevangen, want hij 
zoekt mij om zich te voeden en te versterken. 
Ik zeg u: elke keer als u hem op deze manier 
laat bevrijden, keert hij graag terug naar zijn 
lichaamsschaal. (125, 30) 
395 de geest wil leven, hij zoekt zijn 
onsterfelijkheid, hij wil schoongewassen en 
gezuiverd worden, hij heeft honger naar 
kennis en dorst naar liefde Laat hem denken, 
voelen en handelen, gun hem dat hij een deel 
van de tijd die je tot je beschikking hebt voor 
zichzelf mag gebruiken, zodat hij zich daarin 
kenbaar kan maken en zich kan opfrissen in 
zijn vrijheid. 
396 van alles wat je hier in de wereld bent, na 
dit leven zal alleen je geestelijk wezen nog 
overblijven. Laat het de deugden en 
verdiensten verzamelen en in zichzelf houden, 
zodat het uur van zijn bevrijding niet een 
"arme ziel" aan de poorten van het Beloofde 
Land zal zijn. (111, 74 - 75) 
397 Ik wil geen verdere verzoening of pijn 
voor u; ik wil dat de geesten van al mijn 
kinderen, zoals de sterren het firmament 
verfraaien, mijn koninkrijk met hun licht 
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verlichten en het hart van uw Vader met 
vreugde vullen. (171, 67) 
398 Mijn Woord zal de geest met het lichaam 
[de ziel] verzoenen, omdat vijandschap tussen 
de twee al lang bestaat, zodat u leert dat uw 
lichaam, dat u als een obstakel en verleiding 
voor de ontwikkelingsweg van de geest hebt 
beschouwd, het beste werktuig kan zijn voor 
de vervulling van uw taken op aarde. (138, 51) 
399 Zorg ervoor dat er harmonie is tussen de 
geest en de lichaamsschelp, zodat je 
gemakkelijk aan mijn instructies kunt voldoen. 
Maak het lichaam soepel op een liefdevolle 
manier, breng rigoureusheid aan wanneer dat 
nodig is. Let er echter op dat het fanatisme je 
niet verblindt, zodat je er niet wreed op 
reageert. Vorm van je een enkelvoudig 
testament. (57, 65) 
400 Ik zeg u niet alleen uw geest te zuiveren, 
maar ook uw lichaam te versterken, zodat de 
nieuwe generaties die uit u komen gezond zijn 
en hun geesten hun moeilijke opdracht 
kunnen vervullen. (51, 59) 
401 Ik wil dat je huizen creëert die in de Enige 
God geloven - huizen die tempels zijn waar 
mensen liefde, geduld en zelfverloochening 
beoefenen. 
402 In hen moet je de leraren zijn van de 
kinderen die je moet omringen met tederheid 
en begrip, over wie je moet waken en die al 
hun stappen met medeleven moeten volgen 
403 Geef uw liefde zowel aan hen die bedekt 
zijn met schoonheid als aan hen die lelijk lijken 
te zijn Een mooi gezicht is niet altijd de 
weerspiegeling van een even mooie geest. 
Aan de andere kant kan er achter die 
schijnbaar lelijke wezens een geest vol 
deugdzaamheid schuilgaan die je moet 
koesteren. (142, 73) 
404 Denk serieus aan de generaties die na jou 
komen, denk aan je kinderen. Zoals je hen het 
fysieke wezen hebt gegeven, zo heb je ook de 
plicht om hen geestelijk leven te geven - 
datgene wat geloof, deugd en vergeestelijking 
is. (138, 61) 
405 Waak over de deugdzaamheid van uw 
familie en de rust van uw huis. Zie hoe zelfs de 
armsten eigenaar kunnen zijn van deze schat. 
406 Erken dat de menselijke familie een 
belichaming is van de Geestelijke Familie: 
daarin wordt de man Vader, en heeft dus 
echte gelijkenis met zijn Hemelse Vader. De 

vrouw met haar moederlijk hart vol tederheid 
is het beeld van de liefde van de Goddelijke 
Moeder, en de familie die ze samen vormen is 
een belichaming van de Spirituele Familie van 
de Schepper. 
407 Het huis is de tempel waar je het beste 
kunt leren om mijn wetten te vervullen als de 
ouders bereid zijn om aan zichzelf te werken. 
408 Het lot van de ouders en van de kinderen 
ligt in Mij Maar het is aan hen om elkaar te 
helpen bij hun taken en hun 
boetedoeningstaken. 
409 Hoe licht zou het kruis zijn en draaglijk het 
bestaan als alle ouders en kinderen van elkaar 
hielden De moeilijkste beproevingen zouden 
worden vergemakkelijkt door liefde en begrip. 
Hun overgave aan de goddelijke wil zou hen 
beloond zien met vrede. (199, 72 - 74) 
410 Bestudeer de geesten die u omringen en 
de geesten die uw levensweg kruisen, zodat u 
leert hun deugden te waarderen, de 
boodschap te ontvangen die zij u brengen of 
hen te geven wat zij van u zouden moeten 
ontvangen. 
411 Waarom heb je je buurman veracht die 
het lot je in de weg heeft gestaan? Je hebt de 
deur van je hart voor hen gesloten, zonder de 
leer die ze je zouden moeten brengen te 
leren. 
412 Vaak heb je net degene die een 
boodschap van vrede en troost voor je geest 
bracht, van je weg gehouden, en dan klaag je 
als je je beker met bitterheid hebt gevuld. 
413 Het leven brengt onverwachte 
veranderingen en verrassingen met zich mee, 
en wat ga je doen als je morgen verlangend op 
zoek moet naar degene die je vandaag 
arrogant afwijst? 
414 Vergeet niet dat het mogelijk is dat u 
morgen de verworpenen en verachten van 
vandaag zult moeten zoeken, maar dat het 
vaak te laat zal zijn (11, 26 - 30) 
415 Wat een prachtig voorbeeld van harmonie 
in de kosmos biedt u Briljante sterren, 
zwaaiend vol leven in de ruimte, waar omheen 
andere sterren cirkelen. Ik ben de stralende, 
goddelijke ster die leven en warmte geeft aan 
de geesteswezens; maar hoe weinig beweging 
in de baan die ze zijn uitgezet, en hoe talrijk 
zijn degenen die ver van hun baan 
rondcirkelen! 
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416 Je zou me kunnen vertellen dat de 
materiële hemellichamen geen vrijheid van wil 
hebben en dat aan de andere kant juist deze 
vrijheid de mensen van de weg laat afdwalen. 
Daarom zeg ik u: hoe verdienstelijk zal de 
strijd zijn voor elke geest die zich ondanks de 
gave van de wilsvrijheid ondergeschikt wist te 
maken aan de wet van de harmonie met zijn 
schepper. (84,58) 
417 Niemand die zich een discipel van deze 
spirituele leer noemt, klaagt bij de Vader over 
het feit dat hij arm is in zijn materiële leven en 
veel van de gemakken mist die anderen in 
overvloed hebben, of dat hij lijdt aan gebrek 
en ontbering. Deze klachten komen voort uit 
de materiële aard, die, zoals u weet, slechts 
één bestaan kent. 
418 Uw geest heeft niet het recht om zo tegen 
zijn vader te spreken, noch om ontevreden te 
zijn of ruzie te maken met zijn eigen lot, 
omdat alle geestwezens de hele ladder van 
ervaringen, vreugden en menselijke 
bevrediging hebben doorlopen op hun lange 
evolutionaire reis over de aarde. 
419 Sinds lang geleden is de vergeestelijking 
van de geesteswezens begonnen; met dit doel 
helpen de pijn en de armoede die je hart 
weerstaat je te verduren en te lijden. Elk 
geestelijk en materieel goed heeft een 
betekenis die je moet erkennen, zodat je de 
waarde van het een of het ander niet ontkent. 
(87, 26 – 27) 
420 Ieder mens, ieder schepsel heeft een 
toegewezen plaats, die hij niet mag opgeven, 
maar ook niet de plaats innemen die hem niet 
toekomt. (109, 22) 
421 Waarom ben je bang voor de toekomst? 
Wil je alle ervaring die je in het verleden hebt 
opgedaan ongebruikt laten? Wil je het zaad 
achterlaten zonder de oogst binnen te halen? 
Nee, discipelen. Vergeet niet dat niemand zijn 
lot kan veranderen, maar hij kan het uur van 
zijn overwinning uitstellen en het lijden dat 
bestaat op alle mogelijke manieren vergroten. 
(267, 14) 
422 Het koninkrijk van de Vader is de erfenis 
van alle kinderen, deze genade kan alleen 
worden verkregen door grote verdiensten van 
de Geest. Ik wil dat jullie het niet onmogelijk 
vinden om de genade te verkrijgen die jullie 
dichter bij Mij brengt. 

423 Wees niet verdrietig als je in mijn 
woorden hoort dat je alleen met grote 
inspanningen en zwoegen het "Beloofde Land" 
kunt bereiken Verheug u, want wie zijn leven 
op dit doel richt, zal niet teleurgesteld 
worden, noch zichzelf bedrogen zien. Hij zal 
niet zijn zoals velen die streven naar de glorie 
van de wereld en deze toch niet bereiken na 
veel moeite, of die, hoewel ze het wel 
bereiken, al snel het lijden ervaren van het 
zien van het uit elkaar vallen van de wereld 
totdat er niets meer van over is. (100, 42 - 43) 
424 Ik geef je de sleutel om de deuren van je 
eeuwige gelukzaligheid te openen... Deze 
sleutel is de liefde, waaruit barmhartigheid, 
vergeving, begrip, nederigheid en vrede 
voortkomt waarmee je door het leven gaat. 
425 Hoe groot is het geluk van je geest als hij 
over de materie heerst en geniet van het licht 
van de Heilige Geest! (340, 56 – 57) 
426 Deze aarde, die altijd een oogst van zieke, 
vermoeide, gestoorde, verwarde geesten naar 
het hiernamaals of dergelijke heeft gestuurd 
met slechts weinig volwassenheid, zal spoedig 
vruchten aanbieden die mijn liefde waardig 
zijn. 
427 ziekte en pijn zullen meer en meer uit je 
leven verdwijnen als je een gezond en 
opbeurend bestaan leidt. Als de dood komt 
dan zal het je voorbereid vinden op de reis 
naar het spirituele huis. (117, 24 - 25) 
428 Wanhoop niet, o geestelijke wezens, aan 
wie ik mijn woord in het bijzonder richt Blijf 
standvastig op mijn manier en je zult de vrede 
kennen. Ik zeg je, jullie zijn allemaal 
voorbestemd om gelukzaligheid te ervaren. Ik 
zou jullie Vader niet zijn als jullie niet 
geschapen waren om het koninkrijk van de 
hemel met Mij te delen. 
429 Maar vergeet niet: opdat uw 
gelukzaligheid volmaakt is, is het noodzakelijk 
dat u uw verdiensten stap voor stap inbrengt, 
zodat uw geest zich die goddelijke beloning 
waardig voelt. 
430 Weet dat ik bij u ben, die de hele weg met 
u meegaat... Heb volledig vertrouwen in Mij, 
wetende dat mijn taak verenigd is met die van 
jou, en mijn lot met dat van jou! (272, 61) 
 
ondeugden, overtredingen, aberraties  
431 Begrijp mijn leer, zodat u geen verdere 
fouten in uw leven maakt; voor elke 
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overtreding die u uw medemensen aanbrengt, 
hetzij door woorden, hetzij door werken, zal 
een onuitwisbare herinnering in uw geweten 
zijn, die u onverzoenlijk zal berispen. 
432 Ik zeg u nogmaals dat u allen nodig bent 
om het goddelijke plan te vervullen en een 
einde te maken aan de zo grote geestelijke 
ellende onder de mensen. 
433 Zolang het egoïsme bestaat, zal ook de 
pijn bestaan Transformeer je 
onverschilligheid, je egoïsme en je minachting 
in liefde, in mededogen, en je zult ervaren hoe 
snel de vrede tot je zal komen. (11, 38 - 40) 
434 zoeken jullie vooruitgang in het menselijk 
leven, maar laten jullie je nooit domineren 
door buitensporige ambitie; want dan zullen 
jullie je vrijheid verliezen en zal het 
materialisme jullie tot slaaf maken. (51, 52) 
435 Ik vergeef je overtredingen, maar 
tegelijkertijd corrigeer ik je, zodat je het 
egoïsme van je hart verdrijft, want het is een 
van de zwakheden die de geest het diepste 
naar beneden trekt. 
436 Ik raak je bij je geweten, zodat je je 
plichten onder broeders en zusters kunt 
gedenken en werken van liefde en vergeving 
op je weg kunt zaaien, zoals ik je in de 
'Tweede Tijdperk' heb geleerd. (300, 29) 
437 Vandaag de dag heeft de macht van de 
materie en de invloed van de wereld je 
egoïstisch gemaakt Maar de materie is niet 
eeuwig, de wereld en haar invloed ook niet, 
en ik ben de geduldige rechter wiens 
gerechtigheid de Heer van het leven en de tijd 
is. Je mag niet oordelen over degenen die mij 
verloochenen, want dan vind ik je schuldiger 
dan zij. 
438. Heb ik mijn stem verheven om mijn 
beulen te veroordelen? Heb ik ze niet 
gezegend met liefde en zachtmoedigheid? Als 
u begrijpt dat veel van degenen die tijdelijk in 
de wereld zijn afgedwaald vanwege dit 
vergrijp, vandaag de dag in de geestelijke 
wereld gezuiverd zijn! (54, 47 - 48) 
439 Probeer ook niet de verborgen gevoelens 
van je naaste bloot te leggen, want in elk 
wezen is er een geheim dat alleen ik mag 
weten Maar als je dat zou ontdekken, wat - 
aangezien het alleen aan je broer toebehoort - 
voor jou heilig zou moeten zijn, maak het dan 
niet bekend, scheur deze sluier niet af, maar 
maak hem juist dikker. 

440 hoe vaak heb ik de mensen niet in het 
hart van hun broer zien doordringen tot ze zijn 
morele of geestelijke naaktheid hebben 
ontdekt, om er vreugde in te scheppen en het 
onmiddellijk bekend te maken 
441 Niemand van hen die zo het privéleven 
van een medemens hebben ontheiligd, moet 
verbaasd zijn als iemand hem in zijn leven 
blootlegt en bespot. Hij moet dan niet zeggen 
dat het de maatstaf van rechtvaardigheid is 
die hem meet, want het zal de maatstaf van 
onrecht zijn waarmee hij zijn medemensen 
heeft gemeten. 
442 Respecteer de anderen, bedek met uw 
mantel van barmhartigheid de blootgestelde 
en verdedig de zwakken tegen de roddels van 
de mensen. (44, 46 - 48) 
443 Niet allen die "op straat en in de steegjes 
lopen" en over de gebeurtenissen van vroeger 
spreken en profetieën interpreteren of 
openbaringen uitleggen, zijn mijn 
boodschappers; want velen hebben die 
boodschappen misbruikt uit ijdelheid, 
bitterheid of menselijk eigenbelang, om te 
beledigen en te oordelen, om te vernederen 
of te kwetsen, en zelfs om te "doden". (116, 
21) 
444 Open jezelf, de mensheid, ontdek de weg, 
ontdek de reden van het leven Verenig, 
mensen met mensen, hou van elkaar! Hoe dun 
is de scheidingsmuur die het ene huis van het 
andere scheidt, en toch - hoe ver zijn de 
bewoners van elkaar verwijderd! En aan de 
grenzen van uw land - hoeveel voorwaarden 
zijn er nodig om de buitenlander door te 
laten! Als je dit zelfs onder mannenbroeders 
doet, wat heb je dan gedaan met hen die in 
een ander leven zitten? Jullie hebben een 
gordijn tussen hen en jezelf laten zakken - zo 
niet dat van jullie vergetelheid, dan is dat van 
jullie onwetendheid, die als dikke mist is. (167, 
31) 
445 Zie je die mensen die alleen maar leven 
om een buitensporige zucht naar macht te 
bevredigen, die het leven van hun naaste 
negeren zonder de rechten te respecteren die 
ik, hun Schepper, hun heb toegekend? Zie je 
hoe hun werken alleen maar spreken over 
afgunst, haat en hebzucht? Je moet dus meer 
voor hen bidden dan voor anderen die het 
Licht niet zo nodig hebben. 
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446 Vergeef deze mannen alle pijn die zij u 
veroorzaken, en help hen om tot rede te 
komen met uw zuivere gedachten. Maak de 
mist die hen omringt niet nog dichter om hen 
heen; want als zij zich eens moeten 
verantwoorden voor hun daden, zal ik ook 
diegenen ter verantwoording roepen die, in 
plaats van voor hen te bidden, alleen maar 
duisternis naar hen toe hebben gestuurd met 
hun boze gedachten. (113, 30) 
447 Vergeet niet dat er in de wet tegen jullie 
gezegd is: "Jullie zullen geen andere goden 
naast Mij hebben. Toch zijn er veel goden die 
door de mens zijn geschapen om hen te 
aanbidden, om hun eer te bewijzen en zelfs 
om hun leven op te offeren. 
448 Begrijp dat mijn wet niet achterhaald is, 
en dat deze, zonder dat u zich bewust bent, 
voortdurend door het geweten tot u spreekt; 
maar de mensen blijven heidenen en 
afgodendienaren. 
449 Zij houden van hun lichaam, vleien hun 
ijdelheid en geven toe aan hun zwakheden; zij 
houden van de schatten der aarde waaraan zij 
hun vrede en hun geestelijke toekomst 
aanbieden. Ze brengen hulde aan het vlees, 
bereiken soms het punt van ontaarding en 
vinden zelfs de dood in het verlangen naar 
genot. 
450 Overtuig jezelf dat je meer van de dingen 
van de wereld hebt gehouden dan van je 
vader. Wanneer hebben jullie je voor Mij 
opgeofferd door Mij in jullie naaste lief te 
hebben en Mij te dienen? Wanneer heb je je 
slaap opgeofferd of je gezondheid in gevaar 
gebracht om hulp te bieden en het lijden van 
je medemensen te verlichten? En wanneer 
ben je bijna dood gegaan voor een van de 
nobele idealen die mijn onderwijs inspireren? 
451 Erken dat de cultus die u beoefent met 
het materiële leven voor u komt voor de 
aanbidding van het geestelijke leven Daarom 
heb ik je gezegd dat je andere goden hebt die 
je aanbidt en meer dan de ware God dient. 
(118, 24 - 26) 
452 U bent zo gewend aan de zonde dat uw 
leven voor u de meest natuurlijke, normale en 
aanvaardbare lijkt te zijn, en toch lijkt het erop 
dat Sodom en Gomorra, Babylon en Rome al 
hun ondeugden en zonden aan deze mensheid 
hebben doorgegeven. (275, 49) 

453 Je leeft vandaag de dag in een tijd van 
geestelijke verwarring, waarin je het kwade 
goed noemt, waarin je denkt licht te zien waar 
er duisternis is, waarin je het overbodige 
verkiest boven het wezenlijke. Maar mijn 
eeuwige en behulpzame barmhartigheid zal 
op tijd ingrijpen om u te redden en u de 
lichtvolle weg van de waarheid te laten zien - 
de weg waarvan u bent afgedwaald. (358, 30) 
454 om te kunnen zegevieren in alle 
beproevingen, doe wat de Meester u heeft 
geleerd: kijk en bid, zodat uw ogen altijd alert 
zijn en u niet wordt overweldigd door de 
verleiding. Vergeet niet dat het kwaad een 
grote intuïtie heeft om je te beproeven, om je 
ten val te brengen, om je te verslaan, en om 
voordeel te halen uit je zwakheid. Wees 
opmerkzaam, zodat u het kunt ontdekken als 
het op u ligt te wachten. (327,10 o.) 
455 Voorwaar, ik zeg u, vanuit deze duisternis 
zal de mensheid de weg naar het licht 
vinden... Maar deze stap zal langzaam 
gebeuren. Wat zou er van de mensen worden 
als ze in een oogwenk al het kwaad begrepen 
dat ze hebben veroorzaakt? Sommigen 
zouden hun verstand verliezen, anderen 
zouden hun eigen leven nemen. (61, 52) 
 
Zuivering en vergeestelijking van de 
mensheid  
456 U hebt de wet vergeten en gewacht tot de 
natuurkrachten u aan Mijn gerechtigheid 
herinnerden: orkanen, overlopende 
waterlopen, aardbevingen, droogtes, 
overstromingen zijn oproepen die u wakker 
schudden en tot u spreken over Mijn 
gerechtigheid. 
457 Welke andere vrucht kan de mensheid mij 
in deze tijd bieden dan die van onenigheid en 
materialisme? Deze mensen, die jarenlang 
naar mijn onderwijs hebben geluisterd, 
kunnen mij ook geen goede oogst aanbieden. 
(69, 54 - 55) 
458 Hoort u de kreten van de gerechtigheid 
niet? Zie je de krachten van de natuur niet, 
hoe ze de ene regio na de andere treffen? 
Denk je dat als je een deugdzaam leven zou 
leiden, het nodig zou zijn dat mijn 
gerechtigheid op deze manier wordt gevoeld? 
Ik zeg je, het zou niet nodig zijn om je te 
zuiveren als ik je zuiver had gevonden... (69, 
11) 
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459 Hoewel het u op dit moment onmogelijk 
lijkt om vrede in de mensheid te sluiten, zeg ik 
u dat er vrede zal komen, en nog meer: dat de 
mens zal leven in spiritualiteit. 
460 De wereld zal veel ellende lijden voor de 
komst van deze tijd... Maar dat lijden zal voor 
het welzijn van de mensheid zijn, zowel in het 
aardse als in het geestelijke. Het zal zijn als 
een "tot nu toe en niet verder" voor de 
ongebreidelde loop van kwade daden, 
egoïsme en genotzucht van de mens. 
461 Op deze manier zal een evenwicht 
worden bereikt; want de krachten van het 
kwaad zullen de krachten van het goede niet 
meer kunnen overwinnen. 
462 Deze zuivering, omdat het altijd de meest 
delicate en geliefde betreft, heeft de schijn 
van bestraffing zonder het te zijn Want in 
werkelijkheid is het een middel tot redding 
voor die geesten die van het pad zijn 
afgedwaald of het zijn kwijtgeraakt. 
463 Wie het aardse beoordeelt, kan niets 
nuttigs in de pijn ontdekken; maar wie denkt 
dat hij een geest heeft die eeuwig zal leven, 
van dezelfde pijn wint hij licht, standvastigheid 
en vernieuwing. 
464 Als je geestelijk denkt - hoe kun je geloven 
dat de pijn een kwaad is voor de mensheid als 
het komt van een God die alle liefde is? 
465. de tijd gaat voorbij en er zal een tijd 
komen waarin die grote beproevingen zullen 
beginnen te verschijnen en zelfs het laatste 
restant van de vrede zal ontsnappen aan de 
wereld, die niet zal terugkeren totdat de 
mensheid de weg van mijn wet heeft 
gevonden en zij luisteren naar die innerlijke 
stem die hen onophoudelijk zal vertellen God 
leeft! God is in jou! Ken hem, voel hem, 
verzoen jezelf met hem! 
466 Dan zal je manier van leven veranderen 
Het egoïsme zal verdwijnen en elk van hen zal 
nuttig zijn voor de anderen. De mensen zullen 
door mijn gerechtigheid geïnspireerd worden 
om nieuwe wetten te maken en de naties met 
liefde te regeren. (232,43 - 47) 
467 In de materiële wereld zult u ook de 
transformatie ervaren: de rivieren zullen rijk 
zijn aan water, de kale velden zullen 
vruchtbaar zijn, de krachten van de natuur 
zullen terugkeren op hun gebruikelijke paden, 
want er zal harmonie zijn tussen de mens en 
God, tussen de mens en de goddelijke werken, 

tussen de mens en de wetten gedicteerd door 
de Schepper van het leven. (352, 65) 
468 Maak je geen zorgen, lieve getuigen. Ik 
kondig u aan dat deze materialistische 
mensheid, die zo lang alleen heeft geloofd in 
wat ze aanraakt, ziet en begrijpt met haar 
beperkte verstand en in wat ze bewijst met 
haar wetenschap, geestelijk zal worden en in 
staat zal zijn Mij met haar geestelijk oog te 
zien en de waarheid te zoeken. (307, 56) 
469 Als je geestelijk voorbereid was, kon je in 
de oneindigheid de massa's geestelijke wezens 
zien, die voor je ogen op een onmetelijk grote 
witte wolk zouden lijken, en als de 
boodschappers of afgezanten zich daarvan 
zouden losmaken, zou je ze als vonken van 
licht op je af zien komen. 
470 uw geestelijk zicht is nog niet 
doordringend en daarom moet ik u spreken 
over het hiernamaals, van alles wat u nog niet 
kunt zien. Maar ik zeg u, de tijd zal komen dat 
u allen zieners zult zijn en zult genieten van 
dat prachtige leven, dat u momenteel ver van 
u vandaan voelt, maar dat in werkelijkheid 
dicht bij u slingert, u omringt en verlicht, u 
inspireert en onophoudelijk aan uw deuren 
klopt. (71, 37 - 38) 
471 Gevoeligheid, intuïtie, openbaring, 
profetie, inspiratie, visie, genezende gave, 
innerlijk woord - al deze en andere gaven 
zullen uit de Geest voortkomen, en door hen 
zullen de mensen bevestigen dat er een 
nieuwe tijd voor de mensen is aangebroken. 
472 Vandaag twijfel je aan het bestaan van 
deze geestelijke gaven, omdat sommigen ze 
voor de wereld verbergen, uit angst voor haar 
mening; morgen zal het de meest natuurlijke 
en mooie zijn om ze te bezitten. 
473 Ik kom naar je toe in deze "derde keer" 
omdat je ziek bent in lichaam en geest De 
gezonde man heeft geen behoefte aan een 
dokter en de rechtvaardige heeft ook geen 
zuivering nodig. (80, 5 - 6) 
474 Vandaag de dag heb je nog steeds 
behoefte aan priesters, rechters en leraren 
Maar zodra je spirituele en morele toestand 
hoog is, heb je deze steunen niet meer nodig, 
noch deze stemmen. In elke man zit een 
rechter, een pastoor, een leraar en een altaar. 
(208,41) 
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XVI Profetieën en Parabels, Troost 
en Belofte  

 

Hoofdstuk 64 - Profetieën  
 
De vervulling van oude en nieuwe profetieën  
1 Wat de profeten hebben gezegd, zal in deze 
tijd gebeuren. Mijn nieuwe woord zal filosofen 
en theologen bereiken, velen zullen het 
bespotten en anderen zullen verontwaardigd 
zijn. Maar terwijl dit gebeurt, zullen hun 
verbaasde ogen de vervulling zien van de 
profetieën die ik u nu heb aangekondigd. (151, 
75) 
2 Die oude profeten ontvingen geen wettelijke 
macht of gezag op aarde, ze werden niet 
gedwongen zich aan enig gezag te 
onderwerpen en ze concentreerden zich 
alleen op het gehoorzamen van de bevelen 
van hun Heer, die zijn woord op de lippen van 
de door Hem uitverkorenen legde. 
3 Vol geloof en moed weerhield niets hen van 
hun taak om mijn wet aan het volk te 
onderwijzen en hen te ontmoedigen van 
religieus fanatisme door hen bewust te maken 
van de onverschilligheid en de dwalingen van 
de priesters. (162, 7 – 8) 
4 De mensheid, lijkt de pijn, ellende en chaos 
die je in deze tijd omringt je onvoorspelbaar? 
5 als jullie verbaasd zijn, is dat omdat jullie 
niet geïnteresseerd zijn in Mijn profetieën en 
je niet hebben voorbereid. 
6 Alle dingen waren voorzien, en alle dingen 
werden aangekondigd, maar het ontbrak u 
aan geloof, en nu drinkt u als gevolg daarvan 
een zeer bittere beker. 
7 Ook vandaag profeteer ik door het menselijk 
verstand. Sommige profetieën zullen snel 
uitkomen, andere alleen in verre tijden. 
8 Deze mensen die ze horen hebben een grote 
verantwoordelijkheid om ze aan de mensheid 
bekend te maken. Want ze bevatten licht dat 
mensen de realiteit waarin ze leven laat 
begrijpen, zodat ze kunnen pauzeren in hun 
waanzinnige loop naar de afgrond. (276, 41 - 
42) 
9 veel van wat ik in deze tijd tot u heb 
gesproken is profetie, soms verwijzend naar 
tijden die komen gaan, soms naar tijden die 
komen gaan. dit is de reden waarom veel 

mensen geen belang willen hechten aan deze 
goddelijke boodschap 
10 Maar dit woord zal vol van licht opstijgen 
onder de mannen van de komende eeuwen, 
die in hem grote openbaringen zullen 
herkennen en ontdekken, waarvan de 
nauwkeurigheid en de volmaaktheid de 
wetenschappers zullen verbazen. (216, 13) 
 
Grote Profetie van de Naties van 10 januari 
1945, tegen het einde van de Tweede 
Wereldoorlog 
11 Op dit moment spreek ik tot de volkeren 
van de aarde. allen hebben Mijn Licht; laat ze 
daarmee reflecteren dat ze zich hebben 
durven ontdoen van het leven alsof ze er de 
eigenaar van zijn. 
12 Voorwaar, Ik zeg jullie, jullie verwoesting 
en jullie pijn heeft diepe wroeging veroorzaakt 
onder velen en heeft miljoenen mensen aan 
het licht gebracht die Mij zoeken en Mij 
aanroepen, en van hen komt een klaagzang 
tot Mij met de vraag: Vader, zal de oorlog van 
1945 misschien niet eindigen en Gij zult onze 
tranen niet drogen en ons vrede brengen? 
13 Hier ben ik aanwezig onder jullie, o zeven 
naties! zeven hoofden u die voor mij zijn 
opgestaan in de wereld! 
14 ENGLAND: Ik verlicht u, mijn gerechtigheid 
zal u nog steeds zwaar treffen, maar ik geef u 
kracht, raak uw hart aan en zeg u: uw 
aanspraken op macht zullen vallen, uw 
rijkdom zal van u worden afgenomen en ze 
zullen aan niemand worden gegeven. 
15 DUITSLAND: Ik ben op dit moment op zoek 
naar je trots, en ik zeg je: Maak je klaar, want 
je zaad zal niet vergaan. Je hebt me om nieuw 
land gevraagd, maar de mannen hebben zich 
met mijn hoge raad bemoeid. Ik buig je nek en 
zeg je: neem mijn kracht en vertrouw erop dat 
ik je zal redden. 
16 maar als jullie niet op Mij vertrouwen en je 
aan je trots overgeven, dan zijn jullie alleen en 
slaaf van de wereld. maar dit is niet mijn wil, 
want dit is het moment waarop ik de meesters 
omverwerp en de slaven en gevangenen 
bevrijd... Neem mijn licht en zet het weer 
recht. 
17 RUSLAND: Mijn geest ziet alles. De wereld 
zal niet van jou zijn. Ik zal het zijn die over 
jullie allemaal zal heersen. U zult mijn naam 
niet kunnen wissen, want Christus die tot u 
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spreekt zal over alle mensen heersen. Bevrijd 
je van het materialisme en bereid je voor op 
een nieuw leven, want als dit niet gebeurt, 
breek ik je trots. Ik geef je mijn licht. 
18 ITALIË: U bent niet langer de Heer, zoals 
vroeger; vandaag de dag bent u gedood door 
spot, dienstbaarheid en oorlog. Door je 
ontaarding ondergaat je een grote zuivering. 
Maar Ik zeg jullie: vernieuw jullie, elimineer 
jullie fanatisme en afgoderij en herken Mij als 
de Allerhoogste Heer. Ik zal nieuwe inspiratie 
en licht op je werpen. Neem mijn genezende 
balsem en vergeef elkaar. 
19 FRANKRIJK: Je brengt je pijn voor mij. Je 
gejammer bereikt mijn hoge troon. Ik ontvang 
je. Voordat je tot de Heer opstaat, laat je me 
nu alleen de kettingen zien die je bij je draagt. 
20 Je hebt niet gekeken of gebeden. Jullie 
hebben je overgegeven aan de geneugten van 
het vlees en de draak heeft jullie tot prooi 
gemaakt. 
21 maar Ik zal jullie redden, omdat de 
klaagzang van jullie vrouwen en het huilen van 
de kinderen tot Mij zullen komen. jullie zullen 
jezelf redden en ik zal jullie mijn hand geven... 
maar ik zeg je echt: kijk, bid en vergeef... 
22 VERENIGDE STATEN: Op dit moment 
ontvang ik u ook. Ik kijk naar je hart. Het is 
niet van steen, maar van metaal, van goud. Ik 
zie je hersenen van metaal gehard. Ik vind 
geen liefde met jou, ik ontdek geen 
spiritualiteit. Ik zie alleen maar 
grootheidswaanzin, ambitie en hebzucht. 
23 "Ga zo door", maar ik vraag u: wanneer zal 
mijn zaad diep wortel schieten? wanneer ga je 
je "Gouden Kalf" en je "Toren van Babel" 
neerhalen om in plaats daarvan de ware 
tempel van de Heer op te richten? 
24 Ik raak je geweten aan van het eerste tot 
het laatste en vergeef je. Ik verlicht u zodat in 
het moeilijkste uur, wanneer het bezoek zijn 
hoogtepunt bereikt, uw geest niet vertroebeld 
zal zijn maar helder zal denken en u eraan zal 
herinneren dat ik boven u ben... 
25 Ik geef je licht, macht en gezag. Bemoei je 
niet met mijn hoge raad, want als je mijn 
instructies niet opvolgt of de lijn overschrijdt 
die ik teken, zal pijn, vernieling, vuur, pest en 
de dood over je heen komen. 
26 JAPAN: Ik ontvang je en spreek met je. Ik 
heb je heiligdom betreden en alles bekeken. 
Je wilt niet de laatste zijn, je hebt altijd al de 

eerste willen zijn. Maar voorwaar, Ik zeg u: dit 
zaad is niet aangenaam voor Mij. 
27 Het is noodzakelijk, dat gij de beker van het 
lijden ledigt, opdat uw hart gezuiverd wordt. 
Het is noodzakelijk dat uw "taal" zich 
vermengt met andere "talen". Het is 
noodzakelijk dat de wereld u benadert. Als de 
wereld is voorbereid en gezuiverd, zal het je 
het zaad brengen dat ik het zal geven. Want ik 
zie niemand voorbereid. Ik zie met jou niet het 
spirituele zaad van Mijn Goddelijkheid. Maar 
ik zal de weg vrijmaken. 
28 Binnenkort zal er een chaos ontstaan van 
wereldbeelden over de hele wereld, een 
verwarring van wetenschappen en theorieën. 
Maar na deze chaos zal het licht naar je toe 
komen. Ik bereid jullie allemaal voor en 
vergeef jullie en zie dat jullie de juiste weg 
nemen. 
29 Als de tijd komt en de vrede komt tot de 
naties, wees dan niet weerbarstig, bemoei je 
niet met mijn hoge raad en verzet je niet 
tegen mijn wil. als de naties vrede hebben 
gesloten, steek ze dan niet in de rug, want dan 
zal Ik Mijn oordeel over jullie vellen... 
30. Zeven landen! Zeven koppen! De Vader 
heeft je ontvangen. Voor u, onder uw 
heerschappij, staat de wereld. Je bent 
verantwoordelijk voor mij. 
31 Laat het licht van het "Boek der Zeven 
Zeehonden" in elk volk zijn, opdat de mensen 
zich gereed maken, zoals het mijn wil is. Mijn 
vrede zij met u! (127, 50 - 65) 
 
Oorlogen en natuurrampen - tekens in de 
lucht  
32 Dezelfde wereld die je nu bewoont is al 
lang een slagveld. Maar de mens is niet 
tevreden met de enorme ervaring die zijn 
voorouders hem hebben nagelaten - een 
bittere en pijnlijke ervaring die voor de 
mensen van deze tijd ligt als een boek dat 
door het geweten is geopend. 
33 Maar het hart van de mensen is te moeilijk 
om die vrucht van de ervaring te ontvangen 
die als een erfenis van het licht is. Het enige 
wat ze van hun voorouders hebben geërfd is 
de haat, trots, wrok, hebzucht, arrogantie en 
wraak die aan hen in bloed wordt 
doorgegeven. (271, 65) 
34 Vergeet niet dat het tijd is om te oordelen; 
want voorwaar, ik zeg u, elke overtreding zal 
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boetedoening zijn voor de aarde zelf zal 
rekenschap vragen van het slechte gebruik dat 
de mens er van heeft gemaakt en van zijn 
natuurlijke koninkrijken... 
35 Alles wat vernietigd is, zal je ter 
verantwoording roepen en de mensen doen 
inzien dat ze door de Schepper met liefdevolle 
bedoelingen zijn geschapen en dat alleen die 
ene wil, die hen zou kunnen vernietigen, voor 
hen zorgt, hen beschermt en hen zegent. (180, 
67) 
36 Ik geef u deze boodschap die u over de 
zeeën moet geven. Mijn woord is om het 
Oude Continent over te steken en zelfs het 
volk van Israël te bereiken, dat zich in een 
broederstrijd om een stuk land heeft gestort 
zonder zich de ellende van zijn geest te 
realiseren. 
37 Je kunt je de beproeving die de wereld zal 
doormaken niet voorstellen. Iedereen 
verwacht vrede, maar die zal pas in werking 
treden nadat de natuurkrachten van Mij 
hebben getuigd. (243,52) 
38 Mijn natuurkrachten zullen ontketend 
worden en hele regio's verwoesten. 
Wetenschappers zullen een nieuwe planeet 
ontdekken, en een "sterrenregen" zal uw 
wereld verlichten. Maar dit zal geen ramp 
voor de mensheid brengen; het zal alleen de 
mensen de komst van een nieuw tijdperk 
aankondigen. (182, 38) 
- In de evangeliën wordt dit oordeelsteken 
aangekondigd met de woorden: "De "sterren" 
zullen uit de hemel vallen". 
39 Ik heb u al geopenbaard dat mijn volk over 
de hele aarde is verspreid, dat wil zeggen dat 
het geestelijke zaad over de hele wereld is 
verspreid. 
40 Vandaag de dag zijn jullie verdeeld en 
hebben jullie zelfs minachting voor elkaar 
vanwege kleinigheden. Maar als de 
materialistische leerstellingen jullie allemaal 
dreigen te overweldigen, zullen jullie die 
denken en voelen met de geest uiteindelijk 
één worden. Als het zover is, geef ik je een 
teken zodat je elkaar kunt herkennen - iets 
wat je op dezelfde manier kunt zien en horen. 
Als jullie dan getuigen van elkaar, zullen jullie 
verbaasd zijn en zeggen: "Het is de Heer die 
ons heeft bezocht. (156, 35 - 36) 
 

Profetie over de verdeling van de Mexicaanse 
kerken  
041 Hoor mij nu eens goed, mensen, en doe 
mijn woord waardig en echt. 
42 Ik zie dat je verdriet in je hart hebt, omdat 
je voorziet dat niet al deze massa's de wet die 
ik heb geschreven in je gedachten zullen 
houden. maar ik zeg u dat vandaag, net als in 
de "First Times", de mensen verdeeld zullen 
zijn... 
43 Ik heb veel met jullie gesproken, en ik heb 
voor jullie allemaal één pad uitgestippeld. 
Daarom zeg Ik jullie: als sommige van mijn 
kinderen Mij niet gehoorzamen, zal het 
oordeel over dit volk worden uitgesproken 
wanneer de dag die door de wil van jullie 
Vader is vastgesteld, een einde maakt aan 
deze demonstratie. 
44 Ik ben in deze tijd tot u gekomen als 
bevrijder en heb u de weg gewezen door de 
woestijn, het geestelijke "dagwerk" van de 
strijd voor bevrijding en verlossing, en heb u 
uiteindelijk het nieuwe land van de belofte 
beloofd, dat is vrede, licht en geluk voor de 
geest. 
45 gezegend zijn zij die op deze reis 
vertrekken en Mij volgen in het verlangen 
naar bevrijding en vergeestelijking, want zij 
zullen zich nooit in de steek gelaten voelen of 
zwak zijn in de beproevingen die de 
uitgestrekte woestijn hen brengt. 
46 Maar wee degenen die tegen het geloof 
ingaan, die de dingen der wereld meer 
liefhebben dan het geestelijke, en die 
vasthouden aan hun afgoden en hun tradities! 
In de mening van het dienen van Mij, zullen zij 
onderwerpen zijn van "Farao" die "vlees", 
materialisme, afgoderij is. 
47 Wie naar het Beloofde Land, het vaderland 
van de geest, wil komen, moet een teken van 
goedheid achterlaten op zijn reis door de 
wereld. 
48 Kom op deze manier en wees niet bang. 
Want als je je hoop in mij stelt, is het 
onmogelijk om te verdwalen. Als jullie bang 
zijn of geen vertrouwen hebben, dan is jullie 
geloof niet absoluut en Ik zeg jullie dat wie Mij 
wil volgen, overtuigd moet zijn van mijn 
waarheid. (269, 50-51 
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Hoofdstuk 65 - Gelijkenissen, comfort 
en belofte  
 
Parabel van de slechte stewards  
1 In een verlangen naar barmhartigheid 
benaderde een menigte hongerige, zieke en 
naakte mensen een huis. 
2 De stewards van het huis maakten het 
steeds weer klaar om eten te geven aan 
degenen die aan hun tafel doorgingen. 
3 De verhuurder, eigenaar en meester van die 
landerijen kwam het banket voorzitten. 
4 De tijd ging voorbij, en de behoeftigen 
vonden altijd voedsel en onderdak in het huis. 
5 Op een dag zag die heer dat het water op de 
tafel bewolkt was, dat het eten niet gezond en 
lekker was, en dat de tafelkleden bevlekt 
waren. 
6 Toen riep hij de verantwoordelijken voor de 
bereiding van de tafel tot hem en zei tot hen: 
'Hebt u de lakens gezien en het eten geproefd 
en van het water gedronken? 
7 "Ja, Heer," antwoordden ze. 
8 "Geef dan, voordat je deze hongerigen eten 
geeft, eerst je kinderen ervan laten eten en als 
ze het eten lekker vinden, geef het dan aan 
deze gasten. 
9 De kinderen namen van het brood, en van 
de vruchten, en van wat er op tafel lag; maar 
de smaak was walgelijk, en er was 
ontevredenheid en oproer tegen, en ze 
klaagden heftig. 
10 Toen zei de huisbaas tegen hen die nog 
wachtten: "Kom onder een boom, want ik zal 
jullie de vruchten van mijn tuin en goed 
smakend voedsel aanbieden. 
11 Maar tot de dienstknechten zei hij: "Reinigt 
de verontreinigde, verwijdert de slechte 
smaak van de lippen van hen die jullie 
teleurgesteld hebben". Ik heb geen gunst voor 
u, want ik heb u bevolen om alle hongerigen 
en dorstigen te ontvangen, om hen het beste 
eten en zuiver water aan te bieden, en u heeft 
niet gehoorzaamd. Je werk bevalt me niet." 
12 De Heer van die landen maakte toen zelf 
het feest: het brood was vol, de vrucht gezond 
en rijp, het water vers en verfrissend. Toen 
nodigde hij degenen die erop zaten te 
wachten - bedelaars, zieken en lepralijders - 
uit en allen verzadigden zich, en hun vreugde 
was groot. Al snel waren ze gezond en vrij van 

lijden, en besloten ze op het landgoed te 
blijven. 
13 Zij begonnen de velden te bewerken en 
werden veldhanden, maar zij waren zwak en 
waren niet in staat om de bevelen van die 
Heer uit te voeren. Ze mengden verschillende 
soorten zaden, en het gewas degenereerde, 
de tarwe werd verstikt door onkruid. 
14 Toen de tijd van de oogst kwam, kwam de 
huisbaas en zei tegen hen: "Wat doet u daar, 
als ik u alleen het beheer van het huis heb 
gegeven om de gasten te ontvangen? Het zaad 
dat je hebt gezaaid is niet goed; anderen zijn 
aangesteld om de velden te bewerken. Ga het 
land zuiveren van distels en onkruid, en dan 
het huis weer beheren. De put is opgedroogd, 
het brood is niet sterk en de vruchten zijn 
bitter. Doe met de pacer wat ik je heb 
aangedaan. Als je de mensen die zich tot je 
wenden hebt gevoed en genezen, als je de pijn 
van je buurman hebt weggenomen, dan laat ik 
je in mijn huis rusten." (196, 47 - 49) 
 
Parabel van de oversteek van de woestijn 
naar de Grote Stad 
15 Twee zwervers gingen met langzame 
stappen door een brede woestijn, waarbij hun 
voeten pijn deden van het hete zand. Ze 
liepen naar een verre stad, en alleen de hoop 
om hun bestemming te bereiken 
verlevendigde hen op hun moeilijke reis; want 
het brood en het water raakten geleidelijk aan 
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 
in de steek liet. 
16 De oude zwerver probeerde de jongeman 
nieuwe moed bij te brengen en vertelde hem 
dat ze misschien spoedig een oase zouden 
aantreffen waarin ze hun verloren kracht 
zouden herwinnen; maar hij nam geen moed. 
17 De oudste was niet van plan om hem in die 
wildernis in de steek te laten, en hoewel hij 
ook vermoeid was, laadde hij de vermoeide 
metgezel op zijn rug en vervolgde de reis met 
moeite. 
18 Toen de jongeman uitgerust was, en hij de 
moeite had overwogen die hij voor hem had 
gedaan, die hem op zijn schouders droeg, nam 
hij zijn nek af, en nam hem bij de hand, en zo 
gingen zij op weg. 
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19 Het hart van de oude zwerver was vervuld 
met een onmetelijk geloof, dat hem kracht gaf 
om zijn vermoeidheid te overwinnen. 
20 Zoals hij had voorzien, verscheen er een 
oase aan de horizon, onder wiens schaduw de 
koelte van een bron op hen wachtte. 
Uiteindelijk bereikten ze het en dronken ze 
van dat verfrissende water tot ze zich vol 
hadden gedronken. 
21 Zij vielen in een rustgevende slaap, en toen 
zij wakker werden, voelden zij dat de 
vermoeidheid weg was, noch hadden zij 
honger, noch dorst. Ze voelden vrede in hun 
hart en de kracht om de stad te bereiken die 
ze zochten. 
22 Ze wilden die plek niet echt verlaten, maar 
de reis moest doorgaan. Ze vulden hun vaten 
met dat kristalheldere en zuivere water en 
hervatten hun reis. 
23 De oude zwerver, die de steun van de 
jongeman was geweest, zei: 'Laten we het 
water dat we bij ons dragen slechts met mate 
gebruiken. Het is mogelijk dat we onderweg 
enkele pelgrims tegenkomen die, overweldigd 
door uitputting, dorst hebben of ziek zijn, en 
het zal dan nodig zijn om hen aan te bieden 
wat we bij ons dragen". 
24 De jongeman was het er niet mee eens en 
zei dat het onredelijk was om te geven van 
wat misschien niet eens genoeg was voor 
zichzelf; dat ze het in zo'n geval konden 
verkopen tegen de prijs die ze wilden, omdat 
het hen zoveel moeite had gekost om dat 
kostbare element te bemachtigen. 
25 De oude man was niet tevreden met dit 
antwoord, en antwoordde hem dat als zij 
vrede in hun geest zouden hebben, zij het 
water zouden moeten delen met degenen die 
het nodig hebben. 
26 De jongeman zei dat hij het water van zijn 
schip liever alleen gebruikte, voordat hij het 
deelde met iemand die men onderweg zou 
ontmoeten. 
27 Opnieuw kwam het idee van de oude man 
uit, omdat zij voor hen een karavaan van 
mannen, vrouwen en kinderen zagen, 
verdwaald in het braakliggende land, dicht bij 
de vernietiging. 
28 En de goede oude man ging haastig naar 
die mensen toe en gaf hen te drinken. De 
vermoeiden voelden zich onmiddellijk 
gesterkt, de zieken openden hun ogen om die 

reiziger te bedanken en de kinderen stopten 
met huilen van de dorst. De karavaan stond op 
en vervolgde zijn reis. 
29 De vrede was in het hart van de edele 
wegbereider, terwijl de andere, die zijn schip 
leeg zag, bezorgd was en tegen zijn metgezel 
zei dat ze zich moesten omdraaien en naar de 
bron moesten gaan om het water te 
vervangen dat ze hadden opgebruikt. 
30 "We moeten niet teruggaan," zei de goede 
zwerver, "als we vertrouwen hebben, zullen 
we nieuwe oases verderop vinden. 
31 Maar de jongeman was in twijfel, en was 
bang, en nam liever afscheid van zijn metgezel 
ter plaatse, en ging terug in de wens om naar 
de fontein te gaan. Zij, die metgezellen waren 
geweest in het lijden, gingen uit elkaar. Terwijl 
de een verder ging op de weg, geïnspireerd 
door het geloof in zijn bestemming, rende de 
ander met de obsessie van de dood in zijn hart 
naar de bron, denkend dat hij in de woestijn 
zou kunnen omkomen. 
32 Uiteindelijk kwam hij gehijg en uitgeput. 
Maar tevreden dronk hij zijn vulling en vergat 
zijn metgezel, die hij alleen liet gaan, en ook 
de stad die hij had afgezworen, en besloot om 
vanaf dat moment in de woestijn te gaan 
wonen. 
33 Het duurde niet lang voordat een karavaan 
van uitgeputte en dorstige mannen en 
vrouwen in de buurt langskwam. Ze kwamen 
gretig dichterbij om uit het water van die bron 
te drinken. 
34 Maar zij zagen plotseling een man 
verschijnen, die hun bevelen gaf om niet te 
drinken en te rusten, als zij hem die weldaden 
niet betaalden. Het was de jonge zwerver die 
bezit had genomen van de oase en zich 
meester had gemaakt van de woestijn. 
35 Die mannen gaven hem een droevig 
gehoor, omdat ze arm waren en niet die 
kostbare schat konden kopen die hun dorst 
zou lessen. Uiteindelijk scheidden ze zich van 
het weinige dat ze bij zich droegen, kochten 
een beetje water om hun brandende dorst te 
lessen en gingen verder op weg. 
36 Spoedig ging die man van Heer naar 
Koning, want het waren niet altijd de armen 
die erdoorheen gingen; er waren ook 
machtige mannen die een fortuin konden 
geven voor een glas water. 
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37 Deze man herinnerde zich niet de stad aan 
de andere kant van de woestijn, en nog 
minder de broederlijke metgezel, die hem op 
zijn schouders had gedragen en hem voor de 
ondergang in dat braakliggend land behoedde. 
38 Op een dag zag hij een karavaan 
aankomen, die doelbewust naar de grote stad 
ging. Maar hij keek met verbazing toe hoe die 
mannen, vrouwen en kinderen met kracht en 
vreugde naar buiten stapten en hun lof 
zongen. 
39 De man begreep niet wat hij zag, en zijn 
verbazing werd nog groter toen hij zag dat aan 
het hoofd van de karavaan degene die zijn 
reisgenoot was geweest, doorging. 
40 De karavaan stopte voor de oase, terwijl de 
twee mannen tegenover elkaar stonden en 
elkaar verbaasd aankeken. Tot slot vroeg de 
oase-bewoner aan degene die zijn metgezel 
was geweest: "Vertel me eens, hoe is het 
mogelijk dat er mensen zijn die deze woestijn 
doorkruisen zonder zich dorstig of moe te 
voelen? 
41 Hij deed dit omdat hij in zijn hart dacht aan 
wat er van hem zou worden vanaf de dag dat 
niemand naar hem toe zou komen voor water 
of onderdak. 
42 De goede wegbereider zei tegen zijn 
metgezel: "Ik ben naar de grote stad 
gekomen, maar niet alleen. Onderweg 
ontmoette ik de zieken, de dorstigen, de 
verlorenen, de uitgeputten, en ik gaf ze 
allemaal nieuwe moed door het geloof dat me 
bezielt, en zo kwamen we op een dag, van 
oase tot oase, aan de poorten van de Grote 
Stad. 
43 Daar werd ik opgeroepen voor de Heer van 
dat koninkrijk, die, toen hij zag dat ik de 
woestijn kende en medelijden had met de 
reizigers, mij het bevel gaf om terug te gaan 
om de gids en raadgever te zijn van de 
reizigers in de martelende oversteek van de 
woestijn. 
44 En hier zie je mij een andere karavaan 
leiden die ik naar de Grote Stad moet 
brengen. - En jij? Wat doe je hier?' vroeg hij 
aan degene die in de oase was gebleven. - 
Deze was beschaamd en stil. 
45 Toen zei de goede reiziger tegen hem: "Ik 
weet dat jullie je deze oase eigen hebben 
gemaakt, dat jullie water verkopen en geld 
vragen voor de schaduw. Deze goederen 

behoren u niet toe; ze werden door een 
goddelijke macht in de woestijn geplaatst, 
zodat hij die ze nodig zou hebben er gebruik 
van zou kunnen maken. 
46 Zie je deze mensenmassa's? Ze hebben 
geen behoefte aan een oase, omdat ze geen 
dorst hebben of moe worden. Het is 
voldoende dat ik hen de boodschap doorgeef 
die de Heer van de Grote Stad hen via mijn 
bemiddeling stuurt, en zij gaan al bij elke stap 
op weg en vinden nieuwe kracht dankzij het 
hoge doel dat zij hebben: het bereiken van dat 
Koninkrijk. 
47 Laat de fontein over aan hen die dorst 
hebben, zodat zij er verfrissing in vinden en zij 
die de ontberingen van de woestijn 
ondergaan, hun dorst kunnen lessen. 
48 Uw trots en uw egoïsme hebben u verblind. 
Maar wat voor goeds was het voor jou om 
meester te zijn van deze kleine oase toen je in 
deze woestenij leefde en jezelf beroofde van 
de mogelijkheid om de grote stad te leren 
kennen die we samen zouden gaan 
ontmoeten? Ben je het hoge doel dat we 
beiden nastreefden al vergeten?" 
49 Toen die man in stilte had geluisterd naar 
hem die een trouwe en onbaatzuchtige 
metgezel was geweest, barstte hij in tranen uit 
en voelde hij wroeging voor zijn wandaden. Hij 
scheurde zijn valse kleren af en ging naar het 
beginpunt, waar de woestijn begon, om het 
pad te volgen dat hem naar de Grote Stad zou 
leiden. Maar nu liep hij zijn weg verlicht door 
een nieuw licht, dat van het geloof en de 
liefde voor zijn medemensen. 
- Einde van de gelijkenis - 
50 Ik ben de Heer van de grote stad, en Elia de 
oude man van mijn gelijkenis. Hij is "de stem 
van hem die schreeuwt in de woestijn", hij is 
degene die zich opnieuw onder jullie bekend 
maakt ter vervulling van de Openbaring die ik 
jullie bij de Transfiguratie op de berg Tabor 
heb gegeven. Hij is het die jullie in het "Derde 
Tijdperk" naar de Grote Stad leidt, waar Ik op 
jullie wacht om jullie de eeuwige beloning van 
Mijn Liefde te geven. 
51 Volg Elia, o geliefd volk, en alles zal 
veranderen in je leven, in je aanbidding van 
God en je idealen; alles zal veranderen. 
52 Hebben jullie geloofd dat jullie 
onvolmaakte godsdienstoefening eeuwig zou 
duren? - Nee, mijn discipelen. Morgen, 
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wanneer uw geest de Grote Stad aan de 
horizon ziet, zal hij net als zijn Heer zeggen: 
"Mijn koninkrijk is niet van deze wereld" 
(28:18-40). 
 
Parabel van de grootmoedigheid van een 
koning  
53 Er was eens een koning die, omringd door 
zijn onderdanen, een overwinning behaalde 
op een opstandig volk dat vazal was 
geworden. 
54 De koning en zijn mannen zongen een 
lofzang op de overwinning. Toen zei de koning 
tegen zijn volk op deze manier: "De kracht van 
mijn arm heeft gezegevierd en heeft mijn 
koninkrijk doen groeien; maar de verslagenen 
die ik zal liefhebben zoals ik jou liefheb, zal ik 
hen velden op mijn landgoederen geven om 
de wijnstok te planten, en het is mijn wil dat jij 
ze liefhebt zoals ik ze liefheb. 
55 Naarmate de tijd verstreek, en onder dat 
volk, dat gewonnen had door de liefde en de 
gerechtigheid van die koning, kwam er een 
man die in opstand kwam tegen zijn meester, 
en hem probeerde te doden in zijn slaap, maar 
hem alleen maar verwondde. 
56 Geconfronteerd met zijn misdaad, vluchtte 
die man in angst om zich te verbergen in het 
donkerste bos, terwijl de koning de 
ondankbaarheid en de afwezigheid van zijn 
ondergeschikte betreurde, omdat zijn hart 
hem zeer liefhad. 
57 Die man werd op zijn vlucht gevangen 
genomen door een volk dat de koning vijandig 
gezind was, en toen hij ervan beschuldigd 
werd een onderwerp van hem te zijn wiens 
heerschappij zij niet erkenden, schreeuwde de 
koning, bang, op de top van zijn stem dat hij 
een voortvluchtige was omdat hij net de 
koning had gedood. Maar ze geloofden hem 
niet en veroordeelden hem tot de dood op de 
brandstapel nadat hij was gemarteld. 
58 Toen hij al aan het bloeden was, en zij op 
het punt stonden hem in het vuur te gooien, 
gebeurde het dat de koning en zijn knechten, 
die op zoek waren naar de opstandeling, daar 
langskwamen, en toen hij zag wat hier 
gebeurde, hief die heerser zijn arm op en zei 
tegen de knechten: "Wat zijn jullie aan het 
doen, opstandige mensen? En bij het geluid 
van de majestueuze en bevelende stem van 

de koning bogen de rebellen zich voor hem 
neer. 
59 De ondankbare onderdaan, die nog steeds 
in de boeien om het vuur lag, wachtend op de 
uitvoering van zijn oordeel, was verbaasd en 
van streek toen hij zag dat de koning niet 
dood was, en dat hij stap voor stap in zijn 
buurt kwam en hem losmaakte. 
60 Hij leidde hem weg van het vuur en 
behandelde zijn wonden. Toen gaf hij hem 
wijn te drinken, kleedde hem in een nieuw wit 
gewaad en nadat hij hem op het voorhoofd 
had gekust, zei hij tegen hem: "Mijn 
onderwerp, waarom ben je voor mij gevlucht? 
Waarom heb je me pijn gedaan? Geef me 
geen antwoord met woorden, ik wil alleen dat 
je weet dat ik van je hou, en ik zeg je nu: kom 
en volg me." 
61 Het volk dat getuige was van deze taferelen 
van barmhartigheid riep in verwondering uit 
en veranderde van binnenuit: "Hosiannah, 
Hosiannah! Ze beweerden dat ze gehoorzame 
vazallen van die Koning waren en ontvingen 
alleen maar voordelen van hun Heer, en het 
onderwerp dat ooit in opstand kwam, 
overweldigd door zoveel liefde voor zijn 
Koning, maakte het besluit om die bewijzen 
van grenzeloze genegenheid terug te betalen 
door het liefhebben en aanbidden van zijn 
Heer voor altijd, overwonnen door zijn zo 
volmaakte actie. 
- Einde van de gelijkenis - 
62 Zie, mensen, wat is mijn woord duidelijk! 
Maar de mensen vechten tegen me en 
verliezen hun vriendschap met me. 
63 Wat heb ik de mensen aangedaan? Wat 
voor kwaad doet mijn onderwijs en mijn wet 
met hen? 
64 weet dat wanneer je me pijn doet, je elke 
keer dat je vergeven zal worden Maar dan ben 
je ook verplicht je vijanden te vergeven als ze 
je beledigen. 
65 Ik hou van jullie en als jullie één stap van 
Mij wegnemen, dan neem Ik dezelfde stap om 
jullie te benaderen. als je de poorten van je 
tempel dicht bij me sluit, zal ik er op kloppen 
tot je opengaat en ik er binnen kan komen. 
(100,61-70) 
 
Zaligsprekingen en zegeningen  
66 Gezegend is hij die zijn lijden met geduld 
draagt, want het is in zijn zachtmoedigheid dat 
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hij de kracht zal vinden om zijn kruis te blijven 
dragen op zijn pad van ontwikkeling. 
67 gezegend is hij die vernedering met 
nederigheid verdraagt en in staat is degenen 
die hem beledigd hebben te vergeven, want ik 
zal hem rechtvaardigen. maar wee degenen 
die over de daden van hun medemensen 
oordelen, want zij zullen op hun beurt worden 
beoordeeld! 
68 gezegend is hij die het eerste gebod van de 
wet vervult en Mij meer liefheeft dan alle 
geschapen dingen. 
69 Gezegend is hij die Mij zijn rechtvaardige of 
onrechtvaardige zaak laat beoordelen. (44, 52 
- 55) 
70 Gezegend is hij die zich op aarde 
verootmoedigt, want ik zal hem vergeven. 
gezegend is hij die wordt belasterd, want ik zal 
getuigen van zijn onschuld... gezegend zijn zij 
die van Mij getuigen, want Ik zal hen 
zegenen... En wie verkeerd wordt beoordeeld 
vanwege de praktijk van mijn onderwijs, hem 
zal ik erkennen. (8,30) 
71 gezegend zijn zij die vallen en weer 
opstaan, zij die huilen en Mij zegenen, zij die, 
gewond door hun eigen broeders, Mij in het 
diepst van hun hart vertrouwen. deze kleintjes 
en gekwelden, bespot, maar zachtmoedig en 
daarom sterk van geest, zijn in waarheid mijn 
discipelen (22,30) 
72 Gezegend is hij die de wil van zijn Heer 
zegent, gezegend is hij die zijn eigen lijden 
zegent, omdat hij weet dat het zijn vlekken zal 
wegspoelen. Want hij geeft zijn stappen een 
houvast om de spirituele berg te beklimmen. 
(308, 10) 
73 Allen wachten op het licht van een nieuwe 
dag, de dageraad van de vrede, die het begin 
van een betere tijd zal zijn. De onderdrukten 
wachten op de dag van hun bevrijding, de 
zieke hoop op een genezing die hen weer 
gezondheid, kracht en levensvreugde zal 
geven. 
74 Gezegend zijn zij die weten hoe zij moeten 
wachten tot het laatste moment, want wat zij 
hebben verloren zal hun met belangstelling 
worden teruggegeven. Ik zegen deze 
verwachting, want het is een bewijs van geloof 
in Mij. (286, 59 -60) 
75 Zegen de gelovigen, zegen hen die 
standvastig zijn tot het einde van hun 
beproeving. Gezegend zijn zij die de kracht die 

mijn leer hun heeft gegeven niet hebben 
verspild, want zij zullen de wisselvalligheden 
van het leven met kracht en licht overleven in 
de komende tijden van bitterheid. (311, 10) 
76 gezegend zijn zij die Mij op het altaar van 
de schepping zegenen en weten hoe zij de 
gevolgen van hun overtredingen nederig 
kunnen aanvaarden zonder ze aan goddelijke 
straffen toe te schrijven. 
77 Gezegend zijn zij die weten hoe ze mijn wil 
moeten gehoorzamen en hun beproevingen 
nederig aanvaarden. ze zullen allemaal van me 
houden (325, 7 - 8) 
 
Stimulering van de opwaartse ontwikkeling  
78 gezegend zijn zij die Mij met nederigheid 
en geloof vragen om het opstijgen van hun 
geest, want zij zullen ontvangen wat zij van 
hun Vader vragen. 
79 Gezegend zijn zij die weten hoe ze moeten 
wachten, want mijn barmhartige hulp zal op 
het juiste moment in hun handen komen. 
80 Leer om te vragen en ook om te wachten - 
wetende dat niets ontsnapt aan mijn wil om 
lief te hebben Vertrouw erop dat mijn wil zich 
manifesteert in elk van uw behoeften en in elk 
van uw beproevingen. (35, 1 -3) 
81 Gezegend zijn zij die dromen van een 
paradijs van vrede en harmonie 
82 Gezegend zijn zij die de trivialiteiten, de 
ijdelheden en de hartstochten, die de mens 
geen goed doen, en nog minder zijn geest, 
hebben veracht en met onverschilligheid 
hebben bekeken. 
83 Gezegend zijn zij die fanatieke rituelen die 
nergens toe leiden, hebben afgeschaft en 
oude en foutieve overtuigingen hebben 
opgegeven om de absolute, naakte en zuivere 
waarheid te omarmen. 
84 Ik zegen hen die de uiterlijke schijn 
verwerpen om zich in plaats daarvan te geven 
aan geestelijke contemplatie, liefde en 
innerlijke vrede, omdat ze steeds meer 
beseffen dat de wereld geen vrede geeft, dat 
je die in jezelf kunt vinden. 
85 gezegend zijn zij die niet bang zijn voor de 
waarheid en er niet van streek door zijn; want 
waarlijk, Ik zeg u, het licht zal als een waterval 
op uw geest vallen om uw verlangen naar licht 
voor altijd te bevredigen. (263, 2 – 6) 
86 Gezegend is hij die mijn leringen hoort, ze 
zich eigen maakt en ze volgt, want hij zal 
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weten hoe hij in de wereld moet leven, zal 
weten hoe hij aan de wereld moet sterven en 
als zijn uur gekomen is, zal hij in de 
eeuwigheid weer opstaan. 
87 Gezegend is degene die in mijn woord 
wordt ondergedompeld, want hij is de reden 
van de pijn, de betekenis van genoegdoening 
en boetedoening gaan begrijpen, en in plaats 
van te wanhopen of te godslasteren, wat zijn 
pijn zou vergroten, staat hij op vol geloof en 
hoopt hij te vechten, zodat de last van zijn 
schulden elke dag lichter wordt en zijn beker 
van lijden minder bitter. 
88 Vrolijkheid en vrede zijn eigen aan de 
mensen van het geloof - zij die het eens zijn 
met de wil van de Vader. (283, 45 - 47) 
89 Uw vooruitgang of opwaartse ontwikkeling 
zal u in staat stellen mijn waarheid te 
ontdekken en mijn goddelijke aanwezigheid 
waar te nemen - zowel in het spirituele als in 
elk van mijn werken. Dan zal Ik jullie zeggen: 
"Gezegend zijn zij die Mij overal kunnen 
herkennen, want zij zijn het die Mij werkelijk 
liefhebben. Gezegend zijn zij die Mij kunnen 
voelen met de geest en zelfs met het lichaam, 
want zij zijn het die de gevoeligheid voor hun 
hele wezen hebben gegeven, die zichzelf 
werkelijk hebben vergeestelijkt". (305, 61 - 62) 
90 Je weet dat ik vanuit mijn "Hoge Troon" het 
universum in mijn vrede en zegeningen 
omhul. 
91 alles wordt door Mij gezegend op elk uur, 
op elk moment 
92 van Mij is geen vloek of verdoemenis voor 
mijn kinderen, en zal ook nooit komen. 
Daarom laat ik, zonder de rechtvaardigen of 
de zondaars te zien, mijn zegen, mijn 
liefdeskus en mijn vrede op allen neerdalen. 
(319,49 - 50) 
VREDE ZIJ MET U. 
 

De roep van God  
 
Roep de mensen van deze tijd:  
"Mensen, mensen, sta op, de tijd dringt, en als 
je het niet doet op deze "dag", zul je niet 
ontwaken in dit leven op aarde. Wil je blijven 
slapen ondanks mijn boodschap? Wil je dat de 
dood van het vlees je wakker maakt - met het 
verslindende vuur van berouw van je geest 

zonder materie? Wees oprecht, stel jezelf in 
staat om in het spirituele leven te zijn, in het 
aangezicht van de waarheid, waar niets je 
materialisme kan verontschuldigen, waar je 
jezelf echt ziet in vodden - bevlekt, vies en 
gescheurd - die je geest zal dragen als kleding. 
Voorwaar, ik zeg u, daar zult u bij de aanblik 
van uw ellende en in het gevoel van zo'n grote 
schaamte het onmetelijke verlangen voelen 
om u in het water van het diepste berouw 
schoon te wassen, omdat u weet, dat u alleen 
maar zuiver naar het feest van de geest kunt 
gaan. Zie jezelf voorbij het menselijk egoïsme 
met al zijn zwakheden, die je trots zijn, je 
tevredenheid in deze tijd, en vertel Mij of je 
de pijn van mannen hebt gevoeld, of het 
snikken van vrouwen of het huilen van 
kinderen weerklinkt in je hart. Dus vertel me 
eens: wat heb je met mannen gedaan? Ben je 
het leven voor hen geweest? (228,62 - 63) 
 
Doe een beroep op de intellectuelen: 
"Kom tot Mij, jullie intellectuelen die moe zijn 
van de dood en teleurgesteld in het hart. Kom 
tot Mij, jullie die verward zijn en gehaat 
worden in plaats van lief te hebben. Ik zal u 
rust geven en u laten begrijpen dat de Geest 
die gehoorzaamt aan mijn geboden nooit moe 
wordt. Ik zal je voorstellen aan een 
wetenschap die nooit intelligentie verwart." 
(282, 54) 
 
Oproep aan de zwoegende en beladen 
mensen:  
"Kom naar mij, jullie trieste, eenzame en zieke 
mensen. Jullie die ketenen van zonde met 
jullie meeslepen, jullie vernederd, hongerig en 
dorstig naar gerechtigheid, wees bij Mij; in 
Mijn aanwezigheid zullen veel van jullie 
kwaden verdwijnen en jullie zullen voelen dat 
jullie last lichter wordt. Als jullie de goederen 
van de Geest willen bezitten, dan zal Ik ze 
jullie geven; als jullie Mij vragen om aardse 
goederen om er goed gebruik van te maken, 
dan zal Ik ze jullie ook geven, want jullie 
verzoek is nobel en rechtvaardig. Dan worden 
jullie goede trustees, en ik geef jullie de 
verhoging van die goederen, zodat jullie je 
medemensen er aan laten deelnemen. (144, 
80 - 81) 
 
Oproep aan het Spirituele Israël 
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"Israël, wordt de leider van de mensheid, geef 
haar dit brood van het eeuwige leven, laat 
haar dit geestelijk werk zien, zodat de 
verschillende religies in mijn leer vergeestelijkt 
worden en op deze manier het Koninkrijk van 
God tot alle mensen kan komen. (249,66) 
"Hoor mij, geliefde Israël. Open je spirituele 
ogen en aanschouw de glorie van je Vader. 
Hoor Mijn stem door je geweten, luister met 
je geestelijke oren naar de hemelse 
melodieën, zodat je hart en je geest zich 
kunnen verheugen, zodat je vrede kunt 
voelen; want Ik ben vrede en Ik nodig je uit 
om daarin te leven. Ik openbaart u de liefde 
die ik altijd voor de mensheid heb gevoeld, de 
reden waarom Jezus zijn kostbaarste Bloed 
heeft vergoten in de "Tweede Tijd" om u te 
verlossen van de zonde, om u te leren 
liefhebben en om de ware leer in uw geest en 
hart in te prenten". (283, 71) 
"draai je ogen naar mij als je de weg kwijt 
bent; wees vandaag bij mij". verhef je 
gedachten tot Mij en spreek tot Mij als een 
kind tot zijn vader spreekt, als men vol 
vertrouwen tot een vriend spreekt;" Ik ben het 
Gebed van de Heer voor jou en voor Mij. (280, 
31) 
"Wandel onder mijn leiding, voel je als nieuwe 
mensen, oefen mijn deugden uit, dan wordt 
het steeds lichter in je geest en zal Christus 
zich op jouw manier manifesteren. (228, 60) 
"Mensen, ga naar het volk, spreek tot hen 
zoals Christus tot u sprak - met dezelfde 
compassie, vastberadenheid en hoop. Laat 
hen weten dat er manieren van opwaartse 
ontwikkeling zijn die meer voldoening geven 
dan die welke materiële goederen opleveren. 
Laat hen weten dat er een geloof is dat leidt 
tot geloof en hoop die verder gaat dan wat 
zichtbaar en tastbaar is. Zeg hen dat hun geest 
eeuwig zal leven en dat zij zich daarom 
moeten voorbereiden om aan die eeuwige 
gelukzaligheid te kunnen deelnemen. (359, 94 
- 95) 
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